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INNOVATIONS IN ARTS AND CULTURAL EDUCATION:  
EXPERIENCE OF THE KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS 
 
The features of arts and cultural education in the context of general trends in social development are studied. The issues of 

professional training of arts and culture-related experts are relevant not only for Ukraine but also for other European countries, which 
experience attracts the attention of researchers and experts who are trying to apply it in higher school. The purpose of the article is to 
reveal the experience of MA in education in arts and culture setting, combining traditional and up-to-date programs of study. There is 
research in the methodology of historical and theoretical analysis and modeling approaches. With all the progressiveness of educa-
tional technologies offered by modern pedagogical science, one should not abandon the historical experience in this field. With all the 
progressiveness and relevance of training technologies offered by modern educational science, one should not refuse from historical 
experience in this area. The Kyiv National University of Culture and Arts successfully test various educational models, in particular, ret-
ro-archaic and creative. The retro-archaic model combines the fringe locality of teaching (teacher) and modern information technologies, 
thanks to which the recipient does not just receive information, but also ―school‖ oneself. This model is elite, exclusive and exotic, de-
spite its retro-archaic backgrounds. The creative model prevents from providing knowledge as impersonal information. It is especially 
relevant in the arts and cultural teaching of students that based on the direct share of experience (skill) and the value of interpersonal 
communication. The university uses both models in the preparation of creative projects by students as one of the forms of graduate 
qualification work for the degree of master. The scientific novelty of the article consists in revealing the experience of master's art 
design that meets the key features of modern cultural and creative activity - cultural potential, social-cultural demand, theoretical and 
framework rationale, aesthetic-art and ethical-educational focus, commercial and recreational-entertaining ―performance‖. Conclusions. 
We call such a setting for the formation of project competencies a ―crossover point‖ (in English - ―intersection point‖, ―intersection‖) as 
the principle of preparation and presentation of a creative project. There are test laboratories that work as workshops for teaching arts 
and culture-related students (audio-visual arts and production, design, choreography, musical art, and stage art). It is developed and 
tested an ―ideal‖ model for the training of masters in the process of creative and design activity. MA`s creative project contains both 
research and experimental backgrounds combining design modeling and scientific activity. Conclusions. We believe that it is necessary 
to develop a creative education research program, a non-aggressive and non-constructive approach based on cultural and historical re-
enactment, design-model analysis and creative thinking. It will allow us to form not only a creative personality, but also a creative com-
munity, and creative society. 

Key words: higher arts and cultural education, MA`s creative project, educational model. 
 
Поплавський Михайло Михайлович, доктор педагогічних наук,професор, Київський національний університет 

культури і мистецтв 
Інновації в культурно-мистецькій освіті: досвід Київського національного університету культури і мистецтв 

Мета статті – охарактеризувати процес підготовки магістрів творчих спеціальностей шляхом поєднання традиційних і 
новітніх моделей освіти. Методологію дослідження становлять методи історико-теоретичного аналізу й моделювання. За всієї 
прогресивності освітніх технологій, які пропонує сучасна педагогічна наука, не варто відмовлятись і від історичного досвіду у цій 
сфері. У КНУКіМ успішно апробуються різні освітні моделі, зокрема ретроархаїзуюча і креативна. Ретроархаїзуюча поєднує 
радикальну локальність навчання (викладач) і сучасні інформаційні технології, завдяки яким реципієнт не просто здобуває ін-
формацію, а «виховує» самого себе. Ця модель елітарна, ексклюзивна й екзотична, незважаючи на її ретроархаїчні засади. 
Креативна модель не припускає засвоєння знань як знеособленої інформації. Вона особливо актуальна в культурно-мистецькій 
підготовці студентів, заснованій на безпосередньому переданні досвіду (майстерності) і міжособистісному спілкуванні. В універ-
ситеті застосовуються обидві моделі у підготовці студентами творчих проектів як однієї із форм випускової кваліфікаційної ро-
боти на здобуття освітнього ступеня «магістр». Наукова новизна статті – розкрито досвід магістерського мистецького проекту-
вання відповідно до ключових ознак сучасної культурно-креативної діяльності – культуротворчий потенціал, соціокультурний 
запит, теоретико-концептуальне обґрунтування, естетико-художню й етико-виховну спрямованість, комерційну й рекреаційно-
розважальну ―технологічність‖. Висновки. Таку настанову на формування проектних компетенцій ми називаємо ―crossover point‖ 
(від англ. – ―точка переходу‘, ―перетин‖) як принцип підготовки і представлення мистецького проекту. Працюють експеримен-
тальні лабораторії за принципом творчих майстерень з підготовки фахівців культурно-мистецьких галузей (аудіовізуальне ми-
стецтво і виробництво, дизайн, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво). Магістерський творчий проект містить 
науково-дослідну й експериментальну складові, поєднуючи проектне моделювання і наукову діяльність. Висновки: назріла по-
треба розробити науково-дослідну програму з креативної педагогіки, методику неагресивного, неінструктивного підходу на ос-
нові культурно-історичної реконструкції, проектно-модельного аналізу і творчого мислення. Це надасть змогу формувати не 
тільки креативну особистість, а й креативний клас, креативне суспільство. 

Ключові слова: вища культурно-мистецька освіта, магістерський творчий проект, освітня модель.  
 
Поплавский Михаил Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, Киевский национальный университет 

культуры и искусств 
Инновации в культурно-художественном образовании: опыт Киевского национального университета культу-

ры и искусств 
Цель статьи – охарактеризовать процесс подготовки магистров творческих специальностей, сочетая традиционные и 

новейшие модели образования. Методологию исследования составляют методы историко-теоретического анализа и модели-
рования. При всей прогрессивности и актуальности педагогических технологий, предлагаемых современной педагогической 
наукой, не стоит отказываться от исторического опыта в этой сфере. В КНУКиИ апробируются различные образовательные 
модели, в частности ретроархаизующая и креативная. Ретроархаизующая сочетает радикальную локальность обучения (пре-
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подаватель) и современные информационные технологии, благодаря которым реципиент не просто усваивает информацию, а 
«воспитывает» самого себя. Это модель элитарная, эксклюзивная и экзотическая. Креативная модель не предполагает усвое-
ния знаний как обезличенной информации. Она особенно актуальна в культурно-художественной подготовке, в основе которой 
– непосредственная передача опыта (мастерства) и межличностное общение. Применяются обе модели в подготовке студен-
тами творческих проектов как одной из форм выпускающей квалификационной работы на соискание образовательного степени 
«магистр». Научная новизна статьи состоит в раскрытии опыта магистерского художественного проектирования, соответству-
ющего ключевым признакам современной культурно-креативной деятельности – культуротворческий потенциал, социокультур-
ный запрос, теоретико-концептуальное обоснование, эстетико-художественная и этико-воспитательная направленность, ком-
мерческая и рекреационно-развлекательная «технологичность». Выводы. Такую установку на формирование проектных 
компетенций мы называем «crossover point» (от англ. – «точка пересечения», «пересечение») как принцип подготовки и пред-
ставления творческого проекта. Работают экспериментальные лаборатории творческой реализации личности по принципу 
творческих мастерских, готовящих специалистов культурно-художественной сферы (аудиовизуальное искусство и производ-
ство, дизайн, хореография, музыкальное искусство, сценическое искусство). Магистерский творческий проект содержит научно-
исследовательскую и экспериментальную составляющие, сочетая проектное моделирование и научную деятельность. Выводы: 
необходимо создать научно-исследовательскую программу по креативной педагогике, методику неагрессивного, неинструктив-
ного подхода на основе культурно-исторической реконструкции, проектно-модельного анализа и творческого мышления. Это 
позволит формировать не только креативную личность, но и креативный класс, креативное общество. 

Ключевые слова: высшее культурно-художественное образование, магистерская творческий проект, образователь-
ная модель. 

 
Arts and cultural education in Ukraine is not only influenced by the general trends occurring in the 

higher education system but also is filled with innovative searches due to the peculiarities of its content, pur-
pose and objectives. Problems of its improvement and modernization attract the attention of modern re-
searchers, in particular in cultural studies (Yu. Afanasyev, V. Bitaev, V. Mazepa, V. Lichkovakh, L. 
Levchuk`s), pedagogy (I. Ziazun, H. Padalka, O. Rudnitskaya, V. Orlov, O. Oleksyuk, O. Shcholokova`s), 
study of art (S. Volkov, I. Lyashenko, O. Mayorova, O. Malozyomova, S. Nikulenko, O. Ovcharuk, L. Sokoly-
uk, L. Savitska, R. Shmagal, V. Shulgina, K. Shamayeva`s). 

In an increasingly integration process environment, the top issue is theoretical and methodological 
justification of the today`s expert training, taking into account the prospects of development of continuous 
professional education. The research of these issues is important to focus on the justification of professional 
education as a science of general and specific laws, patterns, principles, features, and conditions of devel-
opment of professional education and teaching, professional training and personality formation of the rising 
skilled specialist [8, 60]. 

 Today, these issues are urgent not only for Ukraine but also for other European countries which ex-
perience attracts the attention not only of researchers but also of practitioners who tend to apply it in higher 
education. However, according to O. Zhurakovsky, a researcher at the University of Bristol (UK), the me-
chanical transfer or adoption of pedagogical technologies from Western educational systems only compli-
cates the situation, as happened with the implementation of the Bologna system into Ukrainian higher educa-
tion institutions. ―Modern society believes that more education - no matter which - the better. The percentage 
of the public that holds a diploma is constantly increasing. And percentage of doctoral degrees is increasing 
also. As the proportion of geniuses does not increase, we have education inflation. This is largely responsi-
ble for the fact that in the 21st century, a holder of bachelor`s degree, or even a doctor of science, are ordi-
nary workers, anything but intellectual elite. The availability of a diploma no longer indicates your outstanding 
ability or status [4, 28]. 

 Tending to cultivate a harmoniously developed creative personality, to form one`s discovery learn-
ing, research abilities, it is essential to recall that the historical experience proves that the most effective, es-
pecially in the training of the arts and cultural-related experts, is the face-to-face communication of the 
teacher with a student or with a small number of students. Under such conditions, they each bring in contact 
to develop their natural abilities, facilitating the syncretic identification and personification of information: the 
recipient both performs thought and learns to think independently and original at the same time. 

It`s of current interest, when pretty much every public values including morality, aesthetics, science, 
education have undergone transformations. Indeed, the desire to ―upgrade‖ and borrow the Western models 
of socio-cultural development has turned to total McDonaldization right before our very eyes, the distribution 
of poor-quality sophisticated products of ―fast consumption‖ and not only concerning food but the culture in 
general. Eerily, there is the continuous knowledge inflation, unlearning that had been cultivated for centuries 
and defined our cultural identity, although a number of universities, that are equal to ―national‖, the number of 
graduates is only growing every year. Indeed, the diploma of higher education or degree does not indicate 
any special ability, thoroughness of knowledge or the academic perspective of the person.  

On the one hand, oftentimes the scope of new knowledge is going up in today's world, it is impossi-
ble to cover and acquire it even with the help of modern information technologies, and again, new discipline, 
new professions emerge, in which acquired knowledge and skills get outdated fast, but there is a need for 
another new one. Experts increasingly insist on the fact that now the main task of universities is to teach 
their graduates to learn, and they, having these skills, will be able to react accordingly to the demand of time 
and labor market. In addition, for some professions relevant is a thorough theoretical training, for others, 
there are practical skills, and there are those who require the close coordination of both. So with all progres-
siveness and relevance of modern educational technologies, it is not necessary to give up the historical ex-
perience gained in this field. 
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The purpose of the article is to reveal the experience of arts and cultural-related MA training by com-
bining traditional and up-to-date educational models in the learning process. 

In the modern humanitarian University, it is possible to apply different educational models, in particu-
lar, retro-archaic and creative. Retro-archaic model combines fringe localism (when a teacher is a tutor, who 
is well-paid) and universalism of modern information technologies (thanks to the teacher mass media means 
of education becomes such ―tutor‖, as it only represents the information as a teacher-syncretist and by mi-
mesis, identification teaches the recipient not only to use information and ―school‖ oneself). Today the pre-
mium schools are spreading for the ―gifted‖ parents who are able to apply the experience of the noble educa-
tion. This model is elite, exclusive and exotic, in spite of its retro-archaic background. The universalization of 
the tutor work in the field of contemporary higher education by means of mass-media technologies is a heu-
ristic and efficient principle, which the leading universities of the world have held for a long time. Tutors pro-
grams combine archaic teaching and new scientific approaches, which put emphasis on the adaptability of 
creating a syncretic subject of study. Further, a measure of elitism will be determined only by the degree of 
authenticity (humanity) of the tutor, which in this technological model of communication and learning can be 
easily replaced by artificial intelligence in androids Sofia or Meany (depending on factory settings). This com-
ic (yet?) image of the teacher of tomorrow allows you to identify the valuable core of university education, if 
we remove technical resource with the automated system monitoring abilities and knowledge of the student, 
computer modeling of individual educational objectives, and educational management. 

Competing creative educational model has become widespread due to the inability of accurate and 
natural methods to solve the problems of preparing people to the real life of the present and the challenges 
of the future. In the retro-archaic model, the focus on professionalism, tutoring, and technology creates the 
illusion that everything can be learned from a computer monitor. In fact, human-like is the only one effective 
counter-strategy to provide knowledge as impersonal information. The creative educational model is espe-
cially relevant in the field of arts and cultural training of students, which is not threatened by robotization and 
automation, as there is a direct transfer of experience (skills) and value of interpersonal communication with-
in the learning process. 

 Without favouring either of these models, we apply both at Kyiv National University of Culture and 
Arts (KNUC&A), testing each of them in the process of preparing and implementing it creative projects by 
students as a form of graduate qualification work for a master's degree. The fact is that the MA program can 
be completed with both scientific work and creative project, which is especially relevant for graduates of arts 
and cultural-related specialties and specializations. 

 There is a brief account of the history of the MA introduction at a European university, about its 
transformations in the educational systems of different countries. Genealogically linked to the culture of the 
European Middle Ages, the concept of ―Master‖ had several connotations. The master was called a master, 
a teacher (from Latin - magister), and at a medieval university it was a degree in the scientific hierarchy. This 
term was introduced into cultural use through the introduction of a fundamentally new cognitive paradigm - 
the production of new knowledge (as opposed to religious instruction to interpret the world as revelation). 
Accordingly, the university masters guild shared the ―confidants‖ by rank to the creation of this knowledge. 

In Ukraine, the master's degree is experiencing a ―rebirth‖. The two-tier model of scientific degrees 
(Candidate of sciences and Doctor of Science) has been valid as of 1934; since 1999 there has been a mas-
ter's degree, introduced as a result of the signing of the Bologna Convention by Ukraine. Twenty years of 
experience in the application of this level proves the need not only to produce appropriate standards, but, 
based on tradition, to harmonize new educational units with already acquired levels - specialist and Candi-
date of Sciences. Such master`s degree agility in the system of training intended specialists of arts and cul-
tural organizations and related sectors is a positive potential as a strategic tool: institutional instability init i-
ates changes, provides an opportunity to respond quickly to cultural ―sensation‖. This process must 
permanently update the content and principles of the master's education in the realities of the present. More-
over, university education always reflects public expectations and hopes for what Lina Kostenko called a 
―humanitarian aura‖ - a powerful emanating complex of sciences that ―covering all spheres of public life, in-
cluding education, literature, and the arts - in their integument involvement in world culture and, of course, in 
its unique national version‖ [5, 3]. 

 The purpose of the master's art project is to identify the student`s acquired knowledge, skills ac-
quired to practical needs, student`s willingness to solve professional tasks in the arts and cultural aspects 
like artistic, scientific, organizational, and etc. That educational management, as well as the corresponding 
content of the disciplines, consistently form the matrix of modelling of creative projects, general requirements 
to them. It must be completed works of the chosen specialization and type of art, synthetic in nature and es-
sence, since it combines several key features of contemporary cultural and creative activity - cultural poten-
tial, sociocultural demand, theoretical and conceptual rationale, aesthetics and ethic-oriented educational 
focus, commercial and recreational-entertainment ―performance‖ as necessary factors of the modern creative 
economy. This is the ―crossover point‖

1
 we refer to as the direction for the implementation of project compe-

tencies. This is the principle of preparation and presentation of an art project as a synthesis of diverse and 
diversified types of creative and artistic activity. The line of ―crossover point‖ approach development requires 
a master`s ability to ―fit‖ project activity into the ―body‖ of culture as a mechanism of bifurcation and synthesis 
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of experimental and initiated actions, initiated by arts-related specialists, who have united for a certain time in 
a certain cultural location to solve the creatively different arts tasks. That is, an art project is a sequence of 
conceptually combined components: planning, creation and realization of a synthetic artistic product. After 
all, these are universal competencies for which there is a strong demand in the modern economy, politics, 
arts and cultural sector. The question is: How can creativity, capacity for artistic unpredictability be formed in 
future professionals by working for, let`s face it, often outdated educational standards, curricula and pro-
grams? How to prepare young people to create inventive socio-cultural projects? 

KNUC&A`s teaching staff has gained considerable experience along the way. The university has 
been experimenting for several years, conventionally called the of creative personality fulfilment laboratory, 
working on the principle of creative workshops for the training of specialists in arts and cultural-related sec-
tors (audio-visual arts and production, design, choreography, musical art, performing arts). Introducing this 
innovative work in arts and cultural education, we have developed an ―ideal‖ model for preparing masters 
through creative project work. Specialists in the relevant field, who combine teaching and research, are con-
stantly focused on their professional growth and improvement. As carriers and producers of humanistic val-
ues, they perceive art, philosophy, science as components of a universal type of creativity. The universal 
paradigm of the Renaissance creator is taken as a background. It is important to bear in mind that Donatello 
was friends with Alberti, Michelangelo and Poliziano, and it helped on the artist establishment, the master of 
the universal type, who needed to clarify the difference between the sculptor and stonecutter (as maestro 
Granacci, the first teacher of Michelangelo who tried to explain the meaning of the profession of artist to the 
future father of the Pieta and St. Peter's Basilica) [1, 43]. This is an attribution of general skills that can be 
conditionally interpreted as ―liberal arts‖ (like the Renaissance idea of a bright creative personality). 

This guideline at KNUC&A is rethought and updated in line with contemporary socio-cultural needs. 
That is, a culture model, perfect for Europe once, can work today, but not as a perfect-fitting (genius, creative 
absolute), but as a model of the ―artist of our time‖. It stands to reason that every outstanding art event that 
takes place in Ukraine is connected with a standout that constantly extends the boundaries of the usual, rea-
sonable, allowable, expected in culture: Bohdan Beniuk, Ostap Stupka, Konstantyn Hrubich, Volodymyr Moi-
seyenko, Volodymyr Horianskyi, Radu Poklitaru, Anatoliy Matviychuk, Hrygorii Chapkis and others. All of 
them achieved many in their professions and now teach at our University, actively forming project platforms, 
initiating creative communication via festivals, forums, competition programs, in the media space, creating art 
workshops in arts and cultural education. In addition to their artistic creativity, they manage to ―happen‖ in 
unpredictable situations. It is a modern-day version of the renaissance of creativity, is not it? It is essential for 
the modern personality, is not it? In the era of technological discoveries, the production of creativity is not 
just the creation of a new (artificial intelligence is capable of it), but its unexpectedness and unpredictability 
of ways of realization. These are the basic attributes of creativity that can be practically tested, studying for 
MA programs, preparing creative and art projects as qualification arts and cultural-related works. 

 The master`s art project contains two components - research (analytical and theoretical) and exper-
imental (practical). Appropriate theoretical justification requires the author to conceptualize the idea, theme 
and content of his art project, to identify the potential target audience, the consumer, to understand the most 
difficult moments of its preparation and organization. The practical part is the independent work on the crea-
tion of an art project (concert program, theatre performance, television program, film, design project, portfolio 
based on completed practical works) as a completed work of art in the chosen specialization and type of art. 
That is, at each stage of preparation of the art project you have to combine design modelling and scientific 
actions. In the creative workshop teacher forms, harmonizes and reveals the ability of the student due to the 
project activity, through a combination of creative, artistic, theatrical and expressive approach to rational jus-
tification, self-consciousness and philosophical reflection, and worldview. Any modern art project is always a 
dialogue between the actors, managers, media content, recipients and researchers. An independent and 
original project is not just to show knowledge and professional skills, it requires the degree of openness to 
new ideas, the ability to model possible options and features of the ―material‖. The quality of the master`s art 
project is determined, as a rule, by three criteria – artistic, technological and utilitarian.  

Art event is designed and embodied by different social and cultural-related specialists. Accordingly, 
the authors of the project are those who are able deliberately, step by step to create conditions for coopera-
tion and co-creation of all the event participants, subjecting the same ideas and goals (artistic, economic, 
technical, educational, catharsis, ideological, etc.). The most important task of arts and cultural events re-
quires adherence to these high values to exclude imitation of creativity, the substitution of creative activity 
with the banal pursuit of competitive advantage, ―successfulness‖ without success. Mechanisms of such 
substitution were analysed by J.Huizinga in ―Homo Ludens‖, promoting imitation (―false‖ game, a ―pseudo-
game‖) in opposition to game as culture creative beginning [3]. At first sight, a subtle difference between cre-
ativity and imitation creativity (especially in the realities of the present day) is provided when a person is in a 
situation of choice, crisis, uncertainty, or there is a lack of universal ―rules‖ of the game. 

The epistemological ambivalence and moral relativism are the perfect environment to identify crea-
tive abilities of creative personality. In the process of artistic activities there is a kind of ―meta I‖ that is reflect-
ing in different planes – sensitive, the rational, the intuitive and etc. The subject of study, as known as the 
designer of ―I‖ integrity that synthetically and emotionally experienced as ―gift of life‖ as ―a miracle‖, ―revela-



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 7 

tion‖, performs a creative act, fully feeling that he is a creator. Almost existential strains in the process of per-
sonal choice, creative experience of creative workshops become the driving mechanism of learning and self-
improvement. This aspect highlights the socio-cultural value of the project activity in art practice as essential 
not only for the creators and ideologists, but also satisfies certain social and cultural needs and expectations.  

The teaching process of preparation of creative project is structured according to three dominants, 
which correspond to the three preparatory stages:  

1) mimesis – students copy existing artefacts and art sources, learn the experience gained in face-
to-face communication with the master, applying it in their activities; 2) analytical – to determine the logic of 
construction material, its conceptualization with the help of theoretical and methodological tools for identify-
ing the optimum balance between the concept and its practical implementation, the formation of the research 
programs; 3) reflective – selected and structured material undergoes rhetorical transformations, the final re-
sult of which is a public presentation of the project. 

This model of teaching process is defined as the ―rhetorical design‘, is introduced with the first 
course and completed with MA thesis. We explain the rhetorical model of the design in terms of H.-G. Gad-
amer`s hermeneutics methodology, which explains promotion of interest in classical rhetoric, one of the three 
liberal arts of the classical trivium, by the fact that in the modern humanitarian science and education the 
notion of common sense (koine aesthesis) is updated. According to Gadamer, liberal arts can`t be learnt, it 
can not be done, ―rather, the development of this ability refers to the ability of humans to what each and eve-
ry can be‖ [2, 206]. This type of knowledge never lost connection with the experience, prompting reflection 
on its practical foundations of things and processes even in the most refined types of artistic and creative 
activities. Common sense as a theoretical system is knowledge and training in close connection with prac-
tice, with speaking, experiences of dialogic communication as a structural principle of humanistic thinking. 
So, the rhetorical design involves ‗speaking‖ ideas of the trainee with the project head and colleagues, with 
scientists and experts. Professional communication contributes to the development of partnerships in collab-
orative research, which constitute the essence of the future of art and culture project, its theoretical and prac-
tical focus on practically oriented (dual) training model, to develop the skills and competencies required for 
innovations. 

Such design and artistic activity corresponds to the ancient Greek concept of ―techne‖ (τέχνη) - it is 
craft, art, and science at the same time [6]. A good master is determined not by technique either, nor by the 
ability to do something better than others, but by a thorough knowledge of the concepts, knowledge, and 
theoretical generalizations that he implements. That is, a fundamental requirement for the theoretical part of 
a MA project is to understand its fundamental principles. Thus, in the work on ―Cloth Design‖ it is necessary 
to take into account the basics of design, philosophy of fashion, social and communicative principles, and 
resource to prognostic generalizations. The undergraduates must show his or her readiness for further re-
search work if they want to obtain a higher education degree. This will be facilitated by the experience of 
creating a conceptual package of the MA project that is to work out academic papers on relevant issues, to 
provide scientific reports at specialized conferences, to participate in round tables. All of this is a process of 
conceptualizing one`s own search engine experience, which MA students gain by communication in a crea-
tive workshop, in master classes, etc. The demonstration of the project will ―ground‖ the theory, proving the 
legitimacy of the synthesis of art, science and technology as crafts, professions in their harmonious (ideally) 
combination. 

Another, equally important characteristic of MA art project is its focus on both the result and self-
improvement, the development of the designer, which also resonates with ancient Greek techne – ―to prac-
tice oneself", according to M. Foucault. This principle of human-like transforms arts and cultural design into a 
teaching planned creative experiment in which the author not only has the opportunity, but is obliged to de-
part from genre, style criteria, proposing his decision in accordance with the purpose and objectives, taking 
into account its practical relevance and relevance. This is the mechanism of calculated success, embedded 
in the system of training of future actors, directors, designers, musicians, which paves the way for a break-
through - from the ―one-horse‖ institute with two faculties to the up-to-date University, where are almost ten 
thousand students. This is the mechanism of calculated success that provides astate-of-the-art level of pro-
fessional training at the Kiev National University of Culture and Arts. It is about forming the undergraduates` 
personality, their professionalism, humanity, creative and search competences, based on our time spirit.  

Students attend a MA program as mature that have a professional education and desire to improve 
and grow. What is the next? And then, there is a MA platform that provides training for research and devel-
opment, the formation of universal, basic competencies, the ability to feel the present, the realities of modern 
culture, and the ability to perceive new, and improve. Here is the formation of brainpower and cultural elite of 
the country. Modern times are not a category of time, but a category of value; it is the present, which, ac-
cording to M. Foucault, ―heroizes‖ the present [9, 345]. 

How to manage to implant project thinking in the future professionals that produces creative intentions 

on the basis of reconstruction of cultural and historical codes of education, upbringing, education, including 

the experience of semiotic, rhetorical analysis, how to extrapolate it into modern education environment? 

We believe that there is an urgent need to start a research program on creative teaching, to develop a 

method of non-aggressive, non-instructive teaching approach in high and secondary schools on the basis of 
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cultural and historical re-enactment, project-model analysis and creative thinking. Only such solution of 

problems in each branch of education will make it possible to realize the benefits of forming not only a crea-

tive personality, but also a creative class, a creative society. 

Notes 

1 
For more information on the concept of “crossover point” in cultural and artistic design, see: Poplavskyi, M. Art project: a discourse on 

artistic culture of the beginning of the new millennium (at the crossing point - crossover point) / Bulletin of NAKKKiM, 2019, 1, 248-254. 
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HOMO PICTOR ТА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА ОБРАЗУ  
В КОНЦЕПЦІЇ ГОТФРІДА БЬОМА 

 
Метою дослідження є аналіз концепції образа Г. Бьома саме як культурної практики. Основна увага приділяється 

способам виробництва й споживання, семантики та прагматики образу. Методологія дослідження полягає у використанні 
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також семіотичних, герменевтичних та історичних підходів. Це дало змогу виявити 
особливості формування культурної практики образу в логіці взаємодії презентації та репрезентації зображуваного. Наукова 
новизна полягає у визначенні Г. Бьомом образу як культурної практики дедиференціації серії артефактів, глядацької спільноти 
та культурних смислів. Даний підхід розмиває дисциплінарну автономність мистецтвознавства, соціології та філософії культури. 
Висновок. Доведено, культурна практика образу є єдністю репрезентації зображуваного та показом образу самого себе, що в 
цілому дозволяє пережити реципієнту присутність у логіці екзистенційного зростання. Існування такої культурної практики доз-
воляє не лише майстерне «вироблення» (на чому робив акцент Модерн), але й «одомашнення» (тобто поводження, споживан-
ня, перетворення на своє) образів. Образ одночасно повертає до того, що було, і в той же час перетворює минуле, додає нове, 
силою показу актуалізуючи його в теперішньому. Культурна практика образу є одночасно ідеальним зразком упорядкування 
світу буття людини взагалі та реальним процесом взаємодії речей та людей, а також підставою формування антропологічної 
моделі Homo Pictor. 

Ключові слова: образ, культурна практика, Homo Pictor, презентація, репрезентація, зображення. 
 
Павлова Елена Юрьевна, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры этики, эстетики и культу-

рологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
Homo Pictor и культурная практика образа в концепции Готфрида Бѐма 
Целью исследования является анализ концепта образа Г. Бема как культурной практики. Основное внимание уде-

ляется способу производства и потребления, семантики и прагматики образа. Методология исследования заключается в ис-
пользовании анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также семиотических, герменевтических и исторических подходов. Это 
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позволило выявить особенности формирования культурной практики образа в логике взаимодействия презентации и репрезен-
тации изображаемого. Научная новизна заключается в определении Г. Бѐмом образа как культурной практики де-
дифференциации серии артефактов, зрительского сообщества и культурных смыслов. Данный подход размывает дисципли-
нарную автономность искусствоведения, социологии и философии культуры. Вывод. Доказывается, что культурная практика 
образа является медиумом между эстетическими ценностями, зрительской сообществом и отдельными художественными про-
изведениями, и в то же время она сама выступает медиумом между высокой культурой и миром повседневности. Культурная 
практика образа является одновременно идеальным образцом упорядочение мира бытия человека вообще и реальным про-
цессом взаимодействия вещей и людей, а также основанием формирования антропологической модели Homo Pictor. 

Ключевые слова: образ, культурная практика, Homo Pictor, презентация, репрезентация, изображение. 
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Studies of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Homo Pictor and cultural practice of image in the Gottfried Boehm’s concept  
The purpose of the article is to analyze the concept of the image of G. Boehm as a cultural practice. The main attention is 

paid to the ways of production and consumption, semantics and pragmatics of the image. The methodology of the research consists of 
using analysis, synthesis, comparison, generalization, as well as semiotic, hermeneutical and historical approaches. This let us reveal 
the formation of peculiarities of the cultural practice of the image in the logic of interaction between the presentation and the representa-
tion of the depicted. Scientific Novelty. The study is novel in defining G. Boehm 's image as a cultural practice of de-differentiation of a 
series of artifacts, a spectator community and cultural senses. The line between art studies, sociology and philosophy of culture seems 
to be fading and loosing the disciplinary autonomy of specified branches of science. Conclusion. It is proved that the cultural practice of 
the image is a medium between aesthetic values, a spectator community and separated works of art, and at the same time, it acts as a 
medium between high culture and the world of everyday life. The existence of such a cultural practice allows not only masterful "manu-
facturing" (Modern accent), but also "domestication" (ie, behavior, consumption, transformation) of images. The image simultaneously 
returns to what was, and at the same time, transforms the past, adds a new one with the power of the showing, actualizing it in the pre-
sent. Cultural practice of the image is at the same time an ideal model of ordering the world of human existence in general and a real 
process of interaction of things and human, as well as the basis for the formation of an anthropological model of Homo Pictor. 

Key words: image, cultural practice, Homo Pictor, presentation, representation, depiction. 

 

Актуальність експлікації образу у світлі становлення нової антропологічної моделі Homo Pictor 
дозволяє зрозуміти саме специфіку культурної практики взагалі в трансформації гуманітарної науки в 
гуманітарну технологію. Адже тотальна візуалізація всіх вимірів людського буття є не лише способом 
прикрашання та декорування повсякденності людини або, навпаки, симптомом деградації та повстан-
ня мас, а більш глибинною реорганізацією постсучасного стилю культури. У науковому дискурсі зо-
крема ця тенденція корелює з феноменом виникнення практичного повороту та візуальної культури, а 
також інтеграції їх предметних полів.  

Стан розробки відзначається широким колом робіт як визнаних авторитетів у сфері культуро-
логічних досліджень таких як Д. Александер, В.Беньямін, Г. Гадамер, С. Леш, С. Сонтаг, так і новими 
роботами, які не обмежуються лише описом специфіки зорового сприйняття візуальних мистецтв (Д. 
Ферн [13], Е. Тот [17]), а мають спектр різноманітних векторів дослідження: політичний (М. Гарретт, З. 
Томас [16]), антропологічний (Р. Лемельсон, А. Такер [14]), медійний (Д. Батлер [11], А. Дальгрен [12]), 
технологічний (Л. Райан [15]) та багато інших.  

Мета дослідження полягає в аналізі базових настанов концепції німецького фундатора іконіч-
ного повороту в культурних дослідженнях Готфріда Бьома, який аплікував філософську герменевтику, 
що була розроблена його вчителем Г. Гадемером, до аналізу трансформації логіки від логосу до об-
разу. Введення його роботи в контекст відомих у вітчизняному науковому дискурсі культурологічних 
концепцій дозволить прояснити власний методологічний інструментарій та закономірності генези 
Homo Pictor. 

Методологічні засади дослідження полягають у аплікації базових настанов герменевтики та 
семіотики, які дозволяють скорегувати науковий інструментарій візуальної культури в діахронічній та 
синхронічній перспективах. Важливим у даному контексті також є обґрунтування зсуву культурної 
соціології в бік сильної програми, запропонованої Дж. Александером, що уможливлює виявити роль 
іконічної сили образу в становленні проблемного поля культурних досліджень.  

Виклад основного матеріалу. Колізії виробництва образів пов‘язані не лише і не в першу чергу 
з виробництвом майстерних зображень. Власне ця різниця й відкриває нам відмінність образів та зоб-
раження. Якщо класичне мистецтво (особливо «естетичний реалізм» [7, 13], у термінології С. Леша) 
виробляє вимоги до порядку визначників з орієнтацією на культ краси та самовираження генію, то 
формотворчі експерименти авангардного мистецтва були не в останню чергу пов‘язані з руйнацією 
класичних канонів майстерності (більш докладно розкрито в статті про культурні індустрії [8]). Мо-
дерністський вектор культурних практик рухається в бік претензії на самовизначення цінностей авто-
номною сферою культури,  «хоча багато дослідників сприймали цю ідею таким чином, ніби відносини 
між визначником і означуваним справді є причиною розбіжностей множинності визначників» [7, 16], 
тобто врешті- решт, на самореферентність. Становлення способу сигніфікації модернізму як культи-
вування сенсу через гру визначника та означуваного, тяжіє до домінанти сенсу через нехтування (іноді 
свідоме) тактик відображення та навіть настанови формування прекрасного образу. Саме лише при 
домінуванні такого способу сигніфікації стають значимими праці Н. Піросмані або додаїстів.  

Як зазначає німецький дослідник Г. Бьом, не менш важливою та більш стародавньою є куль-
турна практика з «одомашнення сили призначення образів» [10, 15]. Важливим для розуміння 
своєрідності культурних практик образу є схоплення їх речовинного та навіть фізичного втілення. Це 
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не просто фіксація стану їх історичної (іноді навіть археологічної) збереженості, але й перехід до 
виміру трансцендентального емпіризму, який можна пояснити у зв‘язку з трансформацією культурних 
досліджень в бік «сильної програми» [1, 11]. На методологічному рівні це допомагає уникати па-
радіалогу як «форми симуляції діалогу, мовної демагогії, що веде до містифікації логіки  діалогічного 
процесу» [5, 16]. Для розуміння зсуву в культурній соціології важливою є міра єдності матеріального й 
духовного, видимого і того, хто дивиться, визначника, означуваного та референта, виробництва – 
споживання – насолоди – жаху, адже «дух влади» тут культурні практики здійснюють на засадах не-
диференційованості. Тому сила образу проявляється в єдності таких своїх вимірів як презентація та 
репрезентація, але зрозуміти її можливо лише в логіці розрізнення останніх.  

Для прояснення сили образів Г. Бьом використовує ще один термін –«присутність», який пев-
ною мірою є дотичним до концепту «аури» В. Беньяміна. Обидва виходять з обмеженості опозиції 
натуралізму відчуття та психологізму фантазій та схоплюють міру чуттєвої залученості людини в куль-
турну практику образу, що відрізняється від того, що образ безпосередньо презентує. «Це справедли-
во ще більше, – зазначає Г. Бьом, – якщо ми не редукуємо образи до другорядного статусу, в якому 
вони просто повторюють у візуальній або відчутній формі те, що вже було виражено пізнавальними 
засобами краще й більш перевіреним способом. Поводження з образами як з репрезентаціями позна-
чає фактичну й теоретичну буферну зону (Schonstufe), яка не дозволяє нікому підходити до феномену 
«присутності» [10, 16]. Отже, Г. Бьом пропонує відрізняти такі концепти як «образ» (image), «при-
сутність» (presence), «презентація» (presentation) та «репрезентація» (re-presentation). Також, на нашу 
думку, потребує прояснення зв‘язок з вище зазначеними концептами «відображення» (reflection) та 
«зображення» (depiction). 

Відображення пов‘язане з наявністю подвоєння, диференціацією визначника те референта. 
Хоча традиція аплікації терміну відсилає до гносеологічних конструкцій філософії тотожності, але, як 
таке, воно навіть не обов‘язково передбачає гносеологічний вимір, тобто саме відображення може 
відбуватися природнім чином. Прекрасному Нарцису було достатньо водяної гладі, щоб померти від 
самозакоханості. І хоча Г. Гадамер критикує зведення відображення до дзеркала (оскільки у останньо-
го «ніякого буття для себе немає» [5, 134], а лише зображує того, хто дивиться в нього), проте ми бу-
демо в зазначеному контексті звертатися до терміну «відображення» Г. Бьома. Він швидше близький 
до поняття відбитку (анг. – reflection) з його акцентом миттєвості, тоді як перекладачі Г. Гадамера вва-
жають, що для його розуміння відображення більш правильно використовувати термін «copy» (анг.). 

 Зображення являє собою цілеспрямовану діяльність людини для фіксації відображення. Його 
культурні практики та «зображальні засоби» можуть бути різні (класифікацію останніх надав ще 
Арістотель [2, 40]). Наприклад, відбитки рук у печерах, є не лише певним способом відображення па-
леолітичної людини, але й зображенням її, оскільки таким чином вона здійснювала певні дії для фік-
сації відображення. На відміну від слідів динозавра на болівійських скелях, що закарбувалися й 
зберіглися до наших днів. Також  відбитки котячих лап, фотографії яких можуть прикрасити будь-яку 
сторінку у фейсбуці. Проте, потрапляючи на це експозиційне місто й проходячи «тигель» соціальної 
мережі, вони також стають зображенням.  

Репрезентація та образ є різновидами зображення. Перша може функціонувати поза логікою 
культових і не художніх практик: «Ми часто навіть приписуємо репрезентаціям юридичний ранг, 
«легітимність». Термін репрезентування є глибоко вкоріненим у правовій сфері, мабуть, через ідею 
зробити репрезентоване юридично підпорядкованим в акті представлення. Слабкішим відображенням 
цього правового статусу є фотографія на наших ідентифікаційних картах. Це вирішальний пробний 
камінь, річ, яку ми фактично показуємо іншим, щоб довести вербально затверджену та змінену іден-
тичність, і ефективно надати встановленим правам власника ідентифікатора. Фотографічний портрет 
робить людину ідентичною - багато з них мали пережити цю ситуацію на перетині кордону» [10, 18]. 
Юридична репрезентація може навіть здійснюватися  не через зображення. Якщо адвокат на суді 
представляє інтереси звинуваченого, то фактично одна людина репрезентує іншу без фіксації зобра-
ження та його драматичних колізій. Адже юридичне представництво як репрезентація говорить не про 
фізичну відсутність, а про юридичну неспроможність. Саме цей юридичний акцент підкреслював і 
Г. Гадамер в понятті «copy» (анг.). 

У розумінні зображення Г. Бьом більш близький до формулювань свого вчителя. Адже зобра-
ження на рівні образу містить не лише референціацію, але й прагматику – оскільки «будь-яке зобра-
ження є зображення для когось» [4, 111], а тому можливість бути саморепрезентацією (як у грі дитини 
в машину) досягається лише в певних випадках. Навіть фотографія в документах репрезентує зобра-
жуваного в першу чергу для інших. Для себе мати документ-посвідчення було би абсурдом.  

Вимоги до порядку організації визначників у образі значно більш складні. І в першу чергу для 
сфери мистецтва є базовою вимога прагматики зображення, навіть якщо ігрова спільнота намагається 
заперечити «громадську інституційність життя мистецтва» [4, 110]. Г. Гадамер наводить приклад з 
членів гуртка, які претендують на музичну гру. Те, що у них «виходить», означає, що їм подобається 
власна гра. А, отже, зображуваність мистецтва означає, що воно спрямоване в «бік когось, навіть 
якщо ніхто не слухає і не дивиться» [4, 110]. У зображенні гра досягає рівня своєї ідеальності, пере-
творюється на структуру. Таке обґрунтування Г.Гадамери гри як «провідної нитки онтологічної 
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експлікації» [4, 102], на якому ми зупинимося трошки в іншому контексті, пояснює логіку виходу його 
учня на зв'язок концептів «зображення», «презентації», «репрезентації».  

Г. Бьом говорить про те, що образ містить репрезентацію, але до неї його редукувати не мож-
на. Оскільки образ має ще одну важливу складову – присутність. Для того, щоб пояснити цей момент, 
німецький науковець звертається до міркування ренесансного мислителя Леона Альберті про дружбу. 
Цей емоційний зв'язок між людьми робить для нас значимими й навіть близькими людей, які зараз є 
безпосередньо відсутніми (ці просторові метафори близькості та віддаленості часто фігурують у таких 
видатних філософів ХХ століття як В. Беньямін (віддаленість аури) та М.Гайдеггер (близькість речі), 
будуть важливі для нашого міркування в різних контекстах). Г. Бьом говорить про те, що сила образу 
навіть ще більш потужна, – вона дозволяє бачити людей не лише відсутніх, але й померлих. 

Латинське слово «образ» (imagio) є етимологічно пов‘язаним з посмертною маскою давньо-
римського обряду поховання. Символіку цього процесу яскраво показує французький дослідник Пас-
каль Кіньяр: «Великий образ» (magna imagio) - це скульптура в могилі» [6, 31]. Важливим тут є акцент 
не на могилі, а в могилі – адже глядач тут є не людина. У посмертній масці копіювання обличчя 
здійснюється з іншого матеріалу (воску, теракоти, золота), перетворення вигляду задля його збере-
ження, а також збереження його магічної сили (традиційний культ предків),тобто дати померлому ви-
гляд і навіть погляд, вважає Г. Бьоме. Адже саме магічна сила оживлення проявляється в наданні 
зображуваному можливості споглядання, так би мовити пасивної активності. Погляд зображеного на 
нас робить «не лише присутнім, але й дієвим», тобто підвищує ранг оживлення. В український традиції 
ляльки часто зображувалися без очей, оскільки вважалося, що не завжди сила погляду обов‘язково 
має бути доброю.  

Саме ця магічна сила образу як присутності є наявною не лише в культових, але навіть худож-
ніх практиках живопису. Німецький дослідник підкреслює пріоритет цілісності сприйняття образу навіть 
над вишуканістю в зображенні деталей. Для цього він звертається до аналізу пізніх та ранніх робіт 
Тиціана. Саме непрозорість окремих деталей картин та пріоритетність розгляду змазаних деталей з 
відстані в пізніх роботах великого представника венеціанської школи призводить до більш потужної 
іконічної сили при сприйнятті цілісності, а, відповідно, підвищення сили присутності. «Якщо ми сприй-
маємо цей процес генерування ―взаємовідносин дивлення‖ як характеристики підвищеної присутності, 
то стає очевидним, що цей процес вимагає явної презентації, виконання з боку образу. Презентація 
зводить нанівець усі детальні шматочки інформації та дозволяє фокусуванню ока стати сліпим. З ін-
шого боку, ця невиразність також є неминучою передумовою для виду образу» [10, 20]. Отже, вироб-
ництво образом управляє алгоритмом його сприйняття, тобто саме зображення диктує послідовність 
рухів ока, і тим самим породжується враження, що сам твір є актором впливу, сам дивиться на нас у 
відповідь.  

Пріоритетність віддаленого погляду в живописі в Г. Бьоме наводить на дотичність концепту 
аури В. Беньяміна. Зокрема, корелює з твердженням В. Беньяміна щодо виникнення технічних засобів 
відтворення зображення, яке привело вбивства культової функції твору мистецтва. Остання продов-
жує чинити супротив лише через центральне місце портрету у фотографії, тобто «знаходить свій 
останній притулок у культі пам‘яті відсутніх та близьких померлих» [3, 205]. Ще Л. Альберті чітко ро-
зрізняв типи присутності як практики переживання спільності образу: перший слугує  відновленню 
пам‘яті, другий – художній.  

Ми ще раз наголосимо на тому, що образ відрізняється від репрезентації тим, що містить ще 
іконічну силу присутності: «Наявність відсутніх і зниклих є і свідченням, і найбільшим досягненням 
присутності. Це, звичайно, перетворена присутність: це, звичайно, невідчутне (те що можна відчути 
дотиком) воскресіння мертвих. Образ не є ані привидом, ані двійником, і ніхто не плутає образ із ре-
презентованою реальністю. Але ми дозволяємо собі бути залученими за посередництвом цієї репре-
зентації, і тільки ця «репрезентація» здатна продемонструвати життєвість відсутнього у достовірному 
вигляді» [10, 16]. Додавання іконічної сили присутності перетворює репрезентацію на образ. Репре-
зентація не тотожна тому, що вона зображує, оскільки не має божественної сили оживлення в плоті в 
цілому, не є поверненням до близького дотиком у повному сенсі цього слова. До репрезентованого 
можна доторкнутися, але за дотиком воно не схоже на свій референт, лише на вигляд схоже зазви-
чай. Може і музика, наприклад, нагадати минуле, але візуалізація потужно перевершує всі технології 
репрезентаційного оживлення в більшості культурних практик. Власне живопис, як візуальна практика 
класичного мистецтва, саме у своїй назві фіксує заклик оживлення написаного.  

Але як досягти ефекту оживлення почуттів присутності в образі? Адже й дитина, і митець мо-
жуть зобразити те ж саме, але ефект присутності не буде однаковим. Для цього, за Г. Бьомом, слід 
зрозуміти, чим презентація генерує від репрезентації. «Але як  репрезентація генерує презентацію? 
Якщо взяти перспективу Альберті, префікс «re-» не відноситься ні до простого повторення, ні до ре-
анімації. Але що ж тоді означає, що ми призначаємо для ― re- ‖? Зображення, звичайно, не замінює те, 
що воно робить видимим. Ре-презентація не є про презентацію чогось знову. Усе менше й більше від-
разу.» [10, 16-17]. Саме матеріальне перевтілення (відтворення в каменю, металі чи фарбами) не до 
кінця приховує відсутність і знижує партиципацію присутності. Проте ефект оживлення репрезентова-
ного, що здійснюється як інтенсифікація переживання й хвилювання, все ж таки наступає навіть за 
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умов відсутності реальності близької людини. Навіть якщо «оригінал давно спотворився» [10, 16], або 
навіть не існував ніколи. І візуальне сприйняття для репрезентації тут виявляється важливим для до-
сягнення такого ефекту. Саме цей ефект здійснює гру на підвищення цінності репрезентованого для 
глядача, зазначає Г.Бьоме. Він звертається до концепту свого вчителя «екзистенційного зростання» 
[10, 17]. Саме воно пояснює стан «оживлення» та виправдовує префікс «re» у «репрезентації».  

Для досягнення присутності в репрезентації при перетворенні її на образ потрібна латентна 
презентація. Саме презентація, іманентно знаходячись в ре-презентації, врешті – решт дозволяє 
здійснитися образу. «Використовуючи поняття відображення образу, він пов'язує здатність репрезен-
тувати відсутнє у самопрезентації мистецтва або образу. Образ зображує щось та при цьому зобра-
жує себе. І, як наслідок, твір мистецтва спеціально звертається до глядача; воно викликає задоволен-
ня і захоплення у глядача і опосередковує досвід прийняття/залучення» [10, 16]. Отже, референт 
зображення в репрезентації виявляється подвійним: крім референта зображення ще чарівна благо-
датна сила присутності має являти  саму себе, а тому образ містить і ре-презентацію й презентацію 
присутності як «особливого типу показу» одночасно. Адже «присутність зобов'язана своїм існуванням 
знову особливому типу «показу» [10, 17]. Зображальні засоби працюють не лише на наслідування 
предметного референту, але й створення екзистенційного зростання через демонстрацію самого об-
разу. Тому в образі більш жорсткі вимоги до зображення референту, ніж, наприклад, у знакові. Остан-
ній теж має вказувати на референта, але більш довільним способом. Класичний приклад – надгроб-
ний камінь. Він вказує на подію, не так сприяє обуренню почуттів. Отже, образ є і репрезентацією 
(зображуваного), і презентацією (самого себе) для досягнення присутності.  

Саме тут є важливим актуалізувати міркування Г. Гадамера про гру як провідну нитку онто-
логічної експлікації, що живить своєю енергією зображення в його зв‘язку з презентацією. Момент зоб-
ражальності він уважає базовим у вільній співвіднесеності гри з собою, адже «гра в щось є її природ-
ним буттям» [4, 105] (наприклад, діти грають у машину). 

Проте вихід на репрезентацію в просторі грі можливий, за думкою автора «Істини та метод», 
двома шляхами: через репрезентацію гри в завданнях гравця та її зображення. Співвідношення пре-
зентації та репрезентації Г. Гадамер показує через онтологічну експлікацію гри: «можна сказати, що 
вдале виконання завдання репрезентує» [4, 108] характер гри, оскільки кожна гра «ставить перед 
гравцем завдання» [4, 108].  Проте ігрове завдання, як її результат, не є «справжньою метою гри», але 
«порядок і структура самого ігрового процесу» [4, 107]. З цієї тези Г. Гадамер робить висновок, що 
спосіб буття гри – «саморепрезентація» [4, 107], оскільки самовіддача, саморозігрування при вико-
нанні гри й становить насправді її базове завдання. Але це не тотожне абсолютизації поведінки гравця 
для пояснення природи гри, оскільки губить онтологічну експлікацію останньої. Даний підхід і є про-
дуктом новоєвропейської філософії свідомості. «Буття мистецтва не може визначатися в ролі предме-
та естетичної свідомості, оскільки естетична поведінка ширше за все те, що їй відомо про себе. Вона 
становить частину буття зображення й за суттю належить власне до гри» [4, 114].  

Тому правильна онтологічна експлікація рухається в бік зображення гри як її представлення-
репрезентації перед глядачами.. Культова містерія була саморепрезентацією Бога. Гра і є станом 
медіуму й власне медіальним процесом. Але порядок уже релігійної містерії є формою локалізації 
священного, оскільки просторове зображення Бога свідчить про те, що в інших видах діяльності лю-
дини вже саморепрезентативність священного зменшується (якщо зовсім не зникає, оскільки вибуду-
вання релігійних ієрархій є формою концентрації божественного й відповідно підвищення його репре-
зентативності).  

Тотальне опосередкування означає, що воно усуває само себе  як таке, стверджує Г. Гадамер. 
Тому зображення Бога для самого Бога як релігійної містерії потребує іншої культурної практики в 
логіці більш складного опосередкування та, відповідно, диференціації культурних практик та режимів 
бачення. Урочистість зображенням Бога потребує виходження зі стану повсякденності, а тому другий 
кордон бачення – глядацьку практику містерії, саме завдяки якій демаркація священного й профанного 
стає більш напруженою, інтенсивною, енергійною. «Замкнений простір гри дає одній стіні впасти» [4, 
109]. у випадку зображення. 

Саме в процесі утримання зображення та перетворення на видовище, гра отримує свою струк-
туру, що є базовою для самопрезентації гри. Перетворення Г.Гадамер відрізняє від зміни. Навіть сама 
тотальна зміна означає, що дещо залишається все ж таки тим самим («субстанційна акциденція»). У 
перетворенні дещо стає чимось іншим (з конотаціями – одразу та цілком), тобто попередній стан не 
має значення [4, 110]. З позиції гравця – гра не перетворення, а перевдягнення – не бажання, щоб йо-
го впізнали, тобто спадкоємність із собою, своїм попереднім станом для нього очевидне та умовне, 
тоді як  для глядачів, якщо залишається видимим, то гра не здійснюється.  Як і містерія, вистава має 
мету в собі, але отримуючи глядача, а, отже, отримує й свою ідеальну структуру.  

У переході до зображення гра є «сукупністю гравців та глядачів». Так навіть представлена як 
такою, що замислена», вона буде не тим, «хто грає, а тим, хто дивиться. У зображенні  «гра підно-
ситься до власної ідеальності» [4, 109]. Саме ця ідеальність гри в структурі зображення і є спосіб де-
монстрування образу гри як самого образу. Гравці не просто перебувають у грі, а виконують свої ролі, 
адже зануритися повністю в стан гри мусять не вони, а, власне, глядачі. Образ цілого розкривається 
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не для гравця, а є методологічною перевагою глядачів, а тому, вважає Г. Гадамер, зміст гри, як видо-
вища, слід відрізняти від поведінки гравця. Адже демонстрація образу покликана зв‘язати не лише 
композицію гри в єдине, але й залучити глядачів у гру, тим самим «спільність естетичного переживан-
ня» перетворює не лише гру й глядачів на єдине, але й здійснює спільність самих глядачів. Адже 
естетичне задоволення не зменшується, а посилюється при поділі з іншими. Хоча задоволення від 
видовища відтепер більше про владу й навпаки. «Будь-яка влада є театр» [6, 33], – пише П. Кіньяр.  

Отже, зв‘язок душ, що є головним завданням священного, здійснюється різними медіа. Якщо 
друкована преса була в ХІХ столітті базовим інструментом конструювання нації як уявної спільноти, то 
«за допомогою фотографій сім'я створює свою портретну історію – комплект зображень, який свідчить 
про її єдність. Не так уже й важливо, за якими заняттями її фотографували, - важливо, що сфотогра-
фували й знімками дорожать. Фотографування стає ритуалом сімейного життя саме тоді, коли в інду-
стріалізованих країнах Європи й Америки сам інститут сім'ї піддається радикальній хірургії. Коли за-
мкнутий сімейний осередок вирізувався з великою спорідненістю спільності, стала фотографія, щоб 
увічнити пам'ять про зникаючі зв'язки великої родини, символічно підтвердити загрозу обірвати спад-
коємність. Ці примарні сліди - фотографії - символічно заповнюють відсутність розсіяння рідні… Це 
єдине, що від неї залишилося» [9], вважає американська дослідниця С. Сонтаг. Важливим є її акцен-
тування саме на символічності заміни родини, що зникає, фотографією – референт наче той самий, 
але порядок його представлення інший. 

Важливо було б вказати, що вибудування історії відносин через фотографію людина здійснює 
не лише з іншими людьми, але з собою. Це явище особливо стане важливим у постмодерністській 
практиці селфі.  

Таким чином, цитата Г. Бьоме, з якої ми починали, щодо існування культурної практики не ли-
ше з «вироблення» (на чому робив акцент Модерн), але й «одомашнення» (тобто поводження, спожи-
вання, перетворення на своє) образів. Образ одночасно повертає до того, що було, і в той же час пе-
ретворює минуле, додає нове, силою показу актуалізуючи його в теперішньому. Ця культурна 
практика створення як перетворення минулого, екзистенціального зростання дозволяє відсутньому 
реалізуватися в наявному через залучення глядача в акт оживлення, здійснення енергії присутності. 
Усі - це вектори трансформації самого образу для формування відповідної антропологічної моделі.. 
Адже він є не лише статусний артефакт, а перш за все культурна практика, що конституює серію ре-
чей, соціальні структури, їх семантику та прагматику, способи виробництва, споживання та насолоди 
самої людини як Homo Pictor. 
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POST-COMMUNIST CULTURE IN THE METAMODERN MIRROR:  
A DISCOURSE ANALYSIS 

 
The purpose of the article is to carry out a discursive analysis of a post-communist culture in the context of metamodern. 

The methodology consists of theoretical-interpretational models of discourse analysis of post-communist culture, which is carried out in 
the article as a poetic and rhetorical interpretation of the discourse of the power of Soviet and post-Soviet culture. The monism of the 
use of the increasing synecdoche in the "Soviet culture" in the post-Soviet culture has multiplied, the synecdoche is replaced by meton-
ymy, which, in turn, represents the metaphorical transformations of speech. Scientific novelty consists in revealing the features of the 
imaginative constellations of the rhetoric of the post-Soviet discourse, which have a composite, mannerist character without clearly de-
fined ideological, ethical, aesthetic priorities of interpretation and description of cultural values. Conclusions. The discourse of post-
Soviet culture demonstrates the traditional rhetorical instrumentality characteristic of the Soviet culture because the monism of increas-
ing synecdoche is pluralized, the speech has signs of a mannerist discourse, in which the composition as cultural integrity is formed by 
a composite mixture of syntagm without prioritizing combination definition. Metamodern, as a widely stated paradigm of cultural creation, 
describes the grammatical whole only as relativistic syntax – a-topos, which even by the models of the Liege school of neo-rhetoric is a 
fragmentary and overly metaphorical description of cultural creation. The "completion" of the rhetorical model of discourse to the cultural 
provides adequate horizons for discursive analysis, which must be cultural and be formed on the basis of a reconstruction of post-
communist culture as a manneristic (composite) integrity.  Therefore, the problem of the post-communist culture functioning in the con-
temporary space of cultural creation requires the instrumental discursive analysis regarding the presentation of meaning, figurative and 
cultural constants, and transformative mechanisms of the text. 

Key words: postcommunist culture, postmodernism, metamodern, discourse, rhetoric. 
 
Гуменюк Тетяна Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, 

проректор з науково-методичної роботи Київського національного університету культури і мистецтв; Легенький Юрій 
Григорович, доктор філософських наук, професор, професор Київського національного університету культури і мистецтв 

Посткомуністична культура в дзеркалі метамодерну: дискурсивний аналіз 

Мета статті – здійснити дискурсивний аналіз посткомуністичної культури в контексті метамодерну. Методологію до-
слідження становлять теоретико-інтерпретаційні моделі дискурсивного аналізу посткомуністичної культури, здійсненого у статті 
як поетико-риторична інтерпретація дискурсу влади радянської та пострадянської культури. Монізм застосування підвищуваль-
ної синекдохи у рядянській культурі і пострадянській культурі плюралізується, синекдоха замінюється метонімією, яка презентує 
метафоричні трансформації промови. Наукова новизна полягає у розкритті особливостей образних констеляцій риторики по-
страдянського дискурсу, що мають композитний, маньєристичний характер без явно визначених світоглядних, етичних, есте-
тичних пріоритетів інтерпретації й дескрипції культурних цінностей. Висновки. В результаты проведено дослыдження втсанов-
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лено, що сутність посткомуністичної культури як сучасного феномена глобалізації полягає в тому, що її порівнюють з культурою 
постмодерну, але такі аналогії в контексті метамодерну видаються поверховими. Теоретики метамодерну розширили горизонти 
постмодерністської парадигми, адже визначення метамодерного синтаксису як а-топічного метатаксису потребує дискурсивного 
аналізу на основі напрацювань неориторики. 

Ключові слова: посткомуністична культура, постмодернізм, метамодерн, дискурс, риторика. 
 
Гуменюк Татьяна Константиновна, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник образования 

Украины, проректор по научно-методической работе Киевского национального университета культуры и искусств; Ле-
генький Юрий Григорьевич, доктор философских наук, профессор, профессор Киевского национального университета 
культуры и искусств 

Посткоммунистическая культура в зеркале метамодерна: дискурсивный анализ 
Цель статьи - осуществить дискурсивный анализ посткоммунистической культуры в контексте метамодерна. Мето-

дологию исследования составляют теоретико-интерпретационные модели дискурсивного анализа посткоммунистической 
культуры, осуществленного в статье как поэтико-риторическая интерпретация дискурса власти советской и постсоветской куль-
туры. Монизм применения повышающей синекдохи в советской культуре и постсоветской культуре плюрализуется, синекдоха 
заменяется метонимией, представляющей метафорические трансформации речи. Научная новизна заключается в раскрытии 
особенностей образных констелляций риторики постсоветского дискурса, которые имеют композитный, маньеристический ха-
рактер без явно определенных мировоззренческих, этических, эстетических приоритетов интерпретации и дескрипции культур-
ных ценностей. Выводы. В результате проведенного исследования  посткоммунистической культуры как современного фено-
мена глобализации заключается в том, что ее сравнивают с культурой постмодерна, но такие аналогии в контексте 
метамодерна выдаются поверхностными. Теоретики метамодерна расширили горизонты постмодернистской парадигмы, ведь 
определение метамодерного синтаксиса как а-топического метатаксиса требует дискурсивного анализа на основе наработок 
неориторики. 

Ключевые слова: посткоммунистическая культура, постмодернизм, метамодерн, дискурс, риторика. 

 
Introduction. The global transformations of culture taking place in today's world context cannot be 

imagined without the influence of the post-communist culture formed after the loss of the great narratives: 
"communist ideal", "socialist labor", "practice" and so on. However, the nomination ―post-communism‖ is only 
its ideological dimension. No one has abolished communist ideology; the modern left in the West is once 
again enthralled with the ideals of "equality", "freedom", but the experience of socialism building in the Soviet 
society has proved the fallacy of u-topos island ontologies. Therefore, the definition of "post-Soviet" culture is 
more correct, it shows that the ontology of Bolshevik extremism (ideological, political, cultural) is exhausted. 

The problem of post-communist culture interpreting in Ukraine became relevant with the acquisition 
of Independence, with the search for ways of autochthonous capitalism adaptation to the European space. 
Thus, in 1995, many models of development emerged, in which the postmodern interpretation of the current 
state of cultural creation seemed quite relevant. E. Bystrytskyi notes: "The concept of "post-communism" 
reflects the common for the present experience of the completeness state of a certain cultural period. Begin-
ning, if not with Nietzsche and Heidegger, but at least with Gvardini, Letara, Derrida, Eco, and other contem-
porary philosophers, this experience is captured by the creation of widespread images of the end of morality, 
metaphysics, the ideology of the end of New Times, the project of Modern. In general, it was entrenched in 
public opinion due to the known notion of postmodern. The usage by historian, politician Fukuiama of a typi-
cally postmodern image of the end of the history, in our view, testifies to the internal affinity of the post-
modernity and postcommunism concepts‖ [2, 18-19]. O. Bilyi, V. Polokhalo believe that cultural formation is 
being replaced by state formation (etatism), and democracy by ochlocracy.  

This period of cultural reflection in Ukraine is a romantic one, focused on finding an adequate model 
of development associated with postmodern reflection. After a quarter of a century of building up an inde-
pendent state, the search for analogs has reached its limits - the destruction of statehood as such, the och-
locracy has become virtual, extremely conflicting. Postmodern culture is gradually being transformed into ―a 
metamodern‖ culture. It is widely accepted that the post-postmodern stage has been replaced by a meta-
modern one, which is characterized by "oscillations" - a wide fluctuation between the extreme points, the lim-
its of the procedural dynamics of the integrity of culture forming.  

The definition of the "metamodern" category was for the first time defined by philosophers from the 
Netherlands - Timoteus Vermülen and Robin van den Acker: "If modernism expresses itself as a utopian 
syntax, and postmodern expresses itself as a hopeless parataxis, metamodernism expresses itself as an a-
topical metataxis. The Greek-English Lexicon interprets the atopos (ατοҔος) as strange, extraordinary, and 
paradoxical. However, most theorists and critics insist on its literal meaning: it is a place (topos) for which 
there is no place. It can be argued that the atopos is both a place and a non-place, a territory without bor-
ders, a position without limits. We have already described metataxis as being here, there and nowhere. We 
will add that a taxis (τάξις) means ordering. Thus, if modernism involves temporal ordering, and postmoderni-
ty is a spatial disorder, then metamodern should be understood as a space-time that is neither in order nor in 
disorder simultaneously. Metamodernism replaces the borders of the present on the verge of an infinite fu-
ture; change the boundaries of familiar places at the description of something unlimited. In fact, this is the 
"fate" of a person metamodern person: to pursue the horizons, which are infinitely receding "[5]. This neolo-
gism only extends the boundaries of the postmodern. Thus, the next nominative relation is "metapostmod-
ern". It is necessary to change not the prefix, but the morpheme that marks the phenomenon. This neologism 
is of interest only as a statement of changes that are taking place in contemporary philosophical reflection. 
The construction of cultural paradigms should be started with discourse analysis.  
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Analysis of the research and publications. Problems of cultural creation and post-communist culture, 
in particular in the globalization, ideological-political, existential aspects, are considered in the works of Ye. 
Bystrytskyi, V. Bychkov, O. Bilyi, V. Polokhalo, Yu. Pyvovar, etc. [2; 3; 1; 9; 8]. However, the category of 
"post-communist culture" in its correlation with the "goal of modernity" category and the discursive dimension 
has been little explored. 

The purpose of the article is to conduct a discursive analysis of a post-communist culture in the con-
text of the metamodern.  

The main material. Culture, in its worldview dimension, is defined as the "carrier" of the highest val-
ues - the Absolute, God, spirit, communist ideal, national idea, etc. Such a traditional understanding of it is 
formed from mythological, religious beliefs about the world. In the phenomenological dimension, culture is 
something where the world is given to a person, one cannot escape from culture, as one does from one's 
consciousness, without destroying oneself or the world around oneself; in praxeological, culture is a "live ac-
tion", an activity, an "objectified" action, the result of an activity. These connotations are purely subjective, 
they represent the activity of a person in a certain form. The subjective dimension of culture presents its ini-
tial constituent constants - behavior (ethical aspect), state (aesthetic aspect) and activity (praxeological as-
pect). Culture normally has a certain dominant. Thus, in the archaic culture behavior, canon, taboo are dom-
inated, in the medieval - the regulation of the state (ecstasy, mystical take off, Epiphany), in the culture of 
modern and postmodern - the regulation of practice (business, market, management, marketing, etc.). 

The culture of the soviet and post-soviet space is focused on the effectiveness as itself, activity, 
practice or practices of culture. V. Mezhuiev once wrote that the substance of culture is "common labor", ac-
cording to K. Marx [7]. Consequently, the quasi-Marxist theory of culture of "developed socialism" tends to 
substantialism, for which the horizon of cultural descriptive is practice. The phenomenological theory of cul-
ture is also no less substantive, since the horizon of cultural creation is consciousness and its intentionality. 
In any case, the subject of culture is reflected as a producer (praxiological aspect), as a carrier of cultural 
and historical potential, as an ethical and aesthetic subject, as a subject of discourse. The subject of dis-
course loses its quasi-natural features and is "embedded" in the text, becoming an attribute of the action of 
the sign (semiosis). That is, the subject of the discourse is also substantiated, representing activity, power of 
discourse. 

T. Vermülen, R. van den Acker describe the metamodern culture as a-topical metataxis (metataxis is 
a type of syntax that represents the independence of grammatical structures from semiosis which under-
stood in J. Derrida's spirit). However, it is known that syntax, as a certain system for constructing grammati-
cal structures, involves the syntagmatic (spatial zoning) of these structures. Thus, F. de Saussure prefers 
syntagatics over syntax [11]. The discourse in the rhetorical interpretation of the cultural practices time-space 
is represented by several figures, tropes that represent syntax as a certain composition of grammatical struc-
tures (compositio), reflecting the spatial aspect of cultural creation as dispositio (disposition, juxtaposition) 
and the temporal aspect as transpositive (moving from one position to another) .  

However, everything, that philosophers from Holland present as a syntactic norm of culture (paratax-
is, metataxis), associating it with chronotope, theorists of neo-rhetoric are unable to do (Francois Pirou, 
Jean-Marie Clinkenberg, Adlen Trinon, Jacques Dubois, Francis Eispuis, Francesis Menge - the Leu group) 
consider the grammatical constructions of the text as the integrity of its transformation. Time is eliminated 
from the grammatical structures of "common rhetoric." The authors emphasize: "The basis of all rhetorical 
operations is one of the important features of linear discourse, namely, the possibility of its division into 
smaller elements" [4, 62]. Non-rhetoric has a purely transformative character, as in R. Barthes, it begins with 
a "zero degree" - an unambiguous transmission of information, which, through rhetorical transformations (re-
ductions, inversions, etc.), acquires a poetic function. Rhetorical operations (metabolites) are defined as 
morphological, syntactic, semantic, logical. In order to reach the cultural model of discursive analysis, we 
have added a group of cultural transformations [6]. That is, to the such groups as "grammatical figures" 
(metaplasmas, metataxis, metasemems), "thought figures" in which graphematic, morphological, syntagmat-
ic, syntactic, semantic, logical operations are performed, we add the groups "culture metabolites" and "meta 
cultural metabolites by presenting universals of culture. 

So the main question arises: What is the difference between the languages (discourses) of Soviet 
culture and post-Soviet culture? It is known that in Soviet times the principle of action nomination prevailed 
(instead of the verb "to work", for example, used the phrase "to carry out work") and the trope of increasing 
synecdoche ("girl" - a small woman, "worker" - proletarian "). Ці образні констеляції по-різному обіграли 
А. Платонов і В. Сорокін. These figurative constellations were played by A. Platonov and V. Sorokin differ-
ently. В ореолі завтрашнього дня й комуністичного ідеалу формувалась унікальна мова («соцяз» – 
рос.), яка за інерцією перейшла і в пострадянський простір, ще більше універсалізувавши номінативну 
функцію дискурсу, надавши їй універсальної маніпулятивності. Та чи мала радянська культура свою 
мову? In the halo of tomorrow and the communist ideal, a unique language ("sots-speak"– Rus.) was 
formed, which by inertia passed into the post-Soviet space, further universalising the nominative function of 
discourse, giving it universal manipulability. But did the Soviet culture have its own language? 

P. Serio emphasizes: ―There is a widespread opinion that there is a special language in the USSR 
and other socialist countries (Langue). This phenomenon is unique in its own way: it is the language of pow-
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er, and, if you believe in the results of numerous Soviet and foreign studies, it can be understood and de-
fined as a language. 

This language is known in France as ―angue de bois‖, or ―Soviet‖. It has special features allegedly: 
magic, secrecy, relevance and maximum opacity. In our view, this set of features, in itself is very heteroge-
neous and implies at least such initial postulate: "Soviet language" does exist. It is the object of a study and, 
whether it is to be studied or destroyed, protected, it exists and is a language. So, let's start with the initial 
idea of language. What exactly is meant when claiming that "Soviet language" is a language? What vision of 
language and its functioning follows from this statement? What understanding of the speaker or the lan-
guage community prevails with this? ‖[10, 83]. 

P. Serio calls the Soviet language "negative poetry," arguing that, using predominantly uplifting syn-
ecdoches, the subjects of this poetic discourse form the poetic function of the word. After all, the word mainly 
represents the nominative function, that is, it names the names of things, and the verb is eliminated. P. Serio 
emphasizes that it is an archaic form of discourse that conceals responsibility for action. "With such a vision 
of language," he considers, "when its primary function is the presentation of what exists, the relation between 
language and reality seems to give the existence of an implicit realistic postulate of those (structures of text, 
subjects of discourse - Yu. L., T. H) who by their attempts try to determine the degree of adequacy of the 
"official language" of reality, because they only reach the effect of the reality perception obviousness. In ide-
ology, transparent representational facts speak for themselves, reality is incomprehensible to any interfer-
ence with language, and truth, by itself, is grasped beyond any language. 

In our view, practically, any consideration of style and mark in the "official language" prevents the 
problem of the adequacy verifying means of the referent mark. This is tantamount to introducing an ontology 
into a language and refusing to admit that "there is no metalanguage". There is no position external to the 
language from which one can make judgments about its adequacy, there is no "natural" space where reality 
would pass into knowledge. The fact is that language, as a generative element of the articulation of meaning 
in general (verbal language, musical language, stage language, etc.) is eliminated and replaced by speech 
(discourse), which is dominated by primitive nominalistic syntactic construction. Presentation nominalism 
prevails. So, social realism is an intrinsically complex stylistic system. This is a real set from above. It exists 
as an imperative, an ideal, and the way it is presented is archaic, primitive because it appeals to nominalism 
(there are only words, not substances, entities). Hence the "struggle" with "formalism" and intellectualism of 
the artistic form in art. In the post-Soviet culture, ― the struggle of languages" as a means of presenting a na-
tional idea in its nominalist dimension lies the struggle of power discourses. 

P. Serio points out: ―… the official language is not something magical, because it is not a language at 
all. It is a discourse characterized by an extremely tense relationship between universally recognized homo-
geneity and solidity and intrinsic heterogeneity. This heterogeneity, which can be identified as a deep syntac-
tic phenomenon, indicates the constant presence of opposing discourses. Any ideology aims to conceal its 
attitude to reality by presenting itself as universal, natural and ahistorical, not seeking to expose lies in Soviet 
political discourse. We consider it is more useful to study the functioning of discourse in this society based 
on the recognition of the ideologically deterministic nature of the word reference establishing. But if the Sovi-
et political discourse has such a clear orientation on the impliedness of the speech subject, on the subjuga-
tion of the speaker to the universal subject, we have the right to raise the question of the roots of such sub-
ordination in political practice that leads to the collapse of Marxism-Leninism. ‖[10 , 100]. The conclusion is 
predictable. What is changing in the post-Soviet discourse? 

The function of increasing synecdoche is performed by metonymy (the spatial complexity of the ele-
ments of discourse); it is even more generalizes synecdoche, abstracting it extremely. If R. Jacobson argued 
that metonymy was the original metabolism of rhetoric, and sharply opposed its to metaphor, then the au-
thors of the Miu group see the metaphor and metonymy as the basic principle of synecdoche. The authors of 
the Miu group write: ―We have already said that the metaphor is not simply a replacement of meaning - it is a 
change in the semantic meaning of a word that arises in consequence of two basic operations: adding and 
reducing of semes. In other words, the metaphor is the result of a combination of two synecdoches ‖[4, 194]. 

It is about a combination of increasing and lowering synecdoches. The declining synecdoche of the 
whole is represented by the name of its part, for example, instead of "sailboat" they say "sail". "From a formal 
point of view, metaphor is a syntagm that exists in the contradictory holistic identity of two signifiers and the 
mismatch of their respective definitions. This challenge of (linguistic) consciousness requires a reduction, 
which is to the extent that the reader is somehow trying to justify a combination of signifiers that can be 
viewed, ‖ the authors of the Miu group argue [4, 195]. The combination of contradictions arises not immedi-
ately, but gradually, as the "overlay" of semes, that is, the authors present the temporality of the act of dis-
positive (transition to another quality) as the elimination of dispositio (confrontation of the designated). Such 
syntagmatic bring metaphor closer to metonymy, in which the definitions no longer need to be combined be-
cause they belong to a certain general integrity - the syntagm. 

In the context of paradigmatic attitudes of the metamodern, there is an escalation of the distance of 
the signified: the chronotope is represented by the combination of its two models - point and eternity (in ar-
chaic cultures it is the altar as a sacred center in eternity), moments and infinity in modern culture. Metonymy 
in post-communist culture is presented as a syntagm that falls into the field of broad oscillations presented 
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by mimicry in discourse from rising synecdoche to lowering synecdoche. That is, the metaphorization of dis-
course as a linguistic reality occurs, and reality itself is ontologized and presented as a "realized metaphor." 
In terms of virtual and digital technologies, this paradox of the substitution of reality with the reality of dis-
course becomes invariant. 

There is a quite common saying: "I'll dial you" instead of: "I'll dial your phone number." It illustrates 
not only the reduction of seme but also the manipulative code of discourse. "You", the other performs the 
function of a phone, device. The well-known advertising banner, which combines photos of Poroshenko and 
Putin, can be reconstructed as a rhetorical mechanism for transforming information with the help of "seme 
reduction with the application." The visual syntax of the two photos prompts the opponent to be eliminated as 
a ―weak figure‖, replacing him with a ―strong figure‖ with which the poster customer competes. Thus, in the 
post-communist culture, the concept of "activity" as a horizon of cultural creation was replaced by the con-
cept of "discourse", which is presented by metonymy as a "modernized" rising synecdoche. The observer, 
the consumer of information, is in the space of ―realized metaphors‖ that present the newest nominalist dis-
course of post-Soviet culture. There is a certain "exchange of places" in life. This is the old code of cultiva-
tion. "Take my virgin daughters," Lot told the scoundrels of the Sodomites. It is known that the daughters 
"avenged" Lot in the absence of men - got drunk and conceived from his father. It should be noted that this 
story from the Bible almost did not fall into the mythological field of fine iconography. Only the mannerists 
portrayed the priest of Israeli people in an inadequate condition with a glass of wine and naked daughters 
around him. The mannerist discourse has a marginal ethos. The same can be said of post-communist culture 
as a mannerist stage of the metamodern. Morality is not in discourse, because it is distorted by the tempta-
tion and the need to survive. 

Conclusions. The discourse of post-Soviet culture demonstrates the traditional rhetorical instrumen-
tality characteristic of the Soviet culture, because the monism of increasing synecdoche is pluralised, the 
speech has signs of a mannerist discourse, in which the compositio as cultural integrity is formed by a com-
posite mixture of syntagm without prioritizing combination definition . Metamodern, as a widely stated para-
digm of cultural creation, describes the grammatical whole only as relativistic syntax – a-topos, which even 
by the models of the Liege school of neo-rhetoric is a fragmentary and overly metaphorical description of 
cultural creation. The "completion" of the rhetorical model of discourse to the cultural provides adequate ho-
rizons for discursive analysis, which must be cultural and be formed on the basis of a reconstruction of post-
communist culture as a manneristic (composite) integrity. Therefore, the problem of the post-communist cul-
ture functioning in the contemporary space of cultural creation requires the instrumental discursive analysis 
regarding the presentation of meaning, figurative and cultural constants, and transformative mechanisms of 
the text. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
Метою статті є з‘ясування місця та ролі культури у процесі формування основ конституціоналізму в державі та зокре-

ма Конституції як Основного Закону держави. Методологічну основу складає постпозитивістська методологія дослідження 
проблем сучасного українського конституціоналізму, яка є упорядкованою системою взаємоузгоджених світоглядних принципів і 
методів, що дозволяють усебічно та комплексно дослідити юридичні властивості конституціоналізму та визначити сутність і 
зміст правових зв'язків між її основними структурними елементами. Наукова новизна полягає у тому, що в робота є комплекс-
ним науковим дослідженням сучасної української науки, в якому обґрунтовано цілісну наукову теорію культурних факторів у 
Основному Законі, покликану розуміти й пояснювати науку конституційного права виходячи з певних концептуальних основопо-
ложень. Висновки. Саме Конституція є тим фундаментом, який визначає формування і розвиток правової культури в державі. 
Тому ми повинні керуватися правилом: яка Конституція країни, така і її правова культура. Крім того, вважаємо, що, на жаль, 
конституційний процес сьогодні надто політизований. На нашу думку, триває найгостріша політична боротьба за прийняття 
зручної для однієї з сторін форми конституції. А фактично – за владу – всі хочуть максимум влади. У тому числі й через прове-
дену якимсь чином свою Конституцію. Однак Основний Закон повинен прийматися не з кон‘юнктурних міркувань політичної до-
цільності, а бути повноцінним юридично вивіреним документом з урахуванням досягнень світового правознавства, з най-
суворішим дотриманням усіх передбачених юридичних процедур. Адже конституція повинна бути головним документом 
держави, принаймні, на десятиріччя. 

Ключові слова: сучасний український конституціоналізм, конституційний лад, конституція, перетворення конституції, 
конституційне законодавство, конституційно-правова реформа, культура, правова культура. 

 
Белов Дмитрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, ГВУЗ «Ужгородский национальный универси-

тет»; Шандра Богдана Богдановна, кандидат юридических наук, доцент, ГВУЗ «Ужгородский национальный универси-
тет» 

Культурологические факторы и природа конституции: история и современность 
Целью статьи является выяснение места и роли культуры в процессе формирования основ конституционализма в 

государстве и в частности Конституции как Основного Закона государства. Методологическую основу составляет постпозити-
вистская методология исследования проблем современного украинского конституционализма, которая является упорядочен-
ной системой взаимосогласованных мировоззренческих принципов и методов, позволяющих всесторонне и комплексно иссле-
довать юридические свойства конституционализма и определить сущность и содержание правовых связей между ее 
основными структурными элементами. Научная новизна заключается в том, что в работа является комплексным научным 
исследованием современной украинской науки, в котором обоснованно целостную научную теорию культурных факторов в 
Основном Законе, призванную понимать и объяснять науку конституционного права исходя из определенных концептуальных 
основоположений. Выводы. Именно Конституция является тем фундаментом, который определяет формирование и развитие 
правовой культуры в государстве. Поэтому мы должны руководствоваться правилом: какая Конституция страны, так и ее пра-
вовая культура. Кроме того, считаем, что, к сожалению, конституционный процесс сегодня слишком политизирован. По нашему 
мнению, продолжается острая политическая борьба за принятие удобной для одной из сторон формы конституции. А фактиче-
ски - за власть - все хотят максимум власти. В том числе и из-за проведенную каким-то образом свою Конституцию. Однако 
Основной Закон должен приниматься не из конъюнктурных соображений политической целесообразности, а быть полноцен-
ным юридически выверенным документом с учетом достижений мирового правоведения, со строжайшим соблюдением всех 
предусмотренных юридических процедур. Ведь конституция должна быть главным документом государства, по крайней мере, 
на десятилетие. 

Ключевые слова: современный украинский конституционализм, конституционный строй, конституция, преобразова-
ния конституции, конституционное законодательство, конституционно-правовая реформа, культура, правовая культура. 
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Cultural factors and the nature of the constitutions: history and modernity 
The purpose of the article. The purpose of the article is to find out the place and role of culture in the process of forming the 

foundations of constitutionalism in the state, and in particular the Constitution as the Basic Law of the state. The methodological basis 
is the post-positivist methodology of research into the problems of contemporary Ukrainian constitutionalism, which is an orderly system 
of mutually agreed ideological principles and methods that allow to study comprehensively and comprehensively the legal properties of 
constitutionalism and to determine the essence and content of legal links between its basic elements. The scientific novelty is that the 
work is a comprehensive scientific study of modern Ukrainian science, which substantiates a comprehensive scientific theory of cultural 
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factors in the Basic Law, designed to understand and explain the science of constitutional law based on certain conceptual foundations. 
Conclusions. It is the Constitution that determines the formation and development of the legal culture in the state. Therefore, we must 
follow the rule: what are the Constitution of the country and its legal culture. In addition, we believe that, unfortunately, the constitutional 
process is too politicized today. In our view, the fiercest political struggle to adopt a form of constitution suitable for one party is ongoing. 
And in fact - for power - everyone wants the maximum of power. Including through its own Constitution, which was somehow imple-
mented. However, the Basic Law must be adopted not for reasons of political expediency, but to be a fully legally valid document, taking 
into account the achievements of world law, with the strictest adherence to all legal procedures. After all, the constitution should be the 
main document of the state for at least a decade. 

Key words: modern Ukrainian constitutionalism, constitutional order, constitution, constitutional transformation, constitutional 
legislation, constitutional reform, culture, legal culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Будучи продуктом загальнолюдської і національної культури, 

конституція нерідко стає джерелом ідей для художників, архітекторів і навіть поетів, тим самим викли-
каючи появу, як мінімум, нових пам'ятників матеріальної культури, через які вона нерідко надає поси-
лений емоційний вплив на населення тієї чи іншої держави. Так, наприклад, на одній з центральних 
вулиць Мадрида розташований великий кам'яний порожнистий куб, всередині якого мадридці люблять 
ховатися від спеки. Напис на кубі говорить: ―Народ Мадриду – Конституції у 1978 року‖. Куб, як відомо, 
служить одним із символів досконалості. Втілені в роботах французьких просвітителів ідеї свободи 
перекочували за океан разом з пам'ятником Свободи, який став символом Америки, американської 
демократії. Сучасне розуміння теорії поділу влади було в повному розумінні ―матеріалізоване‖ при 
будівництві нової столиці Бразилії – міста Бразиліа, архітектурний вигляд якого був покликаний відоб-
разити перетворення країни в індустріально-аграрну державу [1, 34]. Американська дослідниця 
Н. Евенсон відзначала, що ―будівництво Бразилії – це перш за все спроба відтворити нові ідеали, 
відносини й образи‖ [2, 25]. 

Таким чином, як бачимо, культура являє собою досить складне у визначенні та розумінні яви-
ще, яке, тим не менш, має величезне значення для суспільства в цілому і для правової системи зо-
крема. Багатогранність і значимість даного явища потребують особливої уваги з боку сучасної науки. 

Аналіз останніх досліджень. Порушена авторами проблема практично ще не була предметом 
окремого дослідження як у вітчизняній так і зарубіжній історіографії. Аналізуючи наукові праці з цієї 
тематики, відзначимо, що лише невелика кількість вчених досліджувала її окремі аспекти в контексті 
вивчення більш ширших тематичних блоків. Тому теоретичну основу дослідження становлять праці 
класиків світової філософської та правової думки, серед яких: Арістотель, М. Вебер, Г. Гегель, 
Г. Еллінек, Р. Ієрінг, Г. Кельзен, Ш-Л. Монтеск‘є, А. Токвіль, Г. Шершеневич та ін. Спеціально теорія та 
історія конституціоналізму та культури в Україні досліджувалася такими вітчизняними ученими, як: 
А.

 
Георгіца, В. Кампо, А. Крусян, О. Мироненко, М. Орзіх, М. Савчин, І. Словська, Н. Стецюк, 

П. Стецюк, В. Шаповал, С. Шевчук, Ю. Шемшученко та ін. 
Мета статті. Метою статті є з‘ясування місця та ролі культури у процесі формування основ 

конституціоналізму в державі та зокрема Конституції як Основного Закону держави. 
Виклад основного матеріалу. Не менш важливими і, разом з тим, складними є питання фор-

мування і розвитку культури в правової державі. Вона нерозривно пов'язана з суспільством й 
індивідами, його складовими. Визначальне значення в сучасному суспільстві відіграє конституціо-
налізм, який являє собою сукупність конституційних ідей, а також наявність відповідного нормативно-
правового фундаменту, досягнення певного фактичного політичного режиму і систему захисту консти-
туційного ладу і конституції [3, 45]. Конституціоналізм передбачає наявність в суспільстві його осново-
положного акту – Конституції. Саме в Конституції визначені культурологічні засади сучасного суспіль-
ства та держави, а також права і свободи людини і громадянина. У зв'язку з цим нам видається 
важливим підкреслити, що саме Конституція є основою формування і розвитку правової культури [4, 
523]. Невід‘ємним фактором впливу на культурологічний прояв змісту конституції, на наш погляд, є 
політика держави. При цьому, у політичній сфері функції конституції нерозривно пов‘язані з її приро-
дою. Багато в чому від того, якої природи набуває конституція, залежить ефективність її дії у сфері 
політики. Адже природа конституції – це її соціально-політичний зміст. У вітчизняному державо-
знавстві ще в радянський час розмежовували класову природу конституції та її зміст. Під класовою 
природою розуміли основну соціально-політичну характеристику конституції. Вона знаходить свій про-
яв у її змісті, принципах, властивостях і функціях, здійснює вирішальний вплив на її форму, визначаю-
чи її принципові риси. Зміст конституції – це конкретизація її класової природи. Причому зміст може 
змінюватися в рамках конкретної природи під впливом ряду об‘єктивних і суб‘єктивних чинників. Кон-
ституція мала подвійний зміст – соціальний та правовий [5, 39]. Річ у тому, що такий підхід ґрунтувався 
на формаційній теорії, відповідно до якої специфіка природи конституції в різних країнах 
прив‘язувалася до певної суспільно-економічної формації. Протягом всього періоду розвитку радянсь-
ких конституцій, навіть в пізній період, що отримав назву «розвиненого соціалізму», домінувало класо-
ве уявлення про природу конституції, яка визначалася тим, якому класу (класам) вона служить і який 
тип власності закріплює [6, 68]. 

На наш погляд, природа культурної функції конституції випливає з її соціально-політичного 
змісту, так би мовити, в концентрованому вигляді. Правовий зміст конституції визначається об‘єктами 
конституційного регулювання, інакше кажучи, тим, які правові інститути, принципи та норми знаходять 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 21 

віддзеркалення в тексті конституції і у зв‘язку з цим набувають статус конституційних. З урахуванням 
відмінностей правового та соціально-політичного змісту конституції, необхідно виділити ключові еле-
менти її природи, які здійснюють політичний вплив на функціонування конституційних норм. 

Ці елементи можна сформулювати у вигляді теоретичних постулатів, відповіді на які і дають 
загальне уявлення про природу конкретної конституції. До них відносимо: 1) воля яких політичних сил 
знайшла закріплення в конституційних нормах (чия політична воля була закріплена в конституції?); 
2) інтереси яких соціальних прошарків відображаються в конституційних положеннях і підтримуються 
ними (чиї інтереси відображає і підтримує конституція?); 3) який ступінь легітимності конституції, яка 
багато в чому визначається умовами розробки її проекту і порядком її ухвалення (як вибраний порядок 
розробки та ухвалення конституції вплинув на ступінь її легітимності?). 

У конкретно-історичних умовах і правовій культурі окремої країни відповіді на ці питання мо-
жуть розрізнятися. В конституційній історії однієї і тієї ж країни різні конституції можуть мати неоднако-
ву сутність. Більше того, сутність однієї і тієї ж конституції з часом також може піддаватися перетво-
ренню та віддалятися від первинного задуму її творців. Це пов‘язано в першу чергу з тим, що можуть 
змінюватися соціально-політичні умови дії конституції, реалізації її норм [7, 45]. 

У сучасному конституціоналізмі виділяють три основні підходи до розуміння природи конститу-
ції: ліберально-демократичний, марксистсько-ленінський, теологічний. Ці три напрями в конститу-
ційному праві по-різному вказують на основне призначення конституції в політичній сфері. 

Ліберально-демократичний підхід сформувався в кінці XVIII в., хоча він спирався на ідеї і цін-
ності англійських і французьких просвітителів, які розроблялися в працях Дж. Локка, Ш. Монтеск‘є, 
Ж. Руссо й інших в рамках школи природного права. 

В основі ліберально-демократичного підходу лежить доктрина суспільного договору. 
Відповідно до неї конституція розглядається як результат суспільної згоди, компромісу між різними 
соціальними прошарками та політичними силами з приводу фундаментальних принципів організації 
суспільства та держави, взаємовідносин особи та держави. Конституція як суспільний договір – важ-
ливий показник політичного консенсусу, існуючого в суспільстві. 

У країнах, де конституція давно діє в умовах високого політичного консенсусу, вона набуває 
характеру угоди, до якої кожне подальше покоління може додавати нові положення або змінювати 
існуючі. За визнанням американських конституціоналістів Н. Редліха, Б. Шварца і Дж. Аттаназіо, в 
«американському праві слово конституція має більш обмежене значення; вона є писаною угодою, що 
передається від першого покоління американців до майбутніх поколінь» [8, 21]. Інший американський 
дослідник Д. Рейман стверджує, що основами американської конституційної демократії є права люди-
ни та суспільний договір, і розглядає конституцію з трьох боків: як писаний текст, як соціальну практи-
ку й як моральну обіцянку [9, 133]. 

Марксистсько-ленінський підхід отримав розвиток у другій половині XIX – початку XX в. Як 
теоретична концепція він формувався з ідей та поглядів, висловлених класиками марксизму 
(К. Марксом і Ф. Енгельсом) й істотно доповнених лідером більшовиків В. Леніним. Він прагнув при-
стосувати постулати класичного марксизму до соціально-політичних реалій Росії початку XX в. 
К. Маркс і Ф. Енгельс відзначали, що конституція, будучи результатом класової боротьби, встанов-
люється пануючим класом, класом який переміг. На їх думку, після захоплення влади пануючі класи 
повинні конституювати свою силу не тільки у вигляді держави, але і «надати своїй волі... загальний 
вираз у вигляді державної волі, у вигляді закону» [10, 122]. І таким законом, перш за все, є конститу-
ція. Підкреслюючи класовий характер конституції, В. Ленін писав: «природа конституції в тому, що ос-
новні закони держави взагалі та закони, що стосуються виборчого права до представницьких установ, 
їх компетенція та ін., виражають дійсне співвідношення сил в класовій боротьбі» [11, 535]. 

Теологічний підхід є певним поєднанням ідей світського та божественного права. Він з‘явився 
значно пізніше за інші підходи як результат розповсюдження в XX ст. (переважно в другій його поло-
вині) конституційних ідей і принципів у країнах арабського Сходу, де домінуюче становище займають 
джерела мусульманського права. Уявлення про конституцію в цих країнах асоціюється із наданням 
божественних правил поведінки для «релігійної общини». Якщо конституція існує як писаний акт, вона 
не повинна суперечити найважливішому джерелу мусульманського права – Корану.  

Конституція в цих країнах легітимує «ісламське правління» як особливу форму теократичної 
держави [13, с. 45]. Розкриваючи зміст ісламської республіки, у Конституції Ірану говориться, що вона 
заснована на вірі в Аллаха і його всеосяжну владу, в «божественне одкровення», що зумовлює будь-
які закони, а також на вірі у відповідальність людини перед Аллахом (ст. 2). З роллю ісламу, як най-
важливішою політико-ідеологічною основою держави, пов‘язано і ставлення до нього як до одного з 
легітимуючих чинників, що забезпечують стабільність правлячого режиму. 

В українському суспільстві, що знаходиться на стадії модернізації своєї політичної, правової й 
економічної систем, ставлення до Конституції є приватним аспектом суспільного світогляду, розколе-
ного диференціацією соціальних прошарків. У такому ставленні відображається процес нової стра-
тифікації суспільства, що змінюється. Конституційний розвиток України в XX в. супроводжувавався 
декількома кардинальними змінами цивілізаційних основ існування суспільства та держави. Діючі кон-
ституції по-різному відображали баланс політичних сил і мали неоднаковий соціально-політичний 
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зміст [12, 86]. Конституція 1919 року відобразила й утілила політичний розвиток революційного авто-
ритаризму. Суть його полягає в тому, що в цілому він спирається на широку демократичну основу, на 
відміну від цензових монархічних конституцій XIX – начало XX в. Логіка революційного авторитаризму 
виходила з принципу «Salus populi suprema lex est» (від лат. «благо народу – вищий закон»). 

Конституція закріплювала нову політичну реальність союзу робітників і селян у цілях зростання 
народного блага. В. Ленін підкреслював, що радянська конституція не вигадується якою-небудь 
комісією та не списується з інших конституцій, не складається в кабінетах, а розробляється на основі 
досвіду боротьби трудящих і організації пролетарських мас [11, 45]. Проте турбота про народне благо 
вручалася революційному авангарду – комуністичній партії, представники якої, суміщаючи партійні та 
державні пости, застосовували авторитарні методи панування. Класовий підхід до конституції служив 
обґрунтовуванням вживання насильства до соціальних прошарків, що не розділяли мети револю-
ційного переходу до соціалістичного суспільства. Отже, Конституція 1919 р. виконувала не функцію 
обмеження державної влади, на відміну від ліберальних конституцій кінця XVIII в., а функцію обґрун-
товування політичної влади, не обмеженої законом і правом, такої, що спирається на революційну за-
конність і доцільність [12, 87]. 

Політичне значення диктатури пролетаріату збереглося і в наступних конституціях, прийнятих 
після утворення СРСР. Положення про диктатуру пролетаріату існували в Конституціях СРСР 1929 і 
1937 рр. У процесі політичної еволюції соціальна основа диктатури пролетаріату поступово розширя-
лася. По-перше, були ліквідовані соціальні прошарки, що виникають унаслідок свободи економічної 
діяльності, яка була заборонена в Радянській державі. По-друге, через систему місцевих рад прості 
верстви населення були залучені до участі в управлінні державою під політичним контролем правля-
чої партії більшовиків. По-третє, соціальна політика Радянської держави сприяла зростанню добробу-
ту радянських громадян, хоча компартія залишалася головним інтерпретатором того, що вважалося 
«загальним благом». Можна погодитися з тим, що диктатура пролетаріату була «покликана просвітити 
маси, втягуючи їх в практичну роботу будівництва нового суспільства, а потім поступитися місцем 
народовладдю» [14, 22]. 

Після смерті Й. Сталіна та засудження культу особи в період правління М. Хрущова стала 
формуватися доктрина загальнонародної держави, яка знайшла втілення в нормах Конституції 1978 р. 
Ця доктрина включала декілька елементів, що відображали як спадкоємність з колишньою доктриною 
диктатури пролетаріату, так і новизну розуміння соціальної діяльності держави та завдань політичного 
розвитку. Розширення політичної участі радянських громадян через систему рад супроводжувалося 
збереженням політичного монізму партії – держави. Деяке послаблення принципу політичного монізму 
полягало в тому, що на державні посади почали допускатися безпартійні громадяни, а на виборах при 
збереженні безальтернативного голосування став висуватися єдиний блок «комуністів і безпартійних». 

Конституція загальнонародної держави зберегла традиційно радянський підхід до співвідно-
шення колективного й індивідуального. Вона носила переважно колективістський характер і ставила 
інтереси держави та суспільства вище за інтереси особистості [15, 108]. Конституційні громадянські та 
політичні права і свободи, широко закріплені в конституційному тексті, не мали розгорненого механіз-
му гарантій як на законодавчому рівні, так і на рівні судового захисту. 

Після серпня 1991 р. розпад СРСР виявився неминучим, що привело до припинення дії Кон-
ституції СРСР 1977 р. із змінами та доповненнями. Надання Україні статусу суверенної держави пере-
творило Конституцію УРСР 1978 р. зі змінами та доповненнями з конституції однієї з союзних респуб-
лік в Основний Закон самостійної держави. Ця Конституція продовжувала діяти в перехідний період з 
1990 по 1996 р. зі змінами в умовах політичної боротьби реформаторських сил і сил, що прагнули ре-
анімувати радянську політичну систему. 

Конституція України 1996 р. має принципово іншу природу, пов‘язану з новими соціально-
політичними реаліями. Природа Конституції 1996 р. спочатку багато в чому визначалася політичними 
подіями, що відбулися в ході її розробки і напередодні її ухвалення. Проте перетворення, які відбули-
ся після 1996 р. в різних галузях суспільного та державного життя, певний термін дії конституційних 
норм свідчать про поступову зміну та соціально-політичного змісту Конституції України [15, 109]. 

Саме тому сьогодні конституційний процес в Україні набирає обертів і з такою самою швид-
кістю ростуть занепокоєння в колах правознавців щодо наслідків прийняття Основного Закону. З одно-
го боку, всі розуміють, що Конституція 1996 року спочатку містила у своєму тексті досить багато не-
точностей, протиріч, недомовленостей і посилань на закони, що досі не прийняті, а доля їхня покрита 
темрявою невідомості. З іншого боку, спостерігається надто небезпечна тенденція політизації процесу 
розробки та прийняття Конституції. Цією справою намагаються займатися політики й політтехнологи, 
замість юристів і правознавців. Як наслідок – виникла дещо тупикова ситуація. Нинішня Конституція не 
цілком задовольняє суспільство, й це погано, але інший варіант може бути ще гірший. Фактично, ледь 
прикрита юридичним одягом політична боротьба, що триває, відбувається на фоні надто низького ін-
формування суспільства про її суть і проблеми конституційного процесу. 

Отже, головною та до сьогодні невирішеною проблемою є неясність того, що пропонується 
приймати: нову Конституцію, нову редакцію нинішньої Конституції, зміни й доповнення до чинної Кон-
ституції. Хоч як це не парадоксально, але у виступах лідерів держави, ці терміни використовуються 
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неодноразово як синоніми. Хоч з юридичного погляду за ними стоять абсолютно різні поняття. Ця 
термінологічна плутанина несе в собі велику небезпеку втрати орієнтирів і заважає чіткій постановці 
проблеми в суто правовій сфері. 

Висновки. Таким чином, саме Конституція є тим фундаментом, який визначає формування і 
розвиток правової культури в державі. Тому ми повинні керуватися правилом: яка Конституція країни, 
така і її правова культура. 

Крім того, вважаємо, що, на жаль, конституційний процес сьогодні надто політизований. На 
нашу думку, триває найгостріша політична боротьба за прийняття зручної для однієї з сторін форми 
конституції. А фактично – за владу – всі хочуть максимум влади. У тому числі й через проведену 
якимсь чином свою Конституцію. Однак Основний Закон повинен прийматися не з кон‘юнктурних 
міркувань політичної доцільності, а бути повноцінним юридично вивіреним документом з урахуванням 
досягнень світового правознавства, з найсуворішим дотриманням усіх передбачених юридичних про-
цедур. Адже конституція повинна бути головним документом держави, принаймні, на десятиріччя. 
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ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ  
ЯК СВІДЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Мета статті полягає у розгляді еволюції моделей поширення інновацій від лінійної до системної в контексті трансфор-

мації поняття інноваційна культура, впливу системної моделі дифузії інновацій на формування інноваційної культури як новіт-
ньої культурної форми. Методологічна основа дослідження базується на використанні методів порівняльного та системного 
аналізу, перехресній взаємодії економічних та культурфілософських підходів. Наукова новизна дослідження полягає у порів-
нянні моделей інноваційного розвитку з етапами еволюції у науковому дискурсі поняття інноваційна культура. Висновки. Еко-
номічні моделі інноваційного розвитку обґрунтовують трансформацію інноваційної культури від розуміння її як характеристики 
людини, що пов‘язана з особистісним та професійним становленням, до тлумачення інноваційної культури як характеристики та 
форми сучасної культури. Предметом подальшого вивчення науковців має стати диференціація інноваційної культури як харак-
теристики сучасної культури та культурної форми, вивчення еволюції цих понять та їх впливу на економічний розвиток сього-
дення.  

Ключові слова: дифузія інновацій, лінійна модель поширення інновацій, системна модель поширення інновацій, інно-
ваційна культура 

 
Кириленко Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой философии Ки-

евского национального университета культуры и искусств 
Эволюция моделей распространения инноваций как свидетельство трансформации инновационной культу-

ры  
Цель статьи заключается в рассмотрении эволюции моделей распространения инноваций от линейной к системной в 

контексте трансформации понятия инновационная культура, влияния системной модели диффузии инноваций на формирова-
ние инновационной культуры как новой культурной формы. Методологическая основа исследования базируется на использо-
вании методов сравнительного и системного анализа, перекрестного взаимодействия экономических и культурфилософских 
подходов. Научная новизна исследования заключается в сравнении моделей инновационного развития с этапами эволюции в 
научном дискурсе понятия инновационная культура. Выводы. Экономические модели инновационного развития обосновывают 
трансформацию инновационной культуры от понимания ее как характеристики человека, связанной с ее личностным и про-
фессиональным становлением, к толкованию инновационной культуры как характеристики и формы современной культуры. 
Предметом дальнейшего изучения ученых должна стать дифференциация инновационной культуры как характеристики совре-
менной культуры и культурной формы, изучение эволюции этих понятий и их влияния на экономическое развитие современно-
сти. 

Ключевые слова: диффузия инноваций, линейная модель распространения инноваций, системная модель распро-
странения инноваций, инновационная культура. 

 
Kyrylenko Kateryna, Doctor of Education, Associate Professor, Head of the Department of Philosophy, Kyiv National Univer-

sity of Culture and Arts 
Evolution of models of diffusion of innovations as an identification of the innovation culture’s transformation 
The purpose of the paper is to study the evolution of models of the diffusion of innovations from linear to systemic in the con-

text of the transformation of the notion of innovative culture, the influence of the system model of diffusion of innovations on the for-
mation of innovation culture as the newest cultural form. The methodological basis of the study is grounded on the use of methods of 
comparative and system analysis, cross-interaction of economic and cultural-philosophical approaches. The scientific novelty of the 
study is to compare the models of innovation development with the stages of evolution of the concept of innovation culture in the scien-
tific discourse. Conclusions. Economic models of innovation development substantiate the transformation of innovation culture from 
understanding it as a person's characteristics related to its personal and professional formation, to the interpretation of innovation cul-
ture as characteristics and forms of modern culture. The subject of further study of scientists should be the differentiation of innovation 
culture as characteristics of modern culture and cultural form, studying the evolution of these concepts and their impact on the economic 
development of the present. 

Key words: diffusion of innovations, linear model of distribution of innovations, system model of distribution of innovations, 
innovative culture 

 
Актуальність теми дослідження. Формування структур постіндустріального суспільства перео-

рієнтувало науковий інтерес від вивчення інновацій як артефактів сучасної культури до з‘ясування мо-
делей їх поширення та культуротворчого потенціалу означених процесів. Дифузія інновацій у всіх 
сферах сучасного життя трансформувала уявлення про інноваційну культуру від її потрактування як 
особистісної характеристики людини, що пов‘язана з професійним становленням та особистісним роз-
витком, до її аналізу як характеристики та форми сучасної культури. Вивчення цієї трансформації ви-
дається актуальним для культурфілософського аналізу сучасності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Наукова література з інноватики рухалася від вивчення іннова-
цій як економічних явищ через аналіз їх поширення засобами сучасного маркетингу до з‘ясування суті 
інноваційної культури за допомогою широкого кола гуманітарних студій.  

Вивчення інноваційної культури переважно як особистісної характеристики людини, що 
пов‘язана з її професійним розвитком, є предметом аналізу великого кола науковців (Є. Афанасьєва, 
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Н. Ільїна, О. Коюда, В. Кремень, Є. Лісін, Р. Міленкова, Т. Соболь, Б. Санто та ін.). Формуванню інно-
ваційної культури приділяє значну увагу сучасна мотиваційна література (Т. Вагнер, П. Діамандіс, С. 
Котлер, К. Крістенсен, С. Кові та ін.). В роботах дослідників висвітлюється також інноваційна культура 
як одна з визначальних характеристик сучасної культури (Д. Мокир, К. Робінсон, Р. Флоріда та ін.). 

Вивчення інновацій є пріоритетним напрямком сучасних економічних досліджень, так само 
аналіз моделей поширення інновацій в сучасній культурі були предметом вивчення ряду науковців (Ф. 
Басса, О. Вікарчука, В. Гартмана, О. Косенко, О. Мелень, Е. Менсфілда, І. Перлакі, Е. Роджерса, Р. 
Фостера, Б. Твісса, О. Янковської та ін.) 

 Про еволюцію поширення інновацій від лінійної до системної моделі йдеться в програмових 
документах Європарламенту, зокрема, у Регламенті /294/2008 Європейського парламенту від 
11.03.2008 «Про створення Європейського інституту інновацій та технологій» (Regulation (EC) No 
294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European 
Institute of Innovation and Technology), але вплив даного процесу на трансформацію інноваційної куль-
тури не був предметом окремих наукових розвідок. 

Метою цього дослідження є висвітлення різних моделей поширення інновацій в контексті їх 
еволюції та аналіз впливу домінуючої нині моделі дифузії інновацій на трансформацію інноваційної 
культури від її потрактування як особистісної характеристики до аналізу як форми сучасної культури. 

Наукова новизна дослідження полягає у здійсненні культурфілософського аналізу моделей 
поширення інновацій в контексті їх еволюції від лінійної до системної моделі та впливу останньої на 
еволюцію інноваційної культури та формування інноваційної культури як новітньої культурної форми. 

Виклад основного матеріалу. Базовою класифікацією моделей поширення інновацій та іннова-
ційного поступу є запропонована наприкінці 90-Х рр. ХХ ст. Р. Росвеллом (Row Rothwell). Як зазнача-
ють економісти, Росвелл «виділяє п‘ять поколінь інноваційного процесу, які розрізняються принципо-
вим підходом до механізму впровадження інновацій у виробничий процес» [10, 287]. Перша модель, 
яку прийнято називати «лінійною» чи «моделлю технологічного поштовху», що переважає в 1950-1960 
pp., орієнтується на впровадження нових наукових відкриттів та винаходів у процес виробництва від-
повідно до його виробничих можливостей. За висловом Р. Росвелла, це «модель, яка підштовхується 
технологіями (technology-push model)» [4]. Ключовими етапами розробки та впровадження інновацій є 
фундаментальні, а потім прикладні дослідження, апробація дослідного екземпляру продукції шляхом 
проведення маркетингових замірів (вони здійснюються після апробації через виробництво нової про-
дукції і перед запуском цієї продукції у серійне виробництво), розробка власне промислового зразку, 
організація його виробництва та збуту. Нетривалий період (кінець 1960-х – початок 1970-х ) поширю-
ється друга модель впровадження інновацій, яка, власне, є модернізацією першої в напрямку враху-
вання ринкових запитів. Цю модель ще називають моделлю «ринкового втягування» («need-pull 
model» за Росвеллом [4]). Як зазначають дослідники, «ці моделі не носять ринкової спрямованості» 
[10, 287]. Третє покоління моделей поширення інноваційних процесів, яке є комбінацією перших двох, 
припадає на середину 1970-х – середину 1980-х рр. За Р. Росвеллом – «coupling model» [4], у якій ви-
никають зворотні зв‘язки між розробкою інновації та вивченням її придатності до впровадження та ти-
ражування. Цю модель дослідники називають лінійною зі зворотними зв'язками. Ці зв‘язки встанов-
люються між розробником (теоретиком) інновацій, виробником (у тому числі між різними структурними 
підрозділами самого виробника) та споживачем інновації. Інноваційні проекти можуть на будь-якому з 
етапів їх реалізації бути відправлені на доопрацювання на будь-який із попередніх етапів. Прикладом 
такого типу моделей є ланцюгова модель (chain-link model) Клайна-Розенберга (S. J. Kline, N. 
Rosenberg), у ній виокремлено такі п'ять стадій інноваційного процесу: ідентифікація потреби на ринку, 
створення проекту нової продукції, ретельна її розробка, впровадження у виробництво, вихід на ринок 
із залученням маркетингових технологій [3]. В середині 1980-х рр. виникає четверте покоління моде-
лей іннноваційного розвитку, особливістю якого є встановлення мультифункціональних, багатовектор-
них (як горизонтальних, так і вертикальних) диверсифікованих зв‘язків, інтеграція зусиль різнопрофі-
льних спеціалістів (в першу чергу фінансового, технічного, конструкторського, наукового, виробничого, 
маркетингового спрямування) у напрямку розробки та дифузії інновації. Цю модель називають інтег-
рованою. Її особливістю є здійснення різних етапів інноваційного процесу паралельно один до одного 
(такими етапами прийнято вважати: пошук нових ідей; розробка та оцінка знайденої ідеї; аналіз перс-
пектив та можливостей її реалізації; технологічна розробка; здійснення пілотного маркетингу; вироб-
ництво нової продукції; реалізація). Така модель використовується на практиці дотепер, разом із 
п‘ятою моделлю, моделлю стратегічних мереж – «strategic networking model» [4], яка з‘являється в се-
редині 1990-х. Якщо у четвертій моделі домінує поєднання різних рівнів розробки інновації, то у п‘ятій 
моделі виникає впровадження можливостей ІТ-технологій, насамперед, для встановлення інформа-
ційного інтерактивного середовища між різними, зацікавленими у виробництві, поширенні та викорис-
танні інновації, суб‘єктами для оперативного обміну даними з метою вдосконалення інноваційного 
процесу на усіх його етапах та забезпечення наскрізного постійно діючого маркетингу. В цій моделі 
має місце системна інтеграція інноваційного процесу як гнучкого та адаптивного розвитку з середови-
щем (споживачі, виробники, постачальники, промоутери, маркетологи тощо) та мережевим просто-
ром. Таку модель прийнято називати системною, а також кібернетичною. «П'яте покоління інновацій-
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них процесів відповідає вимогам інформаційної економіки, або економіки знань, характеризується збі-
льшенням імітаційного моделювання, інтеграцією автоматизованого проектування у системі гнучкого 
виробництва» [10, 289].  

Дослідники зазначають: перелічені моделі не є локальними, між ними має місце тісний взає-
мозв‘язок. «Простежується тренд від лінійної моделі до складної багаторівневої з інтеграцією передо-
вих систем інформатики і обчислювальної техніки в системи гнучкого виробництва» [10, 289]. 

Цікавим у контексті висвітлення заявленої дослідженням теми видається аналіз ще кількох су-
часних моделей. Так, еволюційна модель інноваційного процесу, зазначає, що для успішного поши-
рення інновацій необхідне сприятливе середовище. «Основна теза еволюційного підходу до іннова-
ційного процесу полягає в тому, що процес так само (або навіть більш) важливий, як і результат 
досліджень та розробок, тому основне завдання держави представники даного підходу вбачають у 
створенні сприятливих умов для його протікання» [12]. Згідно з П. Савіотті, інновації сприяють форму-
ванню різноманіття продуктів та процесів по аналогії з процесами мутацій в теоріях еволюціонізму, 
сприяють здоровій селекції, в процесі якої виживають лише найбільш придатні до адаптації та існу-
вання в умовах навколишнього середовища продукти (по аналогії з дарвінівським принципом бороть-
би за виживання), на інноваційний процес чинить безпосередній вплив зовнішнє, тобто, соціально-
економічне та екологічне середовище (структура ринку, визначені у ньому стандарти, пріоритети, роз-
виток екологічних технологій і т. ін.) [5]. 

 «Модель інноваційного середовища» («milieu концепція») зазначає: на генерування інновацій-
ності чинить безпосередній вплив навколишнє географічне середовище, територіальні особливості 
регіону, домінуючі у ньому культурні традиції тощо. Сприятливе для розвитку інновативності є таке 
середовище, у якому існує відкритість та довіра між партнерами, вільний обмін інформацією та знан-
нями, налагоджені механізми взаємопідтримки та взаємодопомоги. Такий підхід дозволяє пояснити 
різний інноваційний розвиток у різних регіонах та країнах.  

Заслуговують на особливу увагу моделі, що висвітлюють процес відбору та прийняття іннова-
цій. В них мова йде не про виробничий цикл певної інновації, а про процес, що йому передує, – вибір з 
великої кількості ідей тієї, яка може стати інновацією. Цей процес також має різну структуру і тенден-
ція її розвитку відповідає тенденції руху моделей поширення інновацій від лінійних у напрямку до сис-
темних моделей. 

Модель С. Уілрайта та К. Кларка, що отримала назву «воронка» (чи «вирва»), висвітлює про-
цес скринінгу (відбору) інноваційних ідей, у процесі якого із великої кількості сирих і незрілих ідей здій-
снюється селекція невеликої кількості ідей, що видаються найбільш перспективними [6]. Модель є 
продуктивною для крупних підприємств, в структурі яких діють та конкурують між собою різні науково-
дослідні центри. Перше завдання даної моделі – розширити вхід у ринву, для цього потрібно збільшу-
вати притік зовнішньої інформації та накопичувати власну баз уданих, друге – звузити горловину цієї 
ринви, для чого відбувається постійний пошук найбільш ефективного критерію та процесу відбору 
ідей, які оперативно реагують на зміни потреб ринку. Модель Р. Купера «Ворота» розчленовує процес 
пошуку та відбору інновації на окремі стадії, на початку кожної встановлюються уявні «ворота», які 
здійснюють контроль та оцінку якості виконання робіт на кожному етапі, у випадку не проходження пе-
вних воріт, проект може бути видозмінений або і закритий [2]. Функцію воріт можуть виконувати керів-
ники чи менеджери підприємства. Г. Чесбро запропонував модель поширення інновацій на основі кон-
цепції відкритих інновацій, у яких виділяє три складові, outside-in process (трансляція розроблених 
зовні інновацій на підприємство, inside-out (трансляція розроблених на підприємстві інновацій назовні) 
та the coupled process (взаємопов‘язаний процес) [1]. Дана модель, як зазначає дослідник, працює за 
умови належного рівня інноваційності підприємства, високого рівня комунікабельності як із середови-
щем, так і на самому підприємстві та мультиплікативності (споживання зовнішніх інновацій супрово-
джується трансляціє назовні власних інновацій). Заслуговує на увагу модель, розроблена українською 
дослідницею О. Косенко, яку авторка називає «відкрито-закритою моделлю з інтелектуальною скла-
довою» [8]. Дана модель передбачає відкритість інновацій шляхом їх трансляції усім бажаючим або на 
комерційній, або на безкоштовній основі, врахування можливостей підприємства по виробництву інно-
вації та його права не поширювати розроблену інновацію, позиціонуючи її як «закриту інновацію», як 
об‘єкт інтелектуальної власності, що належним чином фіксується юридично.  

І ті моделі, що висвітлюють виробничий цикл певної інновації, і ті, які аналізують процес відбо-
ру та прийняття інновацій, еволюціонують в напрямку від лінійності як способу власного існування та 
характеру комунікації з середовищем до багатовекторності чи системності як характеристик означених 
процесів. Нині домінуючою є системна модель поширення інновацій, яка передбачає можливість 
встановлення різноманітних за характером на напрямком реалізації стосунків із навколишнім середо-
вищем з обов‘язковим використанням можливостей мережевих ресурсів. 

Еволюція наукового вжитку терміну «інноваційна культура» є симетричною до окреслених про-
цесів. Термін інновація був уведений у науковий дискурс австрійським економістом Й. Шумпетером на 
поч. ХХ ст. Вивчення цілою плеядою науковців цього поняття (М. Кондрат‘єв, С.Кузнець, Г. Меш та ін.) 
трансформувалося у з‘ясування особливостей дифузії інновацій (Е. Роджерс, Ф. Басс) та вивчення 
інноваційної культи як складової інноваційної діяльності (Т. Давіла, Дж. Епштейн, Б. Санто, Г. Тренк-
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віст, Р. Шелтон та ін.). Далі естафету наукового пошуку підхопили соціологи (Ю. Карпова, Б. Лісін, В. 
Фокіна та ін.), а згодом педагоги в контексті формування інноваційної культури особистості як базової 
особистісної та професійної компетентності сучасної людини (О. Козлова, Р. Міленкова, В. Носкова, Л. 
Єлізарова, А. Герасимов, Л. Холодкова та ін.). Формування інноваційної культури згодом почали розг-
лядати як частину загальної культури людини (праці Е. Афанасьєва, Л. Борисова, В. Віненко, В. Не-
стеренко, Л. Ордіної, А. Поскрякова, С. Щукіної та ін.). Протягом останніх років поняття інноваційна 
культура все частіше вживається у якості характеристики сучасного суспільства та властивого йому 
типу культури (Т. Вагнер, П. Діамандіс, Д. Мокир, К. Робінсон, Р. Флорида та ін.) Значний вплив на фо-
рмування такого погляду справили дослідження в педагогіці, автори яких підняли питання відповідно-
сті сучасної освіти запитам сучасного суспільства та констатували необхідність формування нових 
освітніх стандартів. «За допомогою освітніх ідеологій дев‘ятнадцятого століття не вдасться подолати 
викликів століття двадцять першого. Нам потрібна нова епоха Відродження, що цінуватиме різні види 
інтелекту й плекатиме творчі взаємини між дисциплінами, а також між освітою, бізнесом і широкою 
громадськістю» [7, 230], – зазначає Кен Робінсон. Р. Флорида, спираючись на інших дослідників (зок-
рема, Джоела Мокира) [11, 74], пише про появу нового класу людей, яких називає Homo creativus. 
«Спільна відданість духу креативності в усій множині його проявів є саме тим, що підтримує новий 
креативний етос, який і рухає нашу епоху» [11, 29]. «Ми можемо і мусимо перейти від безглуздого зро-
стання (Індустріальної епохи) до розумного зростання (Креативної епохи), яке базувалося б на вико-
ристанні всіх можливостей людини, робило б нас щасливішими, створювало би більше вражень, а та-
кож наповнювало наше життя сенсом, а не и просто більшою кількістю матеріальних продуктів» [11, 
362]. Концепт знаннєвого чи інформаційного суспільства отримав синонімічне визначення – інновацій-
не суспільство. Інноваційна культура починає тлумачитися не лише як характеристика людини, але й 
як характеристика сучасної культури, як форма її існування на сучасному етапі розвитку. Таке тлума-
чення є цілком обґрунтованим, адже культурні форми творять властивий саме їм культурний продукт 
за власними технологіями на основі втілення власних світоглядно-методологічних принципів [9, 307]. 
Інноваційна культура як форма сучасної культури зорієнтована на пошук найрізноманітніших інновацій 
як у продуктах виробництва, так і у процесах (технологічні інновації) у всіх сферах життя, вона постає 
на основі трансформації сучасної наукової картини світу у напрямку від некласичної (яка базувалася 
на парадигмі відносності, дискретності, імовірності, додатковості) до постнекласичної (вона обґрунто-
вує парадигму становлення, розвитку та самоорганізації на засадах синергетики). Інноваційна культу-
ра існує в тісній єдності з мережевим суспільством, є причиною і водночас наслідком його появи. В 
основі світоглядних постулатів інноваційної культури лежить сприйняття світу як складної нелінійної 
системи, що відкрита до розвитку та становлення на основі перманентної перебудови як структурно, 
так і системно. Світ є найскладнішою із відомих систем, більша частина інформації про яку дотепер не 
є відомою, але потенційно може бути актуалізована. 

Висновки. Моделі інноваційного розвитку, що є предметом вивчення економістів, обґрунтову-
ють трансформацію інноваційної культури від розуміння її як характеристики людини, що пов‘язана з її 
особистісним та професійним становленням, до тлумачення інноваційної культури як характеристики 
та форми сучасної культури. Предметом подальшого вивчення науковців має стати диференціація 
інноваційної культури як характеристики сучасної культури та культурної форми, вивчення еволюції 
цих понять. Термін «інноваційна культура як форма сучасної культури» також потребує подальшого, 
більш системного та цілісного вивчення шляхом проведення якнайширших міждисциплінарних дослі-
джень. 
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ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 
 
Мета статті полягає у висвітленні природоохоронних територій як об‘єктів соціокультурного простору в контексті фун-

кціонування, розвитку і саморозвитку системи формування духовного потенціалу особистості та українського суспільства. Ме-
тодологія дослідження становить загальнонаукові теоретичні методи аналізу, синтезу та абстрагування, що дозволило про-
стежити формування та розвиток соціокультурного простору природоохоронних територій, який відбувається на тлі корінних 
перетворень у всіх сферах життя української держави. Наукова новизна роботи полягає у розширенні знань про соціокультур-
ний простір, статус та нормативно-правове забезпечення природоохоронних територій, їх види (типи) з точки зору системного 
підходу, маючи на увазі, що в його межах реалізується соціокультурна діяльність. Окреслено основні тенденції розвитку приро-
доохоронних територій як закладу культури в Україні в сучасному суспільстві. Висновки. У результаті дослідження встановле-
но, що природоохоронні території в Україні є об‘єктом і предметом вивчення багатьох конкретних наук таких як екологія, право, 
географія, біологія, економіка, педагогіка, які не стали виключенням. Природоохоронні території є феноменом загальнолюдської 
культури, одним із елементів самореалізації людини, мотивацією людської поведінки – віковічне прагнення до особистісного 
«освоєння» світу, забезпечення потреб у відпочинку і розвагах. Природоохоронні території є також елементами культурного, 
духовного, морального, естетичного обслуговування особистості та населення, це пояснюється посиленням дії інтеграційних 
культурних процесів, які є могутнім фактором розв‘язання глобальних проблем людства та особливостей включення особистос-
ті в культуру.  
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Природоохранные территории как объект социокультурного пространства 
Цель статьи заключается в освещении природоохранных территорий как объектов социокультурного пространства в 

контексте функционирования, развития и саморазвития системы формирования духовного потенциала личности и украинского 
общества. Методология исследования составляет общенаучные теоретические методы анализа, синтеза и абстрагирования, 
что позволило проследить формирование и развитие социокультурного пространства природоохранных территорий, который 
происходит на фоне коренных преобразований во всех сферах жизни украинского государства. Научная новизна работы за-
ключается в расширении знаний о социокультурное пространство, статус и нормативно-правовое обеспечение природоохран-
ных территорий, их виды (типы) с точки зрения системного подхода, имея в виду, что в его пределах реализуется социокуль-
турная деятельность. Определены основные тенденции развития природоохранных территорий как учреждения культуры в 
Украине в современном обществе. Выводы. В результате исследования установлено, что природоохранные территории в 
Украине является объектом и предметом изучения многих конкретных наук как экология, право, география, биология, экономи-
ка, педагогика, не стали исключением. Природоохранные территории является феноменом общечеловеческой культуры, одним 
из элементов самореализации человека, мотивацией человеческого поведения - извечное стремление к личностному «освое-
ния» мира, обеспечение потребностей в отдыхе и развлечениях. Природоохранные территории также элементами культурного, 
духовного, нравственного, эстетического обслуживания личности и населения, это объясняется усилением действия интегра-
ционных культурных процессов, которые являются мощным фактором решения глобальных проблем человечества и особен-
ностей включения личности в культуру. 

Ключевые слова: природоохранные территории, культура, социокультурное пространство, социокультурная дея-
тельность, право, личность, общество. 
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Environmental territories as an object of socio-cultural space 
The purpose of the paper is to highlight protected areas as objects of the socio-cultural space in the context of the function-

ing, development and self-development of the system for the formation of the spiritual potential of the individual and Ukrainian society. 
The methodology of the research is general scientific theoretical methods of analysis, synthesis and abstraction, which allowed to 
trace the formation and development of the socio-cultural space of protected areas, which takes place against the background of radical 
transformations in all spheres of life of the Ukrainian state. The scientific novelty of the work is to expand knowledge about the socio-
cultural space, the status and normative-legal support of protected areas, their types (types) from the point of view of the systemic ap-
proach, bearing in mind that within its limits the socio-cultural activity is realized. The main tendencies of the development of protected 
areas as a cultural institution in Ukraine in modern society are outlined. Conclusions. The study found that nature conservation areas in 
Ukraine are the subject and subject of study of many specific sciences such as ecology, law, geography, biology, economics, pedagogy, 
which did not become an exception. Protected areas are a phenomenon of universal culture, one of the elements of self-realization of 
man, motivation of human behavior - the eternal desire for personal "development" of the world, providing recreation and entertainment 
needs. Protected areas are also elements of cultural, spiritual, moral, aesthetic service of the individual and the population, this is ex-
plained by the intensification of the integration of cultural processes, which are a powerful factor in solving global problems of mankind 
and the peculiarities of the inclusion of personality in culture. 

Key words: protected territories, culture, socio-cultural space, socio-cultural activity, law, personality, society. 

 
Актуальність роботи. З прийняттям Закону України «Про культуру» виникло юридичне забез-

печення реалізації права громадян на якісне дозвілля і задоволення культурних потреб засобами ба-
зової мережі закладів культури, до якої віднесені відповідно до статті 17 даного закону і природоохо-
ронні території. Відповідно до ст.ст. 60-63 Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» зазначені об‘єкти природоохоронних територій України, до яких відносяться державні 
заповідники, природні національні парки, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні 
та зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища [4]. За функціона-
льними ознаками парки поділяються на спеціалізовані (спортивні, історичні, дитячі, зоологічні) та бага-
тофункціональні (паркові комплекси та тематичні парки – оглядові, парки атракціонів, аквапарки, парки 
розваг, пейзажні парки) [2, 89-92]. 

Природоохоронні території України – території, створені з метою охорони природних ландша-
фтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України. Найважливі-
шими з таких об'єктів є заповідники, національні парки, заказники. Загальна площа природно-
заповідного фонду України становить 2,8 млн. га. [3]. 

Природоохоронні території можна розглядати в даному випадку в двох аспектах: як природно-
антропогенний простір (еволюція їх розвитку) і соціокультурний простір. Як об‘єкт соціокультурного 
простору, природоохоронні території не існують без відвідувача є елементами культурного обслугову-
вання особистості та населення держави. 

З часів створення соціологічної науки соціокультурний простір суспільства та людини під тим 
чи іншим кутом зору вивчали всі гуманітарні дисципліни. Як зазначає А. Корецька, основою соціокуль-
турного простору є культура (індивідуальна, національна, загальнолюдська) як сукупність досягнень 
людських надбань. Об‘єднувальними чинниками і регулюючими механізмами у цій проблемі виступа-
ють мова, культурно-історичні традиції, звичаї, обряди, мораль, релігія, політика, право, що створюють 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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національний характер соціокультурного простору. Крізь призму цих цінностей здійснюється усвідом-
лення людиною оточуючої дійсності, котра не обмежується однією національною культурою, а постає 
цілісною системою, фундамент якої становлять загальнолюдські цінності [1]. 

Природоохоронні території як об‘єкт соціокультурного простору виокремлюються своєю спе-
цифікою, по-перше, створюваний культурний продукт, який задовольняє особливу групу людських по-
треб; по-друге, спосіб задоволення потреб різних суб‘єктів та груп, так і об‘єкта впливу, який і є голов-
ною відмінністю трудового процесу в галузі; по-третє, матеріально-технічною базою, а також рівнем і 
масштабами споживаних матеріальних ресурсів. Природоохоронні території можна розглядати як фо-
рму суспільної свідомості й елемент духовного життя суспільства. Водночас природоохоронні терито-
рії – це сфера людської соціокультурної діяльності, специфічна галузь духовного виробництва, суспі-
льно корисної праці, елемент соціальної інфраструктури в соціокультурному просторі сучасності.  

Соціокультурний простір природоохоронних територій, на наш погляд доцільніше розглядати з 
точки зору системного підходу, оскільки в його межах реалізується естетична, культурна та соціокуль-
турна діяльність, а також охорона та відновлення зазначених природних територій. Щодо дефініції 
соціокультурної діяльності цікавою є концепція А. В. Соколова [7], в якій соціокультурна діяльність ви-
значається як культурна діяльність соціальних суб‘єктів щодо: створення культурних цінностей; розви-
тку здібностей індивідів та обслуговування їх творчої діяльності; комунікації – поширення, збереження 
і громадського використання всіх видів культурних цінностей [7, 18]. Тобто задоволення і формування 
індивідуально-культурних, соціокультурних потреб, охорона та відновлення природоохоронних тери-
торій, туристичний ресурс і як елемент інфраструктури соціокультурної сфери – основна мета приро-
доохоронних територій як об'єкта соціокультурного простору. 

Аналізуючи специфіку природоохоронних територій як об‘єкту соціокультурного простору мож-
на сказати, що в них живуть і взаємодіють різні культурні традиції, зразки, культурні смислі, цінності, 
інновації. Зокрема, під соціокультурним простором на різних об‘єктах природоохоронних територій 
слід розуміти відносини протяжності й співіснування, які виникають у процесі життєдіяльності людини, 
індивідуально-культурних, соціокультурних потреб населення. Просторовий аспект культурного різно-
маніття постає в масштабах соціальних комунікацій людства, суспільства, нації, регіону, різних соціа-
льних спільнот. Французький дослідник А. Моль [6], дає наступне визначення поняття культурний про-
стір – це винятково та сфера, в якій поширюється і функціонує культурна інформація. А. Моль розуміє 
його лише як простір комунікативного процесу, що обумовлює передавання знань з простору колекти-
вної культури в індивідуально-культурний простір [6]. Отже, мета соціокультурного простору, як у часи 
зародження соціуму, так і нині – стати формою зміцнення соціуму. 

Природоохоронні території як об‘єкт соціокультурного простору розглядається науковцями в 
різних напрямах дослідження: мистецтвознавчий напрям – як витвори мистецтва; філософський на-
прям – матеріал для експлікації семантики простору у тому числі і простір парковий; філологічне 
спрямування – не як артефакт матеріальної культури, а як віддзеркалений у художній літературі об-
раз; історичне спрямування – діахронічний принцип дослідження; архітектурний напрям – аналіз фор-
моутворення в парковому мистецтві, питання композиції та її елементів; біологічний напрям – втілює в 
собі щонайменше два аспекти досліджень (ботанічний і екологічний). Щодо біологічного напряму 
з‘являються роботи міждисциплінарного характеру (наприклад, вплив прогулянок у парку на психофі-
зіологічний стан людини в умовах південного курорту), а в контексті природо збереження постає як 
фрагмент природного ландшафту, який потребує захисту від антропогенного впливу; сільськогоспо-
дарський напрям – постають як утворення, що складаються з ґрунтів і рослин; географічний напрям – 
це складова природних ресурсів; економічний напрям – як сегмент індустрії гостинності; педагогічний 
напрям – основи для формування духовно-моральних цінностей молоді [5]. Враховуючи багатоаспек-
тність напрямів дослідження природоохоронних територій як об‘єктів соціокультурного простору, одні-
єю із головних, враховуючи сучасний стан державотворення України, на нашу думку є збереження, 
відновлення, вивчення і раціонального виростання природних об‘єктів у рекреаційних, наукових, духо-
вних і освітньо-виховних цілях. Саме проблеми взаємодії людини та соціуму, розпочинаючи з антич-
них часів, вивчаються історією, соціальною філософією, філософією історії, етикою, правознавством. 
Пізніше до них приєднуються біологічна та філософська антропологія, культурологія, етнографія, ет-
нологія, економіка та політична економія, соціологія. На сучасне наукове поняття про природоохоронні 
території як об‘єкт соціокультурного простору впливає і якість життя соціуму , що включає у себе уяв-
лення про об‘єктивні фактори (рівень матеріальної забезпеченості, сприяння збереженню здоров‘я, 
особливості екологічного середовища, розвиток систем масової комунікації, доступність закладів куль-
тури, освіти тощо), а також і про суб‘єктивні показники (оцінка індивідами свого існування, судження 
громадської думки, відчуття задоволеності своїм життям у тієї чи іншої людської спільноти і у кожного 
окремого індивіда). Саме в процесі відвідування об‘єктів природоохоронних територій змінюються не 
лише навколишні краєвиди, змінюється і сама людина, перетворюючи отримані знання і враження у 
надбання власної духовної культури. 

Головними завданнями природоохоронних територій є: збереження цінних природних та істо-
рико-культурних комплексів та об'єктів; створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших 
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природ-
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них комплексів і об'єктів; сприяння екологічній освітньо-виховній роботі. З позицій соціокультурної ме-
тодології під природоохоронними територіями розуміється сукупність природних та соціокультурних 
передумов для організації соціокультурної діяльності в межах певної території. Соціокультурна діяль-
ність в даному випадку включає компоненти природного середовища та феномени соціокультурного 
простору, які, завдяки певним властивостям, можуть бути використані для організації естетичної, нау-
кової, культурної та соціокультурної діяльності тощо.  

Природоохоронні території мають надзвичайний потужний потенціал, який дозволяє організо-
вувати більше піших та кінних прогулянок, спортивних та оздоровчих подорожей серед живої мальов-
ничої зеленої природи, створити невеличкий аквапарк для розваги дітям та дорослим. Також організу-
вати на території велосипедні прогулянки, екскурсії, гральні майданчики для дітей; створити 
спеціально облаштовані місця для гри у гольф та майданчики для тенісу тощо. Найбільшою популяр-
ністю у населення користується оздоровчо-рекреаційний відпочинок, оздоровча зона зосереджена в 
основному більше в західній частині України. Для туристів в заповідному об'єкті існує відповідна ме-
режа стежок, є прекрасні можливості для організації екологічних таборів, проведення польової практи-
ки студентів природничих факультетів, для мистецьких закладів ці території можуть бути базами прак-
тики для проведення пленерів тощо. Багаті ресурси природоохоронних територій дозволяють втілити 
на ній безліч творчих ідей, що зроблять їх найпопулярнішим місцем відпочинку дітей та дорослих в 
окремо взятому регіоні і, в Україні в цілому. 

Висновки. Природоохоронні території в Україні як об‘єкт соціокультурного простору в сучасно-
му суспільстві дозволяють забезпечити аналіз, заперечення і переоцінки колишніх цінностей, пошуку 
нових способів збереження і трансляції культурного досвіду, пов‘язаних із занепадом традиційних і 
одночасним виникненням інших (можливо, й нових) соціокультурних структур, а також забезпечити 
розуміння видів (типів) природоохоронних територій, що є предметом і змістом забезпечення соціоку-
льтурного простору. Зазвичай, соціокультурний простір природоохоронних територій розглядається як 
функціонування знакових систем, за допомогою яких досягається розуміння, елементами якого є за-
безпечення етнокультурної самобутності, що посилюється прагненням до прояву культурної індивіду-
альності та соціокультурної причетності, яка полягає в певній складності формування єдиного соціо-
культурного простору природоохоронних територій взагалі, так і на одній з її окремих територій. 

Саме збереження унікальної флори і фауни природоохоронних територій, раціональне вико-
ристання рекреаційних ресурсів є основним напрямком розвитку даних територій території в поєднан-
ні з елементами культурного, духовного, морального, естетичного обслуговування особистості та на-
селення. 
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BRITISH HERITAGE AND ITS INFLUENCE ON THE MALTESE CULTURE 
 
Purpose of the article. The article highlights the ties between the United Kingdom and Malta and it is shown that they are in-

dissoluble. They run deep, go back centuries, and are founded on mutual respect in good times and bad. The author, Jesmond Grech, 
rightly dwells on the period from 1800, when the Royal Navy and the people of Malta struck up a friendship which was built to last 
throughout and beyond the period of British rule, and which embraced the Army and the RAF, through the dark years of World War II 
and to the present day. Today, Malta‘s self-evident European vocation and Britain‘s continuing friendship go band in the band. Among 
the visible signs are the English language, education choices, tourism, culture – including football – trade and investment. Not to men-
tion Leyland buses, red pillar boxes, and phone kiosks, and abiding affection for things British. With the acquisition of Malta, the British 
had gained an indispensable Mediterranean naval base. The Grand Harbour area, especially the dockyard was given the utmost con-
sideration. As technological developments constantly the Admiralty invested in the modernization of the harbour facilities. With the 
opening of the Suez Canal (1869) the naval traffic which passed through Malta on its way to or from India multiplied considerably. Con-
sequently two docks, the Somerset Dock (1871) and the Hamilton Dock (1892) were constructed to meet the demands of heavier ship-
ping. At Vittoriosa one can still see the hub of the Victualling Yard, the Naval Bakery. In this place the Navy‘s daily bread supplies were 
prepared by the use of steam-powered machinery. The building was constructed according to the design of William Scamp, a British 
architect and military engineer, between 1842 and 1845. Previously, the site served as the covered slipways from which the Order‘s 
ships were launched. Presently the building is the premises of the Maritime Museum and houses an interesting collection of naval 
memorabilia from Punic to modern times. In 1903 the construction of the breakwaters at the entrance of the Grand Harbour was com-
menced. The foundation stone of this project was laid by King Edward VII himself on April 20th 1903. Work on this massive construction 
project was to provide the livelihood to hundreds of workers and their families for the next three years. Consequently, the initial years of 
the 20

th
 century augured well. Things, however, began to turn sour both in the local and international scene. Conclusions. The aim of 

the article is to highlight Malta`s benefit from increased defense spending by Britain. Although Malta remained heavily dependent on 
British military spending, successive British governors brought advances in medicine, education, industry and agriculture to Malta. The 
British legacy in Malta is evident in the widespread use of the English language in Malta today. English was adopted as one of Malta's 
two official languages in 1936, and it has now firmly replaced Italian as the primary language of tertiary education, business, and com-
merce in Malta. 

Key words: ties between the United Kingdom and Malta, British Heritage, the Maltese Culture, English language, integration 
of cultures, the influence of British, a British colony, British governorship, the blend of Mediterranean Britishness. 
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Спадщина Великобританії та її вплив на культуру Мальти 
Мета статті визначена у тому, щоб підкреслити переваги та позитивний подальший вплив  Великобританії на життя та 

культуру Мальти. Вплив Британії на життя Мальти є очевидним у поширенні Англійської мови сьогодні. Англійська мова з 1936р. 
стала офіційною в країні, витіснивши Італійську, яка на початку була мовою освіти, бізнесу та комерції на Мальті. У статті 
висвітлюються зв‘язки між Великобританією та Мальтою. Вони встановлювалися в далекому минулому та засновані на взаємо-
повазі  та добрі. Автор, Джесмонд Греч, влучно зазначає на періоді з 1800 рр., у часи, коли Royal Navy та жителі Мальти вибу-
довували дружбу, яка була побудована у часи британського правління. Сьогоднішні відносини та взаємозв‘язки Мальти є оче-
видними. Одним з таких значимих факторів є Англійська мова, вибір освіти, туризм, культура — включаючи футбол, торгівлю та 
інвестиції. У статті також зазначено вплив Великобританії: Ley-land автобуси, червоні телефонні будки та ін. З окупацією Маль-
ти, британці отримали Середземоморську базу. Під час технологічного розвитку багато інвестицій було спрямовано на мо-
дернізацію порту.  

Ключові слова: зв‘язки між Великобританією та Мальтою, британський спадок, культура Мальти, англійська мова, ін-
теграція культур, вплив британців, британська колонія, суміш британців з середземноморцями. 
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Наследство Великобритании и еѐ влияние на культуру Мальты 
Цель статьи определена в том, чтобы подчеркнуть преимущества и положительный дальнейшее влияние Велико-

британии на жизнь и культуру Мальты. Влияние Британии на жизнь Мальты очевидно в распространении Английского языка 
сегодня. Английский язык с 1936г. стала официальным в стране, вытеснив Итальянский, который в начале был языком образо-
вания, бизнеса и коммерции на Мальте.В статье освещаются связи между Великобританией и Мальтой. Они устанавливались 
в далеком прошлом и основанные на взаимоуважении и доброте. Автор, Джесмонд Греч, отмечает период с 1800 гг. во време-
на, когда Royal Navy и жители Мальты выстраивали дружбу, которая была построена во времена Британского правления. Се-
годняшние отношения и взаимосвязи Мальты очевидны. Одним из таких значимых факторов является Английский язык, выбор 
образования, туризм, культура - включая футбол, торговлю и инвестиции. В статье также отмечается влияние Великобритании: 
Ley-land автобусы, красные телефонные будки и др. С оккупацией Мальты, Британцы получили Средиземную морскую базу. Во 
время технологического развития много инвестиций было направлено на модернизацию порта.  

Ключевые слова: связи между Великобританией и Мальтой, Британское наследие, культура Мальты, Английский 
язык, интеграция культур, влияние британцев,  британская колония, смесь британцев с средиземноморцами. 

 
The influence of the British on the Maltese way of life is evident in many aspects. The British sys-

tems of administration, education, and legislation were adopted and adapted by the islanders. During the 
years of British governorship, the foundation stones were laid so that Malta could become a modern state. 
The aim of the article is to list but a few places of interest which immediately bring back to mind the British 
presence on the islands. The constitutional history of Malta during the 19

th
 century is a series of so-called 

Councils of Government in which members elected by the Maltese vied for power with others chosen official-
ly by the British Government. It was, in reality, a question of which side was to have a majority in the Council. 
The 1849 Constitution was the first one in which the elected element was introduced even though kept in a 
minority. The member elected to represent Gozo on the Council of Government was a young lawyer with a 
brilliant future. Dr. (later Sir) Adrian Dingli began a distinguished career during which he was appointed 
Crown Advocate, Knight Commander of the Order of St. Michael and St. George as well as serving on many 
important diplomatic missions abroad. In 1878 two Royal Commissioners, Sir Penrose Julyan and Patrick J. 
Keenan, visited Malta and produced their controversial reports by which the use of English above Italian was 
promoted in the cultural, educational and judicial spheres. Up to that year, the local intelligentsia was deeply 
soaked in Italian cultures and spirit. Italian was the language of the educated classes and it served as the 
language of the courts as well as the medium of instruction. An attack on Italian was considered as an attack 
on their social position. It is not surprising that the Commissioners‘ reports proved to be a watershed for Ma l-
tese politicians. These were roughly divided into two factions; those who supported the reforms and conse-
quently were sympathetic to British rule in general and those who were against. This issue (which later be-
came known as «The Language Question») was the foundation stone of party politics in Malta. The Reform 
Party and the Partito Anti-Reformista came into existence. The former was in favor of the proposed reforms 
and included among its supporters the people whose livelihood depended upon or was greatly enhanced by 
the presence of the British such as dockyard workers, merchants and those who looked upon Britain as a 
role model for future Malta. The later included men of letters, the local energy, the middle class in general 
especially lawyers who were the traditional leaders of the Maltese. The opposition was soon to utilize its ma-
jority in the Council (a majority catered for by the 1887 constitution) to block the influence of the English lan-
guage primarily in schools. The Language Question was not just a battle between English and Italian; it was 
only the tip of the iceberg. The main issue was whether the British were to have complete control over edu-
cation and Malta‘s historic links with Italy were to be broken forever. The majority of the elected members 
were pro-Italians and they were going to do their best not to let what Britain dictated happen even to the det-
riment of progress in education. As a result of this situation, an impasse was created when the Government‘s 
estimates to finance schools were not passed by the Council. In 1903, the 1887 Constitution was reworked 
and replaced by one whereby the elected members were in a minority. The predominant religion in Malta is 
Catholicism, which is followed by over 90% of the population and therefore has a reasonable amount of au-
thority compared to other European states. Mass attendance is also relatively high in this regard, with 52.6% 
of the population attending Sunday mass, according to 2005 data. Seemingly following a European trend, 
however, the younger generations seem to be becoming less interested in practicing religion. Malta is seen 
by many as being a nation of opposites and opposition. Whereas the Maltese people are generally friendly 
and welcoming, Mediterranean temperament comes forward in opposition of sides at many levels, but mainly 
in sports, politics and local band clubs. Opposition and choosing sides give a sense of belonging and identity 
and this is something that is evident in Maltese culture, in which opposition sometimes flows into conflict. 
Followers of either side of the contrasting entities often lose touch with reality and conflict has at times esca-
lated and become physical. This is not something that occurs regularly but temperament (and not aggres-
sion) is part and parcel of life in Malta, where something as subtle as whispering is a rare occurrence and 
where oral communication is often much louder than in Northern Europe. Maltese culture, language, and 
politics underwent radical changes under British rule, from 1800 to 1964. The addition of Malta to the British 
Empire was a voluntary request made by the Maltese people in an attempt to rid the Maltese islands of the 
French. Its strategic location in the center of the Mediterranean made Malta an excellent station for British 
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forces, whilst the opening of the Suez Canal further improved the importance of Malta as a supply station 
and naval base. British rule, from 1800 to 1964, radically and permanently transformed the language, cul-
ture, and politics of Malta. Malta's position in the British Empire was unique in that it did not come about by 
conquest or by colonization, but at the voluntary request of the Maltese people. Britain found in Malta an an-
cient, Christian culture, strongly influenced by neighboring Italy and Sicily, and loyal to the Roman Catholic 
Church. Malta's primary utility to Great Britain lay in its excellent natural harbors and strategic location, and 
for many decades, Malta was essentially a "fortress colony". The British period introduced the Neoclassical 
style of architecture to Malta, evident in several palaces built during this period, in the Greek revival portico 
of the parish church of Sta. Marija Assunta in Mosta, and in the soaring spire of St Paul's Anglican Cathedral 
which, alongside the massive Baroque dome of a nearby Catholic church, dominates the Valletta skyline. 
The neo-gothic architecture was also introduced to Malta during this period, such as in the Chapel of Santa 
Maria Addolorata at Malta's main cemetery, and in the Carmelite Church in Sliema. Sliema itself, which de-
veloped from a sleepy fishing village into a bustling, cosmopolitan town during the British period, once 
boasted an elegant seafront that was famed for its Regency style architecture that was strongly reminiscent 
of the British seaside town of Brighton. Of all the periods in Maltese history, the time when Malta was a Brit-
ish colony is the one that still generates emotional debate. The main reason for this is that many Maltese still 
remember British rule with a certain degree of nostalgia. Likewise, British nationals presently residing in Mal-
ta always point out that the British were invited to Malta. Although the British brought improvements to the 
Maltese economy, education and medical sectors, the Maltese longed for self-rule. They never forgot that 
they had asked the British to come to Malta to expel the French. During the Great War (World War I), Malta 
came to be known as the nurse of the Mediterranean as it served as a hospital for the injured. Meanwhile, its 
strategic position led to its own drawback during WW II when the island suffered heavy bombing and many 
casualties. It was during this period, in 1942, that the George Cross was awarded and it to this day forms 
part of the Maltese flag: ―To honour her brave people I award the George Cross to the island fortress of Ma l-
ta to bear witness to a heroism and devotion that will long be famous in history‖[3, 5]. After World War II the 
islands achieved self-rule once again and then the question of whether Malta should be integrated with Brit-
ain or achieve independence was one that would occupy the Maltese for over a decade. Independence was 
granted in 1964 but Malta was still considered a Monarchy under Queen Elizabeth II. By 1974 Malta became 
a Republic with the head of state being a Maltese President. The decreasing strategic importance of Malta to 
the Royal Navy meant that the British government was increasingly reluctant to maintain the naval dockyards 
and by 1979 Malta stopped being used as a British military base. To this day the presence of the British in-
fluence in Malta is felt throughout the islands, from the use of English as one of Malta‘s official languages to 
the many buildings and monuments. The British introduced the Neoclassical style of architecture to Malta, 
evident in several palaces built during this period, in the Greek revival portico of the parish church of Sta. 
Marija Assunta in Mosta, and in the soaring spire of St Paul's Anglican Cathedral which dominates the Vallet-
ta skyline. The neo-gothic architecture was also introduced to Malta during this period, in the Chapel of San-
ta Maria Addolorata at Malta's main cemetery, and in the Carmelite Church in Sliema. Sliema itself, which 
developed from a sleepy fishing village into a bustling, cosmopolitan town during the British period, once 
boasted an elegant seafront that was famed for its Regency style architecture, strongly reminiscent of the 
British seaside town of Brighton. British traditions that live on in Malta include an efficient civil service, a mili-
tary that is based on the British model, a Westminster-style parliamentary structure, a governmental structure 
premised on the rule of law, and a legal system based on common law. Another British legacy in Malta is the 
widely popular annual Christmas pantomime at the Manoel Theatre. Most Maltese families have adopted 
turkey and plum pudding as Christmas treats in place of the more traditional Maltese rooster and cassata. 
Due to Malta forming a part of the British Empire in the 19th and 20th centuries, and a considerable amount 
of intermarriage has taken place during that time period, the existence of British or Irish surnames is increas-
ingly common. Examples include Alden, Atkins, Crockford, Ferry, Gingell, Hall, Hamilton, Harmsworth, Har-
wood, Jones, Mattocks, Moore, O'Neill, Sladden, Sixsmith, Smith, Strickland, St. John, Turner, Wallbank, 
Warrington, Kingswell and Woods. 

While British rule ended in 1964, its traces and influences in Maltese culture are still visible. Maltese 
versions of English words are often used in a more formal language, while the more wealthy families often 
use English as the primary language used in the household and in some instances children are brought up 
without being taught, Maltese. In material form, many remnants of British rule remain, with the most simple 
examples being mail collection boxes and phone boxes having been left in their original placements. The 
Islands became part of the British Commonwealth. Malta was part of the British Empire for over 150 years, 
so it is hardly surprising that business, laws and education have some British overtones. Today, you'll find 
plenty of this special blend of Mediterranean Britishness and The British Period is a very significant era in 
Maltese history. World Wars and Maltese Independence are the most historic dates of the period. The British 
legacy still lives on in many aspects of daily life in Malta today. After assisting the Maltese to expel the 
French, the British found themselves sovereign of the Islands but were at first uncertain as to whether they 
should retain the territory. The Treaty of Amiens in 1802 established that Malta would be passed back to the 
Order of St. John, but some locals were not keen to return to their former rulers and requested to remain un-
der British protection. As it happened, the Peace of Amiens was short-lived and the Napoleonic wars re-
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sumed. The British were thus committed to defend Malta and would eventually gain full sovereignty of the 
Maltese Islands by the provisions of the Treaty of Paris in 1814. From then on, Malta became an important 
part of the British Empire, a strategic stronghold in the region and a stepping stone for Britain's expansion to 
the East. Through cycles of war and peace, Malta's fortunes were inextricably linked to those of Britain. This 
was never more evident than during World War II when the islands played a pivotal role in the Mediterranean 
theatre of war. The role of the Maltese Islands during the First World War as a supply station and as a base 
for the recovery of the injured earned the Islands the title, 'Nurse of the Mediterranean'. Malta was part of the 
British Empire for over 150 years, so it is hardly surprising that business, laws, and education have some 
British overtones. Today, you'll find plenty of this special blend of Mediterranean Britishness around in Mal-
tese daily life. English is a joint official language with Maltese. It is spoken fluently and widely. But English, 
as other languages such as Italian, has made an impact on the daily conversation in Maltese (Malti). The 
Maltese often switch effortlessly from Malti to English mid-sentence. Walking through the capital, Valletta, 
you'll come across shops and cafes with British names harking back to mid last century. Visitors are always 
surprised and charmed to see old-fashioned, red-painted, British letter and phone boxes when this street 
furniture has all but disappeared in the UK itself. Driving is on the left, as in the UK. Out and about on the 
road, you'll come across a number of old British cars: Morris Minors, Ford Anglias and Prefects, Triumphs 
and Bedford lorries. Many are used regularly for daily travel, but others have lovingly cared for vintage mod-
els seen out only on special occasions. Maltese cooking has also adopted some elements of British fare: 
local bars and cafes serve the British breakfast and brunch. Beer is a favourite drink here as in the UK, and 
is sold in 'pints' and 'half-pints' rather than liters. 

The British never bothered Maltese culture or imposed their religion on them, Joseph says. His opin-
ion is that the British presence in Malta was beneficial, not only for the economy but also because of the in-
troduction of the English language. "That is the way the world progresses," says Joseph. "Everyone is learn-
ing something. The English language is something that we have in common, and it can be used for 
everything, especially talking with the tourists; otherwise they wouldn‘t come here at all"[12, 3]. A lot of em-
phases is made on teaching children English from a very young age, even in countries where the first lan-
guage is the mother tongue since it is an international language. We are from an early age encouraged to 
read English authors such as Charles Dickens, Roald Dahl, Shakespeare, Ian McEwan, and many others, 
and we are heavily influenced by the English language. The culture of Malta is the culture of the Maltese is-
landers and reflects various societies that have come into contact with the Maltese Islands throughout the 
centuries, including neighbouring Mediterranean cultures, and the cultures of the nations that ruled Malta for 
long periods of time prior to its independence in 1964. The culture of modern Malta has been described as a 
"rich pattern of traditions, beliefs and practices," which is the result of "a long process of adaptation, assimila-
tion and cross fertilization of beliefs and usages drawn from various conflicting sources." It has been subject-
ed to the same complex, historic processes that gave rise to the linguistic and ethnic admixture that defines 
who the people of Malta and Gozo are today. Maltese culture has both Semitic and Latin European origins 
and a British legacy is also evident. The Latin European element is more readily apparent in modern Malta 
because of virtually continuous cultural impact on Malta over the past eight centuries and the fact that Malta 
shares the religious beliefs, traditions, and ceremonies of its Sicilian and Southern European neighbors. Ca-
tholicism It is said that in Malta, Gozo, and Comino there are more than 360 churches or one church for eve-
ry 1,000 residents. According to tradition and as recorded in the Acts of the Apostles, the Church in Malta 
was founded by St. Paul in 70 CE, following his shipwreck on these Islands. The earliest Christian place of 
worship in Malta is said to be the cavern on the north-east of Malta, now known as St. Paul's Grotto, where 
the apostle was imprisoned during his stay on Malta. There is evidence of Christian burials and rituals having 
taken place in the general vicinity of the Grotto, dating back to the 3rd century CE. Further evidence of Chris-
tian practices and beliefs during the period of Roman persecution can be found in the many catacombs that 
lie beneath various parts of Malta, including St Paul‘s Catacombs and St Agatha‘s Catacombs in Rabat, just 
outside the walls of Mdina. The latter, in particular, were beautifully frescoed between 1200 and 1480; they 
were defaced by marauding Turks in the 1550s. There are also a number of cave churches, including the 
grotto at Mellieħa, which is a Shrine of the Nativity of Our Lady where, according to legend, St. Luke painted 
a picture of the Madonna. It has been a place of pilgrimage since medieval times. The writings of classic Mal-
tese historian, Gian. Francesco Abela recount the conversion to Christianity of the Maltese population at the 
hand of St. Paul. It is suggested that Abela's writings were used by Knights of Malta to demonstrate that Mal-
ta had been ordained by God as a "bulwark of Christian, European civilization against the spread of Mediter-
ranean Islam." The native Christian community that welcomed Roger I of Sicily was further bolstered by im-
migration to Malta from Italy, in the 12th and 13th centuries. For centuries, leadership over the Church in 
Malta was generally provided by the Diocese of Palermo, except under Charles of Anjou who caused Mal-
tese bishops to be appointed, as did - on rare occasions - the Spanish and later, the Knights. This continued 
Malta's connections with Sicily and Italy, and contributed to, from the 15th century to the early 20th century, 
the dominance of Italian as Malta's primary language of culture and learning. Since 1808 all bishops of Malta 
have been Maltese. During the Norman and Spanish periods and under the rule of the Knights, Malta be-
came the devoutly Catholic nation it is today. It is worth noting that the Maltese Inquisition (more properly 
called the Roman Inquisition) had a very long tenure in Malta following its establishment by the Pope in 
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1530; the last Inquisitor departed from the Islands in 1798 after the Knights capitulated to the forces of Napo-
leon Bonaparte. Maltese Culture Page 3 The Normans Under Roger II, King of Sicily, Christianity was re-
stored as Malta's principal faith The later years of Norman rule over Malta brought massive waves of immi-
gration to the Islands from Sicily and from the Italian mainland, including clergy and notaries. Sicilian became 
the sole written language of Malta, as evidenced by notarial deeds from this period, but this was eventually 
supplanted by Tuscan Italian, which became the primary literary language and the medium of legal and 
commercial transactions in Malta. A large number of Sicilian and Italian words were adopted into the local 
vernacular. Traces of Siculo-Norman architecture can still be found in Malta's ancient capital of Mdina and in 
Vittoriosa, most notably in the Palaces of the Santa Sofia, Gatto Murina, Inguanez and Falzon families. The 
Knights of St. John The population of Malta increased considerably during the rule of the Knights, from 
25,000 in 1535 to over 40,000 in 1621, to over 54,463 in 1632. This was primarily due to immigration from 
Western Europe, but also due to generally improved health and welfare conditions, and the reduced inci-
dence of raids from North African and Turkish corsairs. By 1798, when the Knights surrendered Malta to the 
forces of Napoleon Bonaparte, the population of Malta had increased to 114,000. The period of the Knights 
is often referred to as Malta's Golden Age, as a result of the architectural and artistic embellishment of the 
Islands by their resident rulers, and as a result of advances in the overall health, education and prosperity of 
the local population during this period. Music, literature, theatre and the visual arts all flourished in Malta dur-
ing this period, which also saw the foundation and development of many of the Renaissance and Baroque 
towns and villages, palaces and gardens of Malta, the most notable of which is the capital city, Valletta. The 
city of Valletta, one of several built and fortified by the Knights of Malta Contact between the Maltese and the 
many Sicilian and Italian mariners and traders who called at Valletta's busy Grand Harbour expanded under 
Knights, while at the same time, a significant number of Western European nobles, clerics and civil servants 
relocated to Malta during this period. The wealth and influence of Malta's noble families - many of whom 
trace their ancestry back to the Norman and Spanish monarchs who ruled Malta prior to the Knights - was 
also greatly enhanced during this period. Maltese Culture Page 4 Maltese education, in particular, took a 
significant leap forward under the Knights, with the foundation, in 1530, of the Collegium Melitensæ, a pre-
cursor to today's University of Malta, through the intercession of Pope Clement VIII. As a result, the Universi-
ty of Malta is one of the oldest extant universities in Europe and the oldest Commonwealth university outside 
of the United Kingdom. The School of Anatomy and Surgery was established by Grand Master Fra Nicolas 
Cotoner at the Sacra Infermeria in Valletta, in 1676. The Sacra Infermeria itself was known as one of the fin-
est and most advanced hospitals in Europe.  

Conclusions. It is quintessential to talk with inspiration about the land where the architecture resem-
bles the color of the honeycomb, the fragrance of the citrus groves and fields as the soft quilts.  Maltese cul-
ture is generally considered to be a mix of influences brought to the island of Malta by the various rulers it 
has seen come and go over many centuries. It is a fact that the Phoenicians, Romans, and Arabs all left their 
stamp on the customs and traditions of the Maltese. However, age-old traditions have traveled through gen-
erations and have allowed the Maltese to retain their roots. A likely reason for the survival of originally Mal-
tese traits is the drive to establish an own identity in the face of foreign rulers, and more certainly the reliance 
on maritime trade has helped to shape and conserve what we know now as being Maltese culture. 
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ADVERTISEMENT AS AN INDICATOR OF ETHNIC MENTAL PECULIARITIES  
OF UKRAINIAN NATIONAL CULTURE 

 
The purpose of the article is to present the advertisement phenomenon aimed at stimulating certain actions by presenting 

the elements that are the indicators of ethnic mental peculiarities of Ukrainian national culture to the recipients. The methodology con-
sists of works by foreign and domestic authors covering philosophical, cultural and psychological aspects of advertising. Among the 
methods chosen for the disclosure of the stated topics, the support was made on the general methods of scientific knowledge: analysis, 
synthesis, generalization. The scientific novelty of the article is that it makes an analysis of Ukrainian advertising products as a combi-
nation of universal advertising genres and elements that are based on ethnic mental peculiarities and values. Conclusion. It was stated 
that the advertising genres existing in modern social and cultural space present a synthesis of universal and ethnic mental components 
to a recipient. The paradoxical nature of advertisement is considered to be its reason. This means that: despite the tendency to produce 
the values of popular culture, it by ―rooting‖ into the national culture, an important element of which is a nucleus, is a means reflecting 
ethnic mental peculiarities of Ukrainian national culture.  

Key words: mentality, ethnic mentality, nucleus, advertisement, genres of advertising products. 
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Реклама як виразник етноментальних особливостей українскьої національної культури 
Мета дослідження полягає у представленні феномену реклами, орієнтованого на стимулювання певних дій шляхом 

презентації реципієнтам елементів, що є виразниками етноментальних особливостей української національної культури. Мето-
дологію дослідження становлять праці зарубіжних і вітчизняних авторів, що висвітлювали філософські, культурологічні та пси-
хологічні аспекти реклами. Серед методів, обраних для розкриття заявленої тематики, опора була зроблена на загальні методи 
наукового пізнання: аналіз, синтез, узагальнення. Наукова новизна статті розвертається в тому, що в ній зроблений аналіз 
української рекламної продукції як поєднання універсальних рекламних жанрів та елементів, основою яких визнається етномен-
тальні особливості та цінності. Висновок. Констатовано, що представленні в сучасному соціокультурному просторі рекламні 
жанри презентують реципієнту синтез універсального та етноментального компонентів. Причиною цього визначено парадок-
сальну природу реклами: попри націленість на виробництво цінностей популярної культури, вона, «вкорінюючись» у національ-
ній культурі, важливим елементом якої визнається ядро, є засобом, що відображає етноментальні особливості української 
національної культури. 

Ключові слова: ментальність, етноментальність, ядро, реклама, жанри рекламної продукції. 
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Реклама как носитель этноментальных особенностей украинской национальной культуры 
Цель исследования заключается в представлении феномена рекламы, ориентированного на стимулирование опре-

деленных действий путем презентации реципиентам элементов, являющихся носителями этноментальных особенностей укра-
инской национальной культуры. Методологию исследования составляют труды зарубежных и отечественных авторов, осве-
щавшие философские, культурологические и психологические аспекты рекламы. Среди методов, выбранных для раскрытия 
заявленной темы, опора была сделана на общие методы научного познания: анализ, синтез, обобщение. Научная новизна 
статьи разворачивается в том, что в ней сделан анализ украинской рекламной продукции как сочетания универсальных ре-
кламных жанров и элементов, основой которых признается этноментальные особенности и ценности. Выводы. Констатирова-
но, что представленые в современном социокультурном пространстве рекламные жанры представляют реципиенту синтез 
универсального и этноментального компонентов. Причиной этого определена парадоксальная природа рекламы: несмотря на 
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нацеленность на производство ценностей популярной культуры, она, «укореняясь» в национальной культуре, важным элемен-
том которой признается ядро, является средством, которое отражает этноментальные особенности украинской национальной 
культуры. 

Ключевые слова: ментальность, этноментальность, ядро, реклама, жанры рекламной продукции. 

 
The urgency of the paper. The modern culture is a bearer of not only universal (global) but also na-

tional (local) content, because ―universal human culture exists only as a general significance aspect of na-
tional cultures‖ [4, 74]. That is a culture of XX-XXI centuries as a type of contemporary everyday cultural ex-
istence, dialectically contains the national (traditional) elements, and transnational, ―universal‖ element, 
which is the common value element of different peoples. Therefore, in new conditions, popular culture should 
be explored both as a global and national phenomenon. An essential part of modern everyday cultural exist-
ence that should be explored taking into account mentioned principles, is the advertisement. Being a trans 
historic phenomenon it originates from the system of values of ethnic mentality and affects choosing recipi-
ents‘ lifestyle by determining certain associations. 

Actual scientific publications analysis. It should be noted that in Ukrainian humanitarian reflection of 
the beginning of the XXI century advertisement as a subject of careful attention is examined by the scholars 
from various fields, such as: economics, communicology, cultural studies, linguistics, art studies, psychology, 
political science, philosophy. Thus, in recent years, scientific researches on the advertising of such authors 
as N. Butenko, T. Lukianets, T. Overchenko, O. Olenina, D. Oltarzhevskyi, T. Prymak, O. Protsenko, I. 
Ryzhym, K. Rozhko, Ye. Romat, Yu. Shmyha and others, has been published in Ukraine. Advertisement as 
a social and cultural phenomenon also continues to be among the topics of thesis researches, showing the 
reveal of new sides for the researchers. For example, for the last two years, S. Zaria and B. Matviienko‘s 
thesis, which reveals the cultural and aesthetic aspects of an advertising product were presented for de-
fense. 

Separately we focus on intelligence, where advertising semiotic essence is recognized to be the 
main object. It as a system of ―sign forms ... embodies certain aesthetic ideas, leading shapes-meanings‖ 
[15, 73]. The world-class scholars who initiated and developed this trend are: R. Bart, Zh. Bodriiar, U. Eko, S. 
Zhyzhek, and others. Modern Ukrainian researchers who work in this direction are: V. Zhovtianska, A. Liash-
chenko, M. Pryshchenko, S. Pryshchenko, A. Sohorin, T. Smyrnova, K. Urvantsev, A. Chernyshov and oth-
ers. It should be noted that despite a large number of papers devoted to studying various aspects of adver-
tisement functioning, a number of issues that did not get adequate coverage in our opinion, and therefore 
need more thorough studying remain beyond researchers‘ attention. Among such aspects is the fact that the 
development of advertisement in Ukraine, unlike western countries, bypassed the stage of orientation on the 
value of production and immediately focused on the value of consumption, choosing ethnic mental peculiari-
ties of Ukrainian national culture.  

The purpose of the article is to present the phenomenon of advertisement aimed at stimulating cer-
tain actions by presenting the elements that are the indicators of ethnic mental peculiarities of Ukrainian na-
tional culture to the recipients. 

Statement of basic materials. Influence of globalization processes, characterized by significant value 
changes and transformation of national foundations of cultural life were characteristic features for the devel-
opment of social space of Ukraine at the beginning of the XXI century. At the same time, as a contemporary 
Ukrainian academic S. Zaria noted, ―forming national and cultural space is one of the important achieve-
ments of modern process of cultural development, without which further development of society in conditions 
of world‘s cultural space globalization is impossible‖ [6, 9]. Thus, the reality actualized the problem concern-
ing correlation of ethnic national identity with universalities, common to all mankind, which humanity is guid-
ed by, constructing the narrative ―past-present-future‖. It is well known that the peculiarities of the national 
culture determine the ethnic uniqueness of the figurative and mental reflection of the natural and social reali-
ty in the consciousness of the individual, as well as in the collective unconscious. This kind of culture in-
cludes all original and unique, created by the nation (language, symbols, norms, means of communication 
and activity, artistic and sensual reflection of the world, etc.), as well as that which has a universal dimen-
sion, because ―besides the archetypal layer… culture has the areas of processing world experience, transna-
tional values‖ [7, 87]. So, in fact, ethnic culture in the social space is ―responsible‖ for saving and actualiza-
tion of axiosphere of the nation and is the prism through which the mentality is expressed. 

The mentality is a way of attitude, world perception, which is formed on the deep mental level of the 
individual or collective consciousness. It is manifested through a set of installations formed in the depths of a 
particular ethnic cultural under the influence of traditions, social institutions, living environment. It can be ar-
gued that the mentality in the conditions of integration of societies when in one territory concentrated in a 
single nation different ethnos, turns into ethnic mentality, which more precisely characterizes the peculiarities 
of the worldview of the titular ethnic group. 

Ethnic menality as a specific way of perceiving and understanding the ethnos of its inner world and 
external existential circumstances crystallizes under the influence of centuries-old cultural-historical, social, 
geopolitical, landscape, climatic and other factors. It is the ethnic mentality that is responsible for the suc-
cessful, in terms of recipients‘ reactions, creative process because it ―draws it‖ and causes archetypal imag-
es, being originally present in them, although the author himself does not realize. One can say that the artist 
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intuitively captures the corresponding mental representations of his ethnos and embodies them in his writ-
ings. Without this, his artistic achievements could not have been ―spreader‖ by his tribemates, and the artist 
himself would remain ―incomprehensible‖. Therefore, ethnic mentality acts as a context, a discourse in which 
it finds its specific embodiment a unique (ethnic-cultural) way of seeing the person of the meaning of the sur-
rounding reality. 

Functional space of ethnic mentality is rather colorful, but the most characteristic are the following 
manifestations: 1) makes it possible to distinguish between ―their own ones" and "other (somebody else‘s)‖ 
by symbolism and semantics; 2) creates an atmosphere of emotional and sensory affinity among representa-
tives of a certain ethnic group; 3) depending on the features of manifestation interprets universal norms and 
values; 4) unites people in higher forms of spiritual values - love, truth, beauty, creativity; 5) at the level of 
everyday world perception forms a single understanding of the beautiful, sublime, tragic, comic; 6) respond-
ing to inquiries, fills with positive emotions and experiences the spiritual space of the individual's life.  

The essence of ethnic mentality is dissolved initially in a national character, then – in the mass con-
sciousness, in public opinion, in the forms of value consciousness, reaching, finally, at the institutional level 
of spiritual production in the transformed form. Despite the numerous transformations, the axiosphere of eth-
nic mentality still does not disappear but continues to provide the ethnic specificity of the manifestation of its 
own elements. The explanation for this is that ethnic mentality is the core of every national culture, and ―the 
core of such a culture for centuries remained unchanged, its main content was passed from generation to 
generation‖ [10, 4]. This ―core‖ determines how society reacts to innovation, and, accordingly, provides adap-
tive mechanisms, the ability to adapt to changing conditions, material and spiritual life of the nation. The eth-
nic core of culture has rather high stability, as it is surrounded by a special protective belt consisting of a sys-
tem of traditions and customs, social, behavioral, moral, aesthetic and intellectual reactions to all kinds of 
intercultural interaction, such as acculturation. The main function of this ―protective belt‖ is making barriers to 
the potentially dangerous impact of the external cultural environment on the core of national culture in order 
to preserve its fundamental elements in a relatively stable form. 

Relatively stability of the elements of cultural nucleus means that from time to time, the nucleus 
changes partly, answering the challenges of historical era when interacting with other cultures. In particular, 
in the context of the globalization of the world, there is always a dialogue of national cultures, different in 
their mental traits. However, we can speak about preserving of the main distinguishing features of a particu-
lar national culture. At the same time, one cannot ignore the fact that the ethnographers, cultural experts and 
specialists in historical psychology speak about, saying that in archetypal psychological characteristics of 
each ethnic group there are common features that unite different peoples. This is because the peculiarity of 
national identity is felt in the complex of all components that constitute ethnicity. However, a thorough analy-
sis reveals that ethnic mentality, in general, is not something unique, but is only a peculiar and unique com-
bination of common features for many peoples. 

In general, it should be noted that the dynamics of culture is born in the counter movement of the old 
and the new, traditions and innovations. In fact, innovation in potency is a likely future tradition, and any tra-
dition is a previous innovation. The unchanging, conservative ethnoculture, to which nothing new is intro-
duced, can die out by exhausting itself.  

Taking into account that advertising products today are a reflection of social value sense, we consid-
er it to be an appropriate example to demonstrate the fact that its authors repel from the features of ethnic 
mentality, presenting their works to the recipients [4, 87]. B. Matviichuk argues in favor of this idea: ―If litera-
ture and art often appeal to the consciousness, referring to a particular social group, then folk art and adver-
tisement, which are pseudo-anonymous (almost folk art), are directed primarily to the unconsciousness and 
sensory perception of reality‖ [9, 169]. 

It should be noted that the ethnic mentality of Ukrainian people as well as any other variant of the 
form, represents an archetypal cultural matrix. Here, ―ethnic-archetypes, acting as universal archaic struc-
tures of the psyche, in the process of historical concretization are enriched with additional content, pushing 
the horizons of the ethnic-consciousness‖ [11, 109]. 

D. Chyzhevskyi, describing the most important signs of Ukrainian ethnomentality, noted that the un-
conditional feature of the mentality of Ukrainian is emotionality and sentimentalism, sensitivity and lyricism, 
which are most clearly manifested in the aesthetic of life and rituality. Next are individualism and the desire 
for freedom, and even more disturbance and mobility (more psychical than external) [13, 19]. Contemplative 
introspection of Ukrainian ethnomentality is manifested in the holistic perception of the world, semi-mystical 
thinking, dreaminess, orientation towards tradition, the rejection of external pressure, the pursuit of self-
improvement and individualism. 

Emotionality characteristic of Ukrainians is an extra-rational logic of images and feelings, excessive 
(sentimental) sensuality, certain impulsiveness, a tendency toward mythopoetic world outlook, a tendency to 
suggest other feelings and emotional states. O. Kulchytskyi, the author of this trait of the Ukrainian archetype 
of the Mother Earth, kind, gentle, fertile black soil that influences subconscious structures of the psyche of 
Ukrainians, has been the most original and convincing argument of emotionality as features of the Ukrainian 
mentality, awakening the emotional sensibility of these structures as heat, affection, and the opposite [8, 52]. 
Cordocentrism, emotionality, romance, femininity, which in their turn are transformed into a ―principle of‖ an-
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throposm‖ as a manifestation of affinity with their native land‖ [1, 88]. All the considered features of Ukrainian 
ethnic mentality are actively reproduced in ethnonational characteristics of the national popular culture and 
specifically in the advertisement. The reason for this is that modern advertising products are most adapted to 
the dynamics of modern life and the ethno-national cultural substrate. For example, any product advertising 
campaign will be successful if you focus on the high emotionality of the Ukrainian, which stimulates imagina-
tion, enhanced activity of the imagination, and which will rely on metaphorical expression. The lasting role is 
played by the aesthetic laws of the development of synesthesia, which lead to associative situations. For 
example, a statement about the softness and tenderness of touch or an advertising slogan like ―Soft as a 
mom‖ in the perception of ordinary Ukrainians will be accompanied by the appearance of positive emotional 
associations concerning childhood. The recipient of the advertisement will feel the smell of his mother's 
bread, or it will seem that he was touched the most delicate mom's hands. 

Taking it into account, the most efficient way to consider the features of ethnic mentality is the exam-
ple of advertising products. When creating commercials, producers must provide in a few minutes the neces-
sary information, which would continue to affect even after the end of its perception, affecting the uncon-
scious level of the human psyche. Moreover, this is only possible in the case of addressing the specifics of 
ethnomentality with its specificity of world empathy and a system of values concentrated in the verbal-
semantic level of an advertisement. One of the explanations for this axiological and linguistic connection is 
the provision that the language images of the world (L. Withenstein, P. Matskiv) as a semantic framework 
formed by all the totality of existing languages, where each national language transmits information in differ-
ent way, thus revealing ethnic national specific characteristics that are recorded due to differences in the hi-
erarchy of values at the semantic level. 

Genre variety of modern advertisements is quite diverse, dynamic and, at the same time, traditional. 
The more or less successful use and reproduction of the ethnonational system of values and stereotypes of 
Ukrainian ethnic mentality is precisely the successful guarantee that ―Ukrainian creators of advertising, using 
ethno-national cultural experience and intuition, sometimes create interesting patterns, which, in fact, find a 
response in the souls of modern Ukrainians‖ [3, 561]. This is a condition for the creation of promotional prod-
ucts, which, in order to be successful, should keep in the versatility of the genre to ―breathe ethno-
archetypes‖ (V. Lychkovakh). Most of the commercials are a synthesis of genres, and it is difficult to attribute 
them to a particular genre, so we have identified them conditionally. 

The first genre is an advertising thriller that is oriented at the use of the instincts of fear and aggres-
siveness. In the realization of the instinct of fear, advertising companies are most thriving, which most active-
ly exploits the architectonics of fairy tales and produces a huge number of horror video clips and films [4, 
146]. With all its diversity, the main subjects of advertising thriller are: natural disasters (earthquakes, tsuna-
mi, Bermuda triangle); alarmistic catastrophe (shipwreck, plane crash, fire); terrible monsters (these include 
gigantic gorillas, aggressive sharks, spooky spiders and cockroaches occupying human dwelling, whipped 
nuts, rushing around the streets of cities, etc.); supernatural forces (we are talking about devils, housewives, 
impure force, phenomena of resettlement of the soul, telekinesis, necrophilia, aliens). 

Analyzing this genre of promotional products, it should be noted that Ukrainian demonology provides 
a vast field for fantasy and the creation of artistic images in advertising. Indeed, it is in this genre that the 
carnival-laugh nature of the Ukrainian motive of the game with dark power manifests itself. The main thing for 
such a game is ―the profanation of dark mysterious sacrality‖ [7, 87], so this game is full of the elements of 
humor that have national specifics. 

The next genre is the genre of eccentric comedy. It is the best represented by one of the advertising 
campaigns of ―Nasha Riaba‖ with the slogan ―You Eat, Eat!‖. It is so-called, ironic-feminine view of family life 
and a man by the eyes of a man, a creator of an advertising campaign [4, 146]. It should be noted that this 
genre has a rather promising future for the developers of advertisement because for today the Ukrainians 
have a ―crisis of seriousness‖, that is, the need for consumption for entertainment. It is also important that the 
humor in advertisement has a greater impact in promoting a product than boring, vague phrases. So, in our 
opinion, well planned and creative advertising campaigns made in this genre will be in higher demand. This 
genre of historical anecdote is most clearly represented in the cycle of historical sketches of ―Lviv beer‖ with 
stories-tales about the Prince of Lviv. 

In advertising products, an important role plays an unconscious psychological load – a characteristic 
that reflects the mythological attitude in consumers‘ thinking. This, in its turn, gives an opportunity to distin-
guish separately the mythical and folklore genre. L.L. Herashchenko in the paper ―Mythology of Advertising‖ 
(2006) speaks rather detailed about it. It should be noted that converting mythological and closely related 
fairy tales and characters is a characteristic feature of advertising discourse. 

Advertising ―fairy tale‖ produces patterns for behavior that are beneficial for producers and advertis-
ers, but are often far from real human needs. So, there is a certain negative moment of the spread of such a 
genre. In modern conditions postfolklore, depending on the audience to which it is calculated, ―acquires dif-
ferent levels of quality – from high-artistic interpretations that reveal and enrich its contents, to the adaptation 
to profane consciousness. In the sphere of masculinity, folklore cliches spread to a wider audience, but lose 
historical and archaic depth, transformed in essence into meaningless forms‖ [11, 121]. 
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Modern promotional products oriented on the folklore basis reflect the intonations of the excited state 
of the traditional ―walking for a blue sea, for a better life‖, the transcendence of the border, abandonment 
without return, the aspiration to the great and infinite. The well-known trademark ―Chumak‖, based on these 
intonations, artistically represents the following autochthon symbols. The Milky Way is a temporary home 
that moves in space, a ship of the steppe, an amazing archetype of Ukrainian ethnic culture, followed by 
many legends, songs, thoughts, memories. It is a symbol of the infinity of life in an infinite space of distant 
horizons, and at the same time, it is a symbol of the variability of life without the confidence of a happy return 
home. The totem-cult image of the bull (the tour, the ox), which was worshiped by Tripoli, is an archetypal 
image of the eternal attraction to earth and labor and, at the same time, competition for freedom. Chumak, 
who manages the cart, traveling in the steppe, represents the image of the ―ideal‖ hero. Already K.H. Jung 
noted that from ancient times the symbolic image of the hero asked for a person a vivid example for finding 
his vital identity [14, 170]. 

Each ethno-national culture has its archetypal image of an ―ideal hero‖. For the Ukrainian national 
spirit, this symbol is the image of the Cossack – a freedom-loving individualist and defender of spiritual val-
ues, living on the verge of a ―lower‖ world of domination of chaos. The Cossack riding on the horse as an 
embodiment of the Baroque spirit of ―mental adventurism‖, existential quest, with the increased lust of life 
and an exaggerated sense of its transience, with the constant need for changes, shifts, movements, readi-
ness for the unexpected, with naive simplicity and complex sensual-intellectual elegance, with his habit of 
camouflaging under conditions of danger, with his belief in supernatural forces – all this is the artistic embod-
iment of ethnic menalistic structures formed during the historical development of Ukraine. 

Many examples of visual advertisement use this particular connotation from the ―glorious historical 
past‖ of Ukraine, linking their plotlines primarily with the prince's era and the Cossacks, especially when it 
comes to advertising the goods the main consumers of which are traditionally men, such as spirits or ciga-
rettes The reason for the popularity of ―Cossack‖ image is that the ―good Cossack‖ is a positive auto-
stereotype of the Ukrainian ―real man‖. 

Among the advertising genres separately there is one genre, the creators of which almost do not fo-
cus on ethno-national specificity of cultures of different countries of the world. It is a ―genre of soft porn‖ [4, 
149-150], where the main thing is the image of a fatally seductive woman. At the heart of this direction of 
advertising lies the universal archetypal image of a woman. The archetype of such ―beauty‖ is a conse-
quence of the peculiarities of patriarchal thinking. Z. Froid was sure that a woman, unlike a man, is a sensu-
al, tempting creature that, instead of moral and intellectual growth, envies a man all her life, thus becoming 
limited in her qualities. At the same time, she is a perfect symbol that unites evil and libido – a sexual attrac-
tion. Contrary to Z. Froid, S. Bovuar, describing the versatility of manifestations of female essence, noted: ―In 
her [a woman] civilization, an era, her culture concentrates... She dictates fashion, reigns in salons, directs 
public opinion and reflects it. The crowd is a woman. Popularity, glory is a woman‖ [2, 199]. So today, on the 
day when there is an intensification of satisfaction of bodily needs and desires heated by advertising, cinema 
and mass media, the female body is recognized as the ―main aesthetic object‖ (Dzh. Apdaik), as the cond i-
tion of a successful sale of the goods. The female body is not hidden but rather shown, becoming a complex 
symbolic system, the meaning of which the recipient learns to decipher, understand and appreciate. And 
precisely because of the female body and its characteristic ―seductive‖ creators of advertising are trying to 
achieve maximum efficient impact on a consumer. 

Incidentally, it is not always detailed that it is about women or the female body in this genre, but there 
are always the elements of this image (red color, the presence of representatives of some kind of cats, etc.).  
You can observe a fairly large number of advertising campaigns, where words like ―temptation‖, ―desire‖, 
―love‖ and ―demonstration‖ are usually played out, even if there is a certain wave of protest against gender 
discrimination in the advertisement, tempting female behavior often with predatory elements. Advertising 
products of this genre can be counted for quite a long time. Advertisement of ―Nescafe‖ coffee with the temp-
tation to taste, and the chocolate brand ―Korona‖ with the slogan ―Taste of desire‖, ―Kyivski perepichky‖, 
backpacks GIN and others can be associated with this genre. 

The scientific novelty develops in the fact that the analysis of Ukrainian advertising products, the 
range of influence of which extends practically to all spheres of social space, as a synthesis of universal ad-
vertising genres and elements, the basis of which is considered to be ethnic specific features and values, 
was made in the article. This makes it possible to speak about the advertisement as an indicator and attrib-
ute of a new Ukrainian national culture. 

Conclusions. So, we can state that the advertising genres existing in modern social and cultural 
space present a synthesis of universal and ethnic mental components to a recipient. The paradoxical nature 
of advertisement is considered to be its reason. This means that: despite the tendency to produce the values 
of popular culture, it by ―rooting‖ into the national culture, an important element of which is a nucleus, is a 
means reflecting ethnic mental peculiarities of Ukrainian national culture. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
Метою статті – дослідити шляхи підвищення правової культури та правової свідомості державних службовців. Мето-

дологічна основа базується на методах аналізу та синтезу, а також використовується міждисциплінарний підхід поєднання 
культурології, права, державного управління та інших гуманітарних наук. Наукова новизна – полягає у висвітленні актуальних 
проблемних питань щодо підвищення правової культури та правої свідомості державних службовців в контексті професіоналі-
зації державної служби в Україні. Найперше це полягає у формуванні професійності, творчо-аналітичного підходу до справи. 
додаткової мотивації професіоналізації державної служби. Держава із категорії споживача результатів діяльності особи і суспі-
льства має перейти в стан основного суб‘єкта забезпечення їх прав, свобод, потреб та інтересів на належному професійному 
рівні в обличчі державних службовців. Виходячи з низької довіри суспільства до державних органів та низького рівня сфери 
обслуговування, необхідно звертати увагу на шляхи формування правових цінностей державних службовців, що сприятиме 
удосконалення та впорядкування проходження державної служби. Висновки в ході дослідження вказують на шляхи підвищення 
правової культури і правової свідомості державного службовця . Що повинно проявляється виходячи з внутрішнього переконан-
ня та необхідності дотримання вимог і норм права, тому що ступінь усвідомлення принципів та ідей створюють зміст аспекту 
переконання. Це буде проявлятися в успішному виконання державними службовцями завдань і функцій, виходячи із загальних 
норм культури, моральних принципів, культури мови та діловодства. 

Ключові слова: культура, правові цінності, правова культура, правова свідомість, правова держава, державний служ-
бовець. 
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Формирование правовой культуры и правового сознания государственных служащих 
Целью статьи – исследовать формирование правовой культуры и правового сознания государственных служащих. 

Методологическая основа базируется на методах анализа и синтеза, а также используется междисциплинарный подход соче-
тание культурологии, права, государственного управления и других гуманитарных наук. Научная новизна – заключается в 
освещении актуальных проблемных вопросов по повышению правовой культуры и правой сознания государственных служащих 
в контексте профессионализации государственной службы в Украине. Прежде всего это заключается в формировании профес-
сионализма, творчески-аналитического подхода к делу. дополнительной мотивации профессионализации государственной 
службы. Государство с категории потребителя результатов деятельности личности и общества должна перейти в состояние 
основного субъекта обеспечения их прав, свобод, потребностей и интересов на должном профессиональном уровне в лице 
государственных служащих. Исходя из низкого доверия общества к государственным органам и низкого уровня сферы обслу-
живания, необходимо обращать внимание на пути формирования правовых ценностей государственных служащих, будет спо-
собствовать совершенствованию и упорядочению прохождения государственной службы. Выводы в ходе исследования ука-
зывают на пути повышения правовой культуры и правового сознания государственного служащего. Что должно проявляется 
исходя из внутреннего убеждения и необходимости соблюдения требований и норм права, так как степень осознания принци-
пов и идей создают содержание аспекта убеждения. Это будет проявляться в успешном выполнении государственными слу-
жащими задач и функций, исходя из общих норм культуры, моральных принципов, культуры речи и делопроизводства. 

Ключевые слова: культура, правовые ценности, правовая культура, правовое сознание, правовое государство, госу-
дарственный служащий. 
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Formation of legal culture and legal consciousness of public servants 
The purpose of the article is to investigate the formation of the legal culture and legal consciousness of public servants. The 

methodological framework is based on the methods of analysis and synthesis, as well as on the interdisciplinary approach combining 
cultural studies, law, public administration and other humanities. The scientific novelty of the article consists in highlighting the topical 
issues of improving the legal culture and legal awareness of civil servants in the context of the professionalization of public service in 
Ukraine. First of all, it consists in the formation of professionalism, creative and analytical approach to the matter, additional motivation 
for the professionalization of public service. Now the state needs to move from the category of consumer of the results of the activities of 
the individual and society to the position of the main subject of ensuring the rights, freedoms, needs and interests at the proper profes-
sional level in the face of public servants. Considering the low public confidence as to the state bodies and the low level of the service 
sector, it is necessary to pay attention to the ways of forming the legal values of public servants, this will contribute to the improvement 
and streamlining of public service. The conclusion of the study points out methods of improvement of the legal culture and legal 
awareness of a public servant. This should be manifested on the basis of inner conviction and the need to comply with the requirements 
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and norms of law, since the degree of awareness of principles and ideas creates the content of the persuasive aspect. This will be mani-
fested in the successful performance of tasks and functions by public servants, based on the general norms of culture, moral principles, 
culture of speech and office work. 

Key words: culture, legal values, legal culture, legal consciousness, law state, civil servant. 

 
Постановка проблеми. Основи культури праці державних службовців у контексті впровадження 

адміністративної реформи в Україні є однією з актуальних питань сьогодення. Власне реформа, пе-
редбачає зміну діяльності державних органів, його цінності та впровадження в їх роботу нових інстру-
ментів та механізмів управління. Українське суспільство обрало європейський напрямок розвитку 
держави, проте ступінь загальної культури не відповідає європейським стандартам, внаслідок чого 
виникає необхідність формування правових цінностей. Особливу увагу слід відвести державним слу-
жбовцям, які власне повинні забезпечити права та свободи людей. Констатація спрямованості на роз-
будову демократичного суспільства, правової держави, як зазначено в Основному Законі України ще 
не є гарантією становлення основ проголошених цілей як у нормативно-правових актах так і зі сторони 
посадових осіб. Коли ж ми говоримо про правову культуру демократичного суспільства, то йдеться 
насамперед про орієнтацію на особистість, її права і свободи. Правова культура використовується як 
інструмент стану правового життя суспільства загалом. Феномен правової культури є детермінантою 
суспільного розвитку і порядку суспільства.  

Мета роботи – дослідити шляхи формування правової культури та правової свідомості держа-
вних службовців в умовах реформування правової системи України.  

Проблема формування правової культури і правової свідомості, є предметом доволі жвавого 
наукового обговорення. Вивченню окремих аспектів культури, правової культури та правової свідомо-
сті присвячені праці таких вчених, як: Ю. Битяк, Ю. Ковбасюк , О. Оболенський , С. Серьогін, Н. Сидо-
ренко Т. Сулятицька. тощо. Серед усього спектру досліджень велика частина із них присвячена про-
блемам визначення сутності і змісту правової культури і правової свідомості, як одного із важливих 
факторів діяльності органів держави в системі державного управління. Проте, поза увагою дослідників 
залишаються окремі питання щодо підвищення правової культури та правової свідомості в умовах 
реформування державних інституцій. Отже, виходячи із наявних проблемних питань, вважаємо за до-
цільне в даному дослідженні визначити ефективні шляхи формування правової культури та правової 
свідомості державних службовців та виокремити найбільш актуальні в ході здійснення реформ та 
державотворення. 

Виклад основного матеріалу. Культура є однією з невід'ємних умов існування людини у вимі-
рах людяності. Людський потенціал державного службовця розкривається у культурних характеристи-
ках його особистості, що виявляються як властиві йому світоглядні настанови і технології обробки ін-
формації. Важливе значення має культурне виховання, що є запорукою успішного виконання 
службових обов‘язків державним службовцем у його професійній діяльності. Культура може виходити 
з таких характеристик: це продукт спільної діяльності людей, що знаходить своє відображення в цін-
ностях, правилах, традиціях, звичаях. Культура як феномен не може успадковуватися генетично, а 
засвоюється завдяки навчанню, вона є динамічна, здатна до саморозвитку й до самооновлення, пос-
тійного породження нових форм і засобів задоволення інтересів і потреб людини, які адаптують її до 
умов буття, що весь час змінюються; функціонує як основа для самоідентифікування суспільства [1, 
185]. Масовізація культури – процес стандартизації цінностей, смислів, символів і уподобань предста-
вників різних соціально-культурних спільнот. Демасовізація культури – процес індивідуалізації культу-
рного досвіду, смаків, уподобань і стилю життя для кожної окремої людини. Формування особистості 
державного службовця проходить під впливом різних за змістом та походженням елементів культури. 
Вплив на формування його людського потенціалу відбувається у двох культурних вимірах, які спосте-
рігаються як процеси масовізації і демасовізації загальної культури. Сучасне суспільство формують 
особи, які мають право і можливість створювати власний життєвий світ за всіма елементами культур-
ної цілісності - етнічними, релігійними, світоглядними, естетичними, етичними, етикетними [6]. Важли-
во з‘ясувати в теоретичному вимірі значення правової культури та правової свідомості державного 
службовця. 

Правова культура – це складова частина загальної культури особистості і окремо взяту особу. 
Під культурою слід розуміти не тільки духовні досягнення, але й матеріальні цінності, створені люди-
ною в процесі своєї творчої діяльності. У цьому плані правова культура включає усі досягнення юри-
дичної теорії і практики. Правова культура залежить від моральності, від рівня економічного розвитку 
суспільства, від матеріального добробуту народу. Якщо у суспільстві є певний рівень правової культу-
ри, то можна говорити про побудову правової держави, але у випадку її відсутності формування пра-
вової держави вкрай утруднене і пов‘язане лише із шляхами формування правової культури. Правова 
держава і правова культура органічно пов‘язані між собою, а наявність демократичного громадянсько-
го суспільства є необхідною умовою наявності правової культури і правової держави. Правова культу-
ра як система духовних, моральних та правових цінностей виражається у досягнутому рівні розвитку 
правової дійсності [6]. 

Важливе значення слід надати правосвідомості адже, це є пізнання навколишнього середови-
ща, формування системи знань, розуміння й усвідомлення права та його вимог, ставлення до права 
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загалом та вироблення напрямку і характеру поведінки у сфері права. Наявність єдності, тісного взає-
мозв‘язку, що існує між правосвідомістю та правовою культурою, свідчить про неможливість відокрем-
лення правосвідомості від правової культури.  

Враховуючи сучасні проблеми щодо формування професійних кадрів у сфері управління, одна 
з першочергових завдань є формування правової культури та підвищення правової свідомості праців-
ників які забезпечують виконання ряду професійних завдань від імені держави. 

Як наголошує Ю. П. Битяк, конкретні вимоги до державних службовців залежать від органу, в 
якому здійснюється служба, характеру виконуваної роботи. Але безумовним є те, що ряд вимог до 
державних службовців та їх поведінки мають загальний характер, стосуються всіх осіб, які перебува-
ють на державній службі. Особливо можна виокремити: відданість народові України; пріоритет інте-
ресів держави, прав і свобод людини і громадянина перед особистими або корпоративними; професі-
оналізм, досвід та навички, необхідні для успішного виконання службових завдань і функцій; вміння на 
практиці застосовувати досягнення сучасної науки управління; добросовісність; ввічливість, корект-
ність, шанобливе ставлення до громадян, підлеглих і керівників; висока загальна, правова культура та 
культура спілкування; високі моральні якості; знання справи, адміністративні здібності; вміння оціню-
вати працю інших працівників, заохочувати, притягувати до себе людей своїми знаннями і поведінкою, 
уникати дій, які можуть свідчити про прихильність до окремих осіб, утримуватись від політичної діяль-
ності у формі політичних заяв і акцій, висловлення ставлення до певних політичних партій або рухів, 
уникати створення конфліктних ситуацій, а в разі виникнення негайно їх усувати; вміння налагодити 
належний контроль за роботою підлеглих та ін. Важливе значення для державного службовця мають 
питання особистої правової та моральної відповідальності, культура мови, діловодства тощо. [2, 237-
238.]. Особа, яка професійно долучається до державної служби, на момент входження в систему слу-
жбових відносин є цілісною індивідуальністю, яка має певні соціокультурні ознаки, набуті в процесі 
виховання та професійного навчання. Загальний культурний досвід та навички є складовими профе-
сійної компетентності державного службовця і визначають психологічні особливості його поведінки в 
службових обставинах, а отже, - врахування культурної основи діяльності посадової особи є 
обов‘язковим елементом успішності кадрового менеджменту на державній службі. При цьому слід 
зважати на різницю в критеріях оцінки загальної культурної компетентності у службових відносинах і 
особистісної загальної культури в побудові приватного життя.  

Культура закріплюється в практиці та технології мислення, принципово зумовлюючи діяльність 
людини. Результатом культурно обумовленої діяльності стають процеси і явища як матеріального, так 
і нематеріального ґатунку, які ми називаємо надбаннями культури. Як сфера людської діяльності ку-
льтурно зумовленою є і державно-управлінська діяльність у цілому, і функціонування державної служ-
би на сучасному етапі її розвитку. 

Необхідно акцентувати увагу на шляхах формування правової культури та правової свідомості 
державного службовця. Перша полягає у творчому підході, що відображає механізм оволодіння й вті-
лення професійної культури у творчому акті. Сидоренко Н.С. вказує, що освоюючи цінності культури, 
державний службовець може перетворювати, тлумачити їх, що визначається як його особистими яко-
стями, так і характером його професійної діяльності. Професійна культура державного службовця є 
сферою творчого додатку й реалізації професійних здібностей особистості. У цінностях, як і кожна 
особистість, опредмечує свої суб‘єктивні сили й опосередковує процес присвоєння моральних, есте-
тичних, етичних, правових та інших відносин,тобто, взаємодіючи з колегами, творить себе, визначає 
свій розвиток реалізуючи себе в професійній діяльності [3, 87]. Спираючись на знання культури та во-
лодіння нею на рівні умінь, навичок людина усвідомлює своє місце і роль у суспільстві, мету і сенс 
життя, відповідальність за свої вчинки, ставлення до інших людей. Завдяки культурі людина обирає 
захоплення, формує наміри, інтереси, стиль мислення та поведінки, професійні інтереси та ставлення 
до певної професії. Культура людини багато в чому визначає її духовний потенціал, наполегливість та 
успішність у навчанні, здобутті нових знань, формування професійних потреб [4]. 

Наступний шлях це стимулювання та додаткова мотивація державного службовця що має 
проявлятися у підвищенні рівня престижності професії та забезпечення матеріально-технічного забез-
печення державної служби.  

Особливо важливого розголосу у суспільстві набуло питання використання української мови в 
державних органах, адже мова є тим генетичним кодом що об‘єднає суспільство. Це питання є над-
звичайно актуальний і вирішення має залежати як від людей, так і від держави. Досконале володіння 
мовою є важливим компонентом загальної культури особистості, що сприяє грамотній підготовці фахі-
вців у різних сферах, оскільки саме творче використання засобів мовлення повною мірою проявляє 
професійні обдарування особистості, сприяє її самотворенню та самовираженню[ 5, 144]. 

На сьогодні ставляться високі вимоги до відбору претендентів на посади державної служби. 
Особа, яка прагне стати державним службовцем, повинна відповідати вимогам до професійної компе-
тентності, однією зі складових якої є вільне володіння державною мовою. Відповідно до статті 10 Кон-
ституції України державною мовою в Україні є українська мова. Оскільки на державних службовців по-
кладено обов‘язок безпосереднього виконання функцій держави, то майстерне володіння словом, 
вербальними і невербальними засобами передачі інформації з дотриманням вимог мовленнєвої етики 
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набуває особливого значення для формування їхнього ділового іміджу й авторитету. Мовленнєва ку-
льтура – це вміння доречно висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо у конкретних 
ситуаціях, використовуючи при цьому мовні, позамовні й інтонаційні засоби Кожен повинен усвідоми-
ти, що мовленнєвий етикет є важливою характеристикою державного службовця, оскільки саме дер-
жаний службовець забезпечує практичну реалізацію функцій української мови в галузі управління. Ви-
сококультурне мовлення вимагає від державного службовця оволодіти нормами сучасної української 
літературної мови, уміти використовувати мовленнєві засоби відповідно до мети і змісту спілкування. 
[7]. Питання культури тісно пов‘язане з культурою мови. Культура є історично визначеним рівнем роз-
витку суспільства й людини, що виявляється в типах та формах організації життя й діяльності людей, 
а також у тих матеріальних і духовних цінностях, які створюють люди. Це соціально-прогресивна твор-
ча діяльність людства в усіх сферах буття й свідомості. Культура характеризує матеріальний та духо-
вний рівень розвитку певних історичних епох, суспільноекономічних формацій, певних суспільств, на-
родностей, націй, а також специфічних сфер діяльності або життя [4, 167]. Зниження культури нашого 
мовлення є наслідком активного використання сленгів, жаргонів, суржику. Наша мова переповнена 
різного роду діалектизмами, тавтологією, плеоназмами, жаргонізмами, які суттєво знижують рівень 
мовленнєвого розвитку. Саме тому дослідження культури мовлення є надзвичайно актуальним [8].  

Кожна мова – це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме мова 
забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної сутності. Вона не тільки 
засіб спілкування між людьми, а й засіб інтелектуального й естетичного освоєння світу, одна з основ-
них прикмет творення, формування нації. Функціонування мови як життєтворчого ферменту нації є 
однією з найважливіших умов, тому прийнятий Закон України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» має сприяти також формуванню культури українського народу. 

Зокрема, І. Плотницькою встановлені основні вимоги до мовлення державного службовця, вка-
зані комунікативні ознаки, що характеризують культуру українського мовлення. Визначені основні ас-
пекти володіння мовою: засвоїти норми нової редакції «Українського правопису» і керуватися ними у 
мовленні; дотримуватися норм літературної мови (правильно вимовляти українські звуки в потоці мо-
влення [10]. 

Висновки. Отже, з метою формування високого рівня моральних, культурних, духовних ціннос-
тей державного службовця це належний рівень матеріально-технічного забезпечення державної слу-
жби та підвищення рівня престижності цієї професії. Це має проявлятися у постійному підвищенні 
правової культури та правової свідомості державного службовця. Ідеї підвищення мовної культури 
мають бути основними напрямками у діяльності державних службовців, постійне самовдосконалення. 
Саме уміння правильно, ясно й чітко висловлювати свої думки, володіння мистецтвом публічної мови 
є складовими іміджу публічного управлінця це визначає його рейтинг і сприяє професійному зростан-
ню. 
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ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Мета cтатті – визначення особливостей реалізації прав працівників культурно-мистецької сфери у умовах розвитку 

інформаційного суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному поєднанні теоретичних підходів низки 
наук, зокрема філософії, культурології, психології, юриспруденції, а також загальнонаукових методів системного аналізу, синте-
зу, абстрагування та узагальнення. Наукова новизна пов‗язана із визначенням теоретичних і практичних аспектів створення 
працівниками культурно-мистецької сфери результатів інтелектуальної, творчої діяльності та можливостей їх використання в 
умовах інформаційного суспільства. Висновки. В умовах розвитку інформаційного суспільства потребують охорони права 
працівників культурної сфери, пов‘язані із створенням службових творів, а також із доступом та використанням результатів інте-
лектуальної діяльності інших осіб. Концепцією здатною забезпечити правомірність використання інтелектуальної власності в 
інформаційних системах, може бути модель вільного оплатного використання, яка передбачає можливість створення цифрової 
версії твору, її розміщення в інформаційних мережах без згоди автора з виплатою винагороди. 
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Права работников культурно-художественной сферы в современных условиях 
Цель статьи – определение особенностей реализации прав работников культурно-художественной сферы в условиях 

развития информационного общества. Методология исследования основывается на комплексном сочетании теоретических 
подходов ряда наук, в частности философии, культурологии, психологии, юриспруденции, а также общенаучных методов си-
стемного анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. Научная новизна связана с определением теоретических и практи-
ческих аспектов создания работниками культурно-художественной сферы результатов интеллектуальной деятельности и воз-
можностей их использования в условиях информационного общества. Выводы. В условиях развития информационного 
общества нуждаются в охране права работников культурной сферы, связанные с созданием служебных произведений, а также 
с доступом и использованием результатов интеллектуальной деятельности других лиц. Концепцией способной обеспечить 
правомерность использования интеллектуальной собственности в информационных системах, может быть модель свободного 
платного использования, которая предусматривает возможность создания цифровой версии произведения, ее размещения в 
информационных сетях без согласия автора с выплатой вознаграждения. 

Ключевые слова: творчество, интеллект, работник культурно-искусной сферы, служебное произведение, свободное 
использование. 
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The purpose of the article is to determine the specifics of the implementation of workers' rights in the cultural and artistic 
sphere in the conditions of the information society. The research methodology is based on a complex combination of theoretical ap-
proaches of a number of sciences, in particular philosophy, cultural studies, psychology, law, as well as general scientific methods of 
system analysis, synthesis, abstraction and generalization. The scientific novelty is connected with the description of the theoretical 
and practical aspects of creation the results of intellectual activity by workers of the cultural and artistic sphere and the possibilities of 
using them in the context of the impact of the information society. Conclusions. In the conditions of the development of the information 
society, it is necessary to protect the rights of cultural workers associated with the creation of service works, as well as with the access 
and use of the results of the intellectual activities of others. The concept capable of ensuring the legitimacy of the use of intellectual 
property in information systems may be a free paid use model, which provides the possibility of creating a digital version of a work, plac-
ing it in information networks without the consent of the author with the payment of remuneration. 

Key words: creativity, intellect, cultural and artistic worker, professional artwork, free use. 

 
Актуальність теми дослідження. У сучасному світі важко уявити існування людини без засобів 

зовнішньої комунікації, сприйняття та передачі інформації. Розвиток інформаційних технологій, впро-
вадження та широке використання електронних мереж, у тому числі мережі Інтернет - ці явища 
новітньої епохи докорінно змінили умови нашого повсякденного буття. Якщо на початку минулого 
століття основними засобами збереження та передачі відомостей були письмові документи, поштова 
кореспонденція та усна комунікація, то наразі видове різноманіття способів сприйняття, обробки, пе-
редачі та збереження інформації є набагато ширшим. Науковці різних галузей знань, які характеризу-
ють сучасний етап розвитку людства як епоху інформаційного суспільства, відзначають збільшення 
комунікативних можливостей особи, і, водночас, дедалі більшу її залежність від джерел отримання та 
передачі інформації. Зазначені фактори призводять до трансформації традиційних уявлень про статус 
працівника культурно-мистецької сфери, який поступово з особи, яка відповідає за утримання та збе-
реження культурних цінностей, трансформується у творчу особистість, діяльність якої спрямована на 
створення, зміну та інтерпретацію творів культури та мистецтва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зазначені питання були предметом наукового дослідження 
представників різних галузей гуманітарних наук, які досліджували феномен творчості та вплив на ньо-
го інформаційних технологій, зокрема, С.М.Єфіменко, І.Ф.Надольного, Б.В.Новікова, А.А.Палія, 
В.І.Шинкарука та інших науковців. 

Виклад основного матеріалу. Вплив інформаційного суспільства на культурно-митецьку діяль-
ність працівників простежується у двох глобальних напрямках, перший стосується створення резуль-
татів творчої діяльності, тобто реалізація такими працівниками своїх творчих здібностей, другий – по-
в'язаний із доступом та використанням раніше створених творчих результатів.  

Безумовно феномен творчості належить до одних із найбільш багатогранних та маловивчених 
у сфері культурології та інших гуманітарних наук. Творчість, її форми та прояви є предметом до-
слідження вчених у галузі філософії, психології, культурології, які, подекуди, вкладають у це поняття 
досить різний зміст. Проте основоположне у трактуванні творчості різними науковцями – це її зв'язок з 
людиною, особистістю, творцем, культурою творця. Невипадково, що право на свободу творчості 
належить до основоположних прав людини, які визнаються та гарантуються міжнародною спільнотою 
та реалізується у можливостях вільного вибору виду діяльності у сфері культури, засобів і сфер за-
стосування творчих здібностей.  

Творчість можна трактувати культурно-психологічному і філософському вимірах. Поняття 
«творчість» у філософській літературі характеризується як продуктивна діяльність за мірками свободи 
та оновлення, коли зовнішня детермінація людської активності змінюється внутрішньою само визна-
ченістю [8, 630]. Творчість спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовно-
культурних або матеріальних цінностей. Як слушно відзначає Б.В. Новіков: «творчість необхідно до-
сліджувати в гранично широкому історичному контексті. Лише неухильне дотримання цієї умови доз-
воляє розімкнути рамки суто, або ж переважно емпіричного аналізу безпосередніх форм здійснення та 
прояву творчості, вивести дослідження на власне філософський рівень, довести його до ступеню кате-
горійного синтезу і тим самим спромогтись виявити найбільш глибинні, сутнісні, всезагальні парамет-
ри творчості» [2, 108]. 

Розуміння творчості як інноваційного-культурного процесу було закладене Платоном, який 
визначав її як перетворення небуття в буття. Платон вважав, що в основі творчості є світова Душа. 
Все, що викликає перехід від небуття в буття — творчість, і, таким чином, створення будь-яких творів 
мистецтва і ремесла можна назвати творчістю, а всіх створювачів — творцями. В епоху античності 
творчість розглядається як наслідування природи. Творчість була вплетена безпосередньо в пред-
метно-практичну культурну діяльність. Праця ремісника піднімалась на рівень творчості. У середнь-
овічній філософії творчість тлумачиться як прерогатива Бога, який творить світ із небуття. У філософії 
Р.Декарта обстоювалась ідея про необхідність перегляду традиції минулого; його метод сумніву по-
кликаний відігравати важливу роль у підготовці ґрунту для раціональної культури. І. Кант розкриває 
творчу діяльність через продуктивну уяву та трансцендентальну аперцепцію, які є з'єднувальними 
ланками між чуттєвим і раціональним ступенями пізнання. Він вважає, що нове знання виникає на ос-
нові універсального відношення діяльності і духовної культури людства. Г.В.Ф Гегель ототожнює по-
няття "розвиток" і "творчість". Разом з тим він звертає увагу на суттєві характеристики творчості: при-
мат ідеального над матеріальним у культурно-творчій діяльності людини та обмеженість свободи 
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творчої діяльності об'єктивною необхідністю. Гегель розглядає творчість як діяльність, що народжує 
світ. Діяльність проявляється як самодіяльність, тобто як діяльність, що виникла на ґрунті внутрішніх 
протилежностей [7, 296]. Поступово у філософії [2; 4] були окреслені два основні підходи до розуміння 
феномену творчості. В основу першого підходу покладено діяльність, яка спрямована на створення 
духовних і матеріальних цінностей. Згідно другого підходу - природа творчості тлумачиться розшире-
но, жива і нежива природа наділяються творчими потенціалами [2; 4].  

У науковій літературі творчість пов‘язується з інтелектом, тобто здатністю пізнавати і вирішу-
вати проблеми, які поєднують у собі пізнавальні здібності. З позиції психології інтелект (від лат. 
Intellect – розуміння, пізнання) – це загальна здатність до пізнання і рішення проблем, визначає 
успішність будь-якої діяльності і є основою інших здібностей; система усіх пізнавальних здібностей 
індивіда: відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви; здатність до рішення проблем без проб і по-
милок [9, 234]. Інтелект також розглядається як здатність до мислення, раціонального пізнання [5, 95]. 
Поняття «інтелект» (англ. intelligence) як об‘єкт наукового пізнання було введено в психологію 
англійським антропологом Ф. Гальтоном в кінці ХІХ ст. [6, 92]. 

До проблеми співвідношення інтелекту і творчості у психологічній науці окреслилися три ос-
новні підходи. Перший визначає, що творчих здібностей як таких не існує, а головну роль у де-
термінації творчої поведінки відіграють мотивації, цінності, особистісні риси. Згідно другого - творча 
здатність є самостійним чинником, незалежним від інтелекту. Деякі науковці вважають, що між рівнями 
інтелекту і креативності є незначна кореляція. За теорією інтелектуального порогу, якщо показник 
інтелекту нижчий за 115 — 120, інтелект і креативність утворюють єдиний чинник; за ІQ, вищому ніж 
120, творча здатність стає незалежною величиною. Відповідно до третього підходу високий рівень ро-
звитку інтелекту можливий за високого рівня творчих здібностей і навпаки. Прихильники редукції твор-
чих здібностей до інтелекту спираються на результати емпіричних досліджень. Інтелектуальні діти 
здобувають хорошу освіту, стають науковцями, порівняно багато заробляють, досягають високого 
соціального статусу, успішно адаптуються в суспільстві. Однак високий рівень інтелекту не гарантує 
творчих досягнень [3]. 

Таким чином, науковці досліджуючи феномен творчості, незважаючи на полісемію наукових 
поглядів і світоглядних позицій, пов‘язували цю категорію з поняттям культури, інтелекту, наголошую-
чи на неможливості здійснення творчої діяльності без інтелектуальної поведінки особи. Головну роль 
у детермінації творчої поведінки відіграють особистісні культурологічні та інші риси людини. 

У сучасних умовах значна кількість результатів інтелектуальної, творчої діяльності створюєть-
ся працівниками культурно-мистецької сфери у процесі їх трудової діяльності. Особливості культурно-
мистецької праці зумовлюють низку порушень прав означених працівників та спорів між роботодавцем 
та працівником. Саме такий стан зумовлений відсутністю належного регулювання відносин по ство-
ренню і охороні службових результатів інтелектуальної діяльності на державному та локальному рів-
нях. Насамперед, непорозуміння виникають на тлі різностороннього розуміння природи трудових 
відносин та, як наслідок, суб‘єктивних прав на службові об‘єкти. З одного боку, людині гарантується 
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Проте роботодавець, у більшості 
випадків, вважає, що все, що створене, чи буде створене працівником у процесі реалізації здатності 
до праці, належить йому. Вказана позиція посилюється за умови використання засобів виробництва 
роботодавця.  

Передусім, відзначимо про існування двох груп прав на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності. Йде мова про особисті немайнові права інтелектуальної власності (право авторства, на 
авторське ім‘я, право на недоторканість твору тощо) та майнові права інтелектуальної власності на 
службові об‘єкти (право на використання об‘єкта, можливість дозоляти його використання іншим осо-
бам, право забороняти неправомірне використання результату творчої діяльності).  

У цьому зв‘язку законодавство містить чітке положення про належність працівникові особистих 
немайнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового до-
говору. Проте уточнюється, що у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у 
якої працює працівник. 

Стосовно майнових прав інтелектуальної власності, то чинне законодавство вказує на спільну 
належність прав на службові результати інтелектуальної, творчої діяльності роботодавцю та праців-
никові, якщо інше не встановлено договором між ними. Іншими словами, майнові можливості і праців-
ника культурної сфери і його роботодавця щодо створеного службового об‘єкта інтелектуальної влас-
ності є однаковими, проте інший механізм розподілу прав може бути передбачено договором між 
ними. Тому важливого значення набуває правильність договірного оформлення створення працівни-
ком таких результатів творчої діяльності. Зокрема, службові обов'язки працівника по створенню 
творчих результатів мають бути чітко прописані у трудовому договорі чи у посадовій інструкції. У 
разі, якщо подібне службове завдання є разовим, тобто таким, що не відноситься до постійної трудової 
діяльності працівника, його слід оформити звичайним наказом. Працівник повинен бути ознайомле-
ний з покладеними на нього обов'язками. У разі, якщо працівник у процесі своєї трудової діяльності 
вже створив об'єкт інтелектуальної власності і при цьому у його трудовий договір не була включена 
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умова про перехід прав на службові об‘єкти інтелектуальної власності, з працівником доцільно 
укласти окремий цивільно-правовий договір про надання чи передачу майнових прав на створений 
службовий об'єкт інтелектуальної власності роботодавцю. Відтак, наголошуємо на необхідності окре-
мої регламентації відносин між працівником та роботодавцем, що виникають у зв‘язку зі створенням у 
процесі виконання трудового договору результатів творчості. Таке регулювання має бути спрямоване 
на забезпечення поєднання інтересів творців службових результатів інтелектуальної діяльності та ро-
ботодавців, попередження можливих конфліктів між сторонами, підвищення рівня правової охорони 
об‘єктів інтелектуальної власності, що створюються у порядку виконання службових обов‘язків. 

Ще один важливий аспект правових можливостей працівників культурно-мистецької сфери по-
в'язаний із доступом та використанням раніше створених творчих результатів інших осіб, адже метою 
будь-якої культурної діяльності є розповсюдження, популяризація і збереження і використання куль-
турних цінностей людства.  

У цьому контексті положення законодавства, насамперед, забезпечують захист прав автора та 
лише у випадках прямо визначених законом допускають можливість відтворення творів без згоди пра-
воволодільця. Передусім, йде мова про випадки закінчення строку чинності майнових прав інтелекту-
альної власності на твори (період життя автора та 70 років після його смерті), після спливу якого вони 
переходять у суспільне надбання та можуть вільно використовуватися будь-якими особами. Інший 
виняток становлять визначені законодавством випадки вільного використання творів. Зокрема, це 
можливість відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях публічно 
виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів; відтворення примірника твору 
бібліотеками та архівами; відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних 
творів як ілюстрацій для навчання тощо. Відзначимо, що перелік таких випадків є досить обмеженим, 
в інші способи використання твору не будуть вважатися правомірним. 

Відтак важливого значення набуває визначення співвідношення між правами автора та інтере-
сами суспільства у вільному використанні інформації, яка є об‘єктом права інтелектуальної власності. 
У цьому контексті можна пригадати відомий вислів: «права однієї людини закінчуються там, де почи-
наються права іншої». Проте, вважаємо, такий підхід є надто спрощеним і таким, що не сприяє 
вирішенню зазначеної проблематики. Формування моделі збалансованої кореляції суспільних інте-
ресів в інформаційному обміні та інтересів авторів є перспективним завданням вітчизняної правової 
системи. Проілюструємо зазначене на прикладі електронних бібліотек та інших баз даних, створення 
та функціонування яких є досить поширене в сучасних умовах. Варто наголосити, що значна кількість 
електронних бібліотек використовують літературні твори сучасних авторів без згоди їх творців. Наразі 
чинне законодавство у сфері авторського права дає можливість використовувати твір в будь-які іншій 
формі лише згодою автора чи його правонаступника. Іншими словами, створення електронної форми 
літературного твору (оцифрування) є самостійним способом використання об‘єкта авторського права, 
згода на здійснення якого має бути отримана від автора чи іншого правоволодільця. Тому практично 
всі електронні бібліотеки існують поза межами правової сфери.  

Проте в сучасних інформаційних умовах має бути забезпечений доступ до надбань літератури, 
історії та культури, у тому числі за допомогою електронних засобів комунікації, інформаційних мереж 
та систем. За цих умов необхідно змінити систему регулювання використання об‘єктів авторського 
права для освітніх та наукових цілей, встановивши можливість користувачів інформаційних мереж от-
римувати доступ до повноцінних електронних форм творів літератури, науки та мистецтва.  

Парадигмою моделі легалізації використання в інформаційних мережах об‘єктів інтелектуаль-
ної власності може бути механізм використання звуко- та відеозаписів, що досить тривалий час засто-
совується у вітчизняних правових реаліях. Зокрема, діяльність багатьох компаній (радіоорганізацій, 
кафе, ресторанів тощо) передбачає постійне використання звукозаписів (фонограм) відомих сучасних 
виконавців. Таке відтворення здійснюється легально без згоди автора чи його правонаступників, але з 
наступною виплатою йому винагороди. За цих умов також вважаємо, що концепцією, яка забезпечить 
правомірне використання інтелектуальної власності в інформаційних системах, має бути модель віль-
ного оплатного використання, тобто можливість створення цифрової версії твору, його розміщення в 
інформаційних мережах без згоди автора, але з обов‘язковою виплатою йому винагороди.  

Висновки. В умовах розвитку інформаційного суспільства потребують охорони права 
працівників культурної сфери, пов‘язані із створенням службових творів, а також із доступом та викори-
станням результатів інтелектуальної діяльності інших осіб. У сучасних умовах спостерігаємо супе-
речність між правами автора та інформаційними можливостями особи щодо вільного збирання, 
зберігання, поширення та використання інформації. Концепцією здатною забезпечити правомірність 
використання інтелектуальної власності в інформаційних системах, може бути модель вільного 
оплатного використання, яка передбачає можливість створення цифрової версії твору, її розміщення в 
інформаційних мережах без згоди автора з виплатою винагороди. 
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
 
Мета статті полягає в аналізі професійної діяльності людини та визначенні основних етапів, критеріїв та показників, 

що впливають на формування культури особистості. Методологія дослідження становить загальнонаукові теоретичні методи 
аналізу, синтезу та абстрагування, що дозволило простежити формування та розвиток культури особистості під час здійснення 
професійної діяльності. Наукова новизна пов‗язана з визначенням теоретичних і практичних аспектів формування культури 
особистості у процесі становлення та розвитку її професійної діяльності. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що 
культура особистості тісно пов‘язана з професійною культурою, яка є основою професійної компетентності, охоплює індивідуа-
льно відпрацьовані стратегії, засоби та прийоми розв‘язання різноманітних завдань професійної діяльності. Високий рівень роз-
витку культури особистості становить зміст та глибину професійного інтересу, без якого неможливим стає оптимальна відповід-
ність фахівця його професії. Формування культури особистості у професійній діяльності забезпечується також і високим рівнем 
професійно-творчої спрямованості, що відображає єдність інтересів і творчого потенціалу працівника. 
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Профессиональная деятельность как фактор формирования культуры личности 
Цель статьи заключается в анализе профессиональной деятельности человека и определении основных этапов, 

критериев и показателей, влияющие на формирование культуры личности. Методология исследования составляет общенауч-
ные теоретические методы анализа, синтеза и абстрагирования, что разрешит проследит формирование и развитие культуры 
личности во время осуществления профессиональной деятельности. Научная новизна связанные с определением теоритиче-
ских и практических аспектов формирования культуры личности в процессе становления и развития ее профессиональной 
деятельности. Выводы. В результате исследования установлено, что культура личности тесно связана с профессиональной 
культурой, которая является основой профессиональной компетентности, охватывает индивидуально отработанные стратегии, 
средства и приемы решения разносторонних задач профессиональной деятельности. Высокий уровень развития культуры 
личности составляет содержание и глубину профессионального интереса, без которого невозможным становится оптимальная 
ответственность специалиста его профессии. Формирование культуры личности в профессиональной деятельности обеспечи-
вается также и высоким уровнем профессионально-творческой направленности, что отражает единство интересов и творческо-
го потенциала работник. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, культура, профессиональная культура, личность, общество. 
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Professional activity as a factor of formation of personal culture 
The purpose of the article is to analyze the professional activity of the person, the definition of the main stages, criterion in-

dicator, affecting the formation of a person's culture. The research methodology of research consists of the general scientific theoreti-
cal methods of analysis, the synthesis of the abstractions, which allowed to trace the formation and development of a person's culture 
during the period of professional activity. Scientific novelty is connected with the definition of theoretical and practical aspects of the 
formation of culture and personality in the process of becoming that development of its professional activities. Conclusions As a result 
of the study, it has been established that a person's culture is closely linked with professional culture, which is the basis of professional 
competence, covers individually worked out strategies, tools and techniques for solving various tasks of professional activity. The high 
level of development of a person's culture is the content and depth of professional interest, without which the optimal correspondence of 
the specialist of his profession becomes impossible. Formation of a person's culture in professional activity is also ensured by a high 
level of professional-creative orientation, reflecting the unity of interests and creativity of the employee. 

Key words: professional activity, culture, professional culture, personality, society. 

 
Актуальність теми дослідження. Важливість професійної діяльності як чинника формування 

культури особистості зумовлена сучасними запитами ринку праці, створення умов до отримання зага-
льних знань і формування вмінь і навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня, є проявом і 
показником їхньої професійної компетентності та готовності до професійної діяльності на ринку праці. 
Тому, аналіз можливостей професійного середовища, яке є частиною міжлюдських відношень, сприй-
няття та усвідомлення учасниками різних форм праці, формування відношення до праці, дозволяє ро-
зглянути її як професійну діяльність особистості, як елемента професійної культури. Унікальність 
професійного середовища обумовлена також тим, що передача професійного досвіду здійснюється в 
реальних ситуаціях професійної діяльності людини, забезпечується виконанням комплексу взаємопо-
в'язаних функцій (адаптаційної, інформаційної, мотиваційно-стимулюючої, контрольно-регулювальної, 
професійної диференціації, соціальної інтеграції), якість яких залежить від ряду факторів і умов, ета-
пів, критеріїв та показників, що складаються як стихійно, так і цілеспрямовано, що в цілому впливає на 
загальний розвиток особистості, і, зокрема, культуру особистості. Тому висвітлення цих питань потре-
бує їх подальшого перегляду, аналізу і розв‘язання.  

Стан наукової розробки. Аналіз наукових досліджень засвідчує, що проблема професійної дія-
льності як чинника формування культури особистості набула в психології, педагогіці, філософії, юрис-
пруденції, економіці особливого статусу і досліджувалась з різних точок зору багатьма вітчизняними 
та зарубіжними науковцями: А. Баталова, О. Власка, А. Дудалової, Є. Зеер, Н. Костенко, А. Кухарчук, 
В. Лях, В. Оссовького, І. Сабатовської, А. Широкової та інші. Невирішеними залишаються питання за 
якими виникнення професійної діяльності як чинника формування культури особистості є продуктом 
інституціонального (економічного, правового, соціального, інтелектуального та ін.) розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Під культурою особистості слід розуміти як досягнення особисто-
сті певної гармонії, що дає їй повноцінне соціальне життя і працю, а також особистісний психологічний 
комфорт. Умовно можна виділити наступні напрямки базової культури особистості: культура життєвого 
самовизначення; культура сімейних відносин; економічна культура; культура праці; політична, демок-
ратична і правова культура; інтелектуальна, моральна культура і культура спілкування; екологічна ку-
льтура; художня культура; фізична культура, тощо.  

В умовах сучасної соціокультурної ситуації заявляти про вирішальну чи головну роль якого-
небудь напрямку базової культури особистості буде не зовсім коректно. Професійна діяльність та 
професійна культура є на нашу думку тими, які так само впливають на процес становлення особисто-
сті. Зокрема, на думку І. Сабатовської, особливе значення на формування культури особистості, має 
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професійна культура. Вона посідає все більше місце і як предмет дослідження, і як фактор, важливий 
для пояснення, розуміння поведінки працівників, і особливо майбутніх фахівців, як людей, що мають 
володіти спеціальними знаннями й навичками в будь-якій галузі, бути висококваліфікованими фахів-
цями із широкою ерудицією та високим загальнокультурним рівнем відповідно до глобальних викликів 
сучасності [12].  

Професійна культура у сучасному її розумінні – феномен складної структури, визначення якої 
потребують теорія і практика вищої школи, оскільки з неї має виходити організація навчально-
виховного процесу, формування і розвиток загальної культури студентів, їх професійна підготовка та 
професійне становлення [3]. Отже, культура особистості формується завдяки основним складовим її 
професійних досягнень. Так, за джерелом [1, 58] основними складовими професійних досягнень мож-
на вважати: освіченість; системність і аналітичність мислення (уміння прогнозувати розвиток ситуації і 
передбачати результат рішень, уміння мислити масштабно й реалістично одночасно); комунікативні 
уміння й навички ефективної міжособистісної взаємодії; високий рівень саморегуляції (уміння керувати 
своїм станом, стійкість до стресів); ділова спрямованість (активність, наполегливість і цілеспрямова-
ність на прийняття рішень, уміння розв'язувати нестандартні проблеми й завдання, прагнення до пос-
тійного підвищення професіоналізму); ясна Я-концепція, реалістичне сприйняття своїх здібностей і 
можливостей, адекватна та висока самоповага. 

Відповідно, процес формування культури особистості є складним і багато в чому залежить від 
соціалізації особистості, в процесі якої утворюються ті якості та властивості, які формують культуру 
особистості. Під соціалізацією автори розуміють процес засвоєння індивідом соціального досвіду, 
традицій, звичаїв, вірувань, цінностей, ролей та очікувань, властивих певній культурі або соціальній 
культурі [6, 518]. 

Професійна діяльність особистості проходить етапи професійного становлення. Професійне 
становлення – це формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих та 
професійно важливих якостей і їх інтеграція, готовність до постійного професійного зростання, пошук 
оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності у відповідності до індивідуально-
психологічних особливостей людини [5, 30]. Зокрема, під професійним становленням фахівця розумі-
ють процес прогресивної зміни його особистості внаслідок соціальних впливів, професійної діяльності 
і власної активності, спрямованої на самоудосконалення і самоздійснення. Становлення обов‘язково 
передбачає потребу у розвитку і саморозвитку, можливість і реальність її задоволення, а також потре-
бу у професійному самозбереженні [5, 29, 58].  

Культура професійної діяльність повинна, на нашу думку, включити культуру норм і правил, 
зокрема: норми професійної компетентності, культуру професійних мотивів, правильність, точність, 
порядок, самодостатність, відповідальність тощо. Відповідно, на стадії професіоналізації професійний 
розвиток особистості починає домінувати над особистісним і визначати його, та є одним із основних 
складових у формуванні культури професійного спілкування фахівця та культури особистості взагалі. 

Відповідно до Класифікатора професій професіоналами визначаються особи з високим рівнем 
знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітар-
них наук, та необхідною класифікацією (з урахуванням кола та складності певних професійних за-
вдань та обов‘язків), що документально підтверджується [8]. 

У Законі України «Про освіту» визначено, освіта є основою інтелектуального, духовного, фізи-
чного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою 
розвитку суспільства, об‘єднаного спільними цінностями і культурою, та держави [10]. Відповідно, го-
ловне завдання системи освіти полягає у формуванні у майбутніх фахівців, володіння навичками са-
моосвіти й самовиховання, вміти узгоджувати свої дії з діями інших учасників спільної діяльності, зда-
тних до прийняття оптимальних рішень та творчості, що сприяють професійному становленню 
особистості, розвиткові індивідуальності майбутніх фахівців, формуванню у них професійних якостей 
та готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. У проекті Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки визначено основні напрями, пріоритети, завдан-
ня і механізми реалізації державної політики в галузі освіти у нових економічних і соціокультурних 
умовах, окреслено шляхи інтеграції освіти в європейський та світовий освітні простори [9]. 

В даний час основи як професійної, так і загальної культури закладаються всебічною підготов-
кою фахівця, яка, включає: фундаментальну методологічну й світоглядну підготовку; широку гуманіта-
рну підготовку; теоретичну й практичну підготовку з профільних дисциплін; творчу підготовку за фа-
хом; підготовку в галузі науково-дослідної й дослідно-конструкторської роботи, формування навичок 
самостійної творчої діяльності. Зазначені головні напрями підготовки включають ряд взаємозалежних, 
більш часткових за змістом форм підготовки: економічну, математичну, соціологічну, соціально-
психологічну, педагогічну, управлінську, правову, екологічну тощо. Їх обсяг і зміст орієнтовані на спе-
ціальність і співвідносяться з потребами кожної конкретної галузі у суспільстві [11].  

Сьогодні, професійна освіта, яку отримує людина (академії, коледжі, інститути, університети) 
характеризується формалізацією і регламентацією. Особливістю даного виду умов є їх змістовна од-
нозначність, обумовлена освітніми стандартами, кількісна визначеність – навчальними дисциплінами 
плану, час і тривалість – навчальною програмою та розкладом. На нашу думку, саме ці характеристи-
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ки створюють переваги в чіткій організації освітнього процесу та одночасно орієнтують на важливість в 
освітній діяльності гранично широкого накопичення особистістю знань і уявлень (когнітивний компо-
нент). Когнітивне спілкування має свою специфіку, майже завжди орієнтоване на майбутнє. У зв'язку з 
чим ці умови більшою мірою створюють можливості для «відтворення» знань, тобто – когнітивного 
компонента культури.  

Актуальною стає культура розумової праці особистості, яка представляє собою духовну куль-
туру людства, що включає в себе процеси і результати пізнання, осмислення і перетворення світу і 
себе. Виступаючи як суспільне явище, культура розумової праці відроджується, освоюється і відтво-
рює кожну особистість індивідуально.  

Формування культури особистості залежить також і від сфери професійної діяльності, її суспі-
льної, соціальної значимості, вимоги до професіоналів закріплюються на різних рівнях: законами Укра-
їни, підзаконними нормативно-правовими актами, звичаями ділового обороту. Необхідність володіння 
відповідним набором знань, властивостей, характеристик, практичних навиків, завдяки яким, фахі-
вець, при виконанні службових повноважень, зможе виконувати ті чи інші функції, ту чи іншу діяль-
ність, яка визнається професійною, при цьому істотну роль відіграватимуть соціальні мотиви: самопо-
ваги, самовираження, самореалізації та самоосвіти, які реалізуються в спільній професійній діяльності 

Отже, професійна діяльність фахівця є тим самим структурним ланцюгом або комплексною 
системою елементів, яка є своєрідним чинником формування культури особистості, а саме: професій-
не мислення, професійний інтерес, професійні знання, уміння, навички й здібності, професійний дос-
від, ступінь готовності особистості до конкретного виду діяльності, професійний світогляд, професійна 
майстерність, адаптованість до професійного середовища, професійна мораль тощо. Тобто, елементи 
професійної культури фахівця знаходяться у співвідношенні з особистою культурою (саморозвитку, 
самоорганізації, динамічності, випереджаючого розвитку, співробітництва, еврістичності, єдності пре-
дметних і соціальних умов діяльності, відповідальності та психологічної комфортності) та спрямова-
ними на її перетворення. Це дозволяє виявити ступінь стійкості старого, характерного для трудової 
культури працівників професійного середовища, відобразити прояв нового, адекватного ринкового ти-
пу культури праці.  

Висновки. Отже, є підстави стверджувати, що професійна діяльність впливає на загальне фо-
рмування культури особистості, оскільки вона, в умовах розвитку сучасного суспільства, пов‘язана з 
тим, що професійна діяльність є основою існування соціальної, правової, економічної та культурної 
політики держави, яка впливає на якісне та вчасне виконання службових обов‘язків та повсякденну 
реалізацію прав та обов‘язків людини.  

Професійна діяльність та культура особистості на сучасному етапі набуває міждисциплінарний 
характер, а поняття «професійна культура» вимагає уточнення з позицій особистої культури, яка реа-
лізовується у творчій професійній діяльності, міра «відкритості» нового знання, вміння дотримуватися 
професійним правилам, нормам і традиціям, встановленим у відповідному професійному середовищі. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
 
Мета статті. Розкрити роль української мови як елементу правової культури державного службовця, визначити її місце 

в правосвідомості державного службовця. Методологія дослідження базується на методах аналізу та синтезу, а також викори-
стовується міждисциплінарний підхід поєднання культури, права, державної служби, державного управління та інших гуманітар-
них наук. Наукова новизна полягає у висвітленні актуальних проблемних питань щодо критичного переосмислення української 
мови як елементу правової культури державного службовця. Необхідності докорінного реформування правової реальності що-
до використання української мови у державному управлінні та у сучасному просторі України взагалі. Тому, теоретична розробка 
засад правового розвитку та функціонування української мови, як елементу правової культури державного службовця, вимагає 
всебічного аналізу як національної правової культури, правових традицій, національного менталітету та правосвідомості україн-
ського народу, так і світової суспільноправової думки. Висновки. В процесі аналізу зазначеної теми, автори прийшли до вис-
новку, що українська мова є важливим елементом правової культури державного службовця, спосіб духовно-практичної діяль-
ності й відносин спілкування, які відображають головні правові, культурні та духовні цінності, формують правові погляди, знання 
та навички участі громадян у суспільно-правовому житті України. Авторитет Законів та їх виконання державними службовцями, 
під здійснення ними владних повноважень, впливає та формує правову культуру, правову свідомість та відповідні правові по-
гляди у населення.  

Ключові слова: українська мова, культура, правова культура, правова свідомість, правова держава, державний 
службовець. 
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Украинский язык как элемент правовой культуры государственных служащих 
Целью статьи. Раскрыть роль украинского языка как элемента правовой культуры государственного служащего, 

определить его место в правосознании государственного служащего. Методология исследования базируется на методах ана-
лиза и синтеза, а также используется междисциплинарный подход сочетание культуры, права, государственной службы, госу-
дарственного управления и других гуманитарных наук. Научная новизна заключается в освещении актуальных проблемных 
вопросов критического переосмысления украинского языка как элемента правовой культуры государственного служащего. 
Необходимости коренного реформирования правовой реальности относительно использования украинского языка в государ-
ственном управлении и в современном пространстве Украины вообще. Поэтому, теоретическая разработка основ правового 
развития и функционирования украинского языка, как элемента правовой культуры государственного служащего, требует все-
стороннего анализа как национальной правовой культуры, правовых традиций, национального менталитета и правосознания 
украинского народа, так и мировой общеправовой мысли. Выводы. В процессе анализа данной темы, авторы пришли к выво-
ду, что украинский язык является важным элементом правовой культуры государственного служащего, способ духовно-
практической деятельности и отношений общения, которые отражают главные правовые, культурные и духовные ценности, 
формируют правовые взгляды, знания и навыки участия граждан в общественно-правовой жизни Украины. Поскольку обще-
ственное мнение зависит от авторитета законов и выполнения их государственным служащим, во время выполнения ними 
профессиональной деятельности, оказывает влияние и формирует правовое сознание и соответствующие правовые взгляды у 
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населения. Авторитет законов и их исполнения государственными служащими, в осуществлении ими властных полномочий, 
влияет и формирует правовую культуру, правовое сознание и соответствующие правовые взгляды у населения. 

Ключевые слова: украинский язык, культура, правовая культура, правовое сознание, правовое государство, государ-
ственный служащий. 
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Ukrainian language as an element of the legal culture of civil servants 
The purpose of the article. To reveal the role of the Ukrainian language as an element of the legal culture of a civil servant, 

to determine her place in the legal sense of a civil servant. The methodology of the research is based on the methods of analysis and 
synthesis, and also the interdisciplinary approach combining culture, law, public service, public administration, and other humanities is 
used. The scientific novelty is to highlight the urgent issues of critical rethinking of the Ukrainian language as an element of the legal 
culture of a civil servant, the need for radical reform of the legal reality regarding the use of the Ukrainian language in public administra-
tion and in the modern space of Ukraine in general. Therefore, the theoretical elaboration of the foundations of legal development and 
functioning of the Ukrainian language as an element of the legal culture of a civil servant requires a comprehensive analysis of both the 
national legal culture, legal traditions, national mentality and legal consciousness of the Ukrainian people and the world public law 
thought. Conclusions. In the analysis of this topic, the authors came to the conclusion that the Ukrainian language is an important ele-
ment of the legal culture of a civil servant, a way of spiritual and practical activity and communication relations that reflect the main legal, 
cultural and spiritual values, form legal opinions, knowledge and skills of citizen participation in the social and legal life of Ukraine. The 
authority of the Laws and their implementation by civil servants, under the exercise of their powers, influences and shapes the legal 
culture, legal consciousness and relevant legal views of the population. 

Key words: Ukrainian language, culture, legal culture, legal consciousness, law state, civil servant. 

 
Постановка проблеми. Українська мова, як елемент правової культури державного службовця, 

у контексті прийняття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як держав-
ної» від 25 квітня 2019 року ғ 2704-VIII є однією з актуальних питань сьогодення. Держава як особли-
вий інститут публічної політичної влади, має свої завдання і функції. Ці завдання і функції практично 
реалізуються за допомогою конкретних дій особового складу, що перебуває на службі у держави – 
державних службовців. Держава набуває реальність і силу саме в цих кадрах, в контингенті її служ-
бовців. Завдання і функції держави стають, при їх практичній реалізації, завданнями та функціями 
набраних державою службовців і саме від державних службовців залежить якість роботи держави [12]. 
Законом України «Про державну службу» визначено поняття «державна служба» - це публічна, про-
фесійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, та 
«державний службовець» - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 
державної влади, іншому державному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з виконан-
ням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби 
[10], які є базовими в системі публічного управління та адміністрування. Під публічним управлінням та 
адмініструванням слід розуміти всю систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допо-
могою якої відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. 

Виходячи із зазначеного, державну службу наповнюють державні службовці, діяльність яких 
пов'язана із здійсненням політики держави і реалізацією від імені держави основних соціаль-
них,економічних, політичних програм серед населення. Тому, вимога щодо вільного володіння дер-
жавною мовою якою є українська мова, є одним із елементів правової культури державного службовця 
і є одночасно обов‘язковою умовою для даного виду професійної діяльності.  

Мета роботи – дослідити функціонування і застосування української мови як елемента право-
вої культури державного службовця.  

Стан наукової розробки. Питання формування правової культури державного службовця до-
сліджувались у працях таких українських вчених, як Г. Балюк, С. Береза, Т. Биркович, В. Выжлецов, Т. 
Громико, О. Данилюк, О. Кабанець, В. Курило, Г. Попадинець, О. Приходько, Д. Радов, Т. Сулятицька 
Ю. Уздєнова, та інших. Однак наукові дослідження щодо функціонування і застосування української 
мови як елемента правової культури державного службовця залишаються маловивченими. 

Виклад основного матеріалу. Культура, як і суспільство, базується на системі цінностей. Так, Т. 
Сулятицька вважає, що цінності – це соціально схвалені й підтримані більшістю людей уявлення про 
те, що таке добро, справедливість, романтизм, патріотизм, дружба і т.д. Цінності не підлягають 
сумніву, вони є еталоном і ідеалом для всіх людей. Без цінностей неможливе існування жодного сус-
пільства [13]. Українська мова є цінністю українського народу, тим феноменом, у якому генетично за-
писані історія та культура народу. Загальновідомо, що мова є засобом саморозвитку й самовираження 
особистості. Те, як людина говорить, створює образ її душі та інтелекту, вихованості, оскільки інакше 
як через мову практично ці якості не виявляються. Мовлення кожного – це його духовний, інтелекту-
альний портрет. Заговорить людина – і виявить не тільки рівень своєї освіченості, а й міру вихова-
ності, гостроту розуму, образність уяви, точність спостережень, жвавість натури. Тисячоліттями 
український народ творив високорозвинену літературну мову. Вона до послуг кожного з нас, її треба 
свідомо й активно вивчати, осягати, оволодівати виражальними засобами [14]. 

Професор Г. Вижлєцов розробив концепцію ціннісного розуміння культури, згідно з яким «цін-
ності виражають певні типи взаємин між людьми, які не відчужують одних людей від інших, не 
роз‘єднують їх, а навпаки – об‘єднують людей у спільноти, такі як сім‘я, нація, суспільство в цілому» [4, 
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74]. Культурне виховання людини знаходить своє відображення в цінностях, правилах, традиціях, зви-
чаях, що і формує правову культуру державного службовця під час здійснення професійної діяльності 
в частині виконання норм чинного законодавства України.  

Українська мова є елементом правової культури та однією з невід'ємних умов професійної 
діяльності державного службовця, який має дорожити своїм ім‘ям та статусом, дбати про позитивний 
імідж та авторитет органів державної влади і державної служби загалом. Відповідно до п. 5 ст. 8 Зако-
ну України «Про державну службу» до основних обов‘язків державного службовця входить 
обов‘язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов‘язків, не допус-
кати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації [10]. Отже, 
українська мова – є цінністю українського народу, є єдиною державною мовою, виступає елементом 
правової культури, яка повинна об‘єднувати людей у спільноти, такі як сім‘я, нація, суспільство в ціло-
му. Оскільки українська мова є єдиною державною мовою в Україні, обов‘язковості її використання на 
всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя є очевидною.  

На думку В.В. Копєйчикова, правова культура є системою правових цінностей, що відповіда-
ють рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан свобо-
ди особи та інші найважливіші соціальні цінності [5, 140]. Так, Г.І. Балюк включає до поняття «правова 
культура» особливості знання права, розуміння його сутності та принципів, ціннісних властивостей та 
якостей, а також повагу до закону, впевненість у справедливості права та гуманності правосуддя, 
звичку дотримуватися правових приписів, права в цілому. Тобто правова культура особистості перед-
бачає не лише знання та розуміння права, а й правові судження [1, 9]. Виходячи з цього, правова 
культура особистості – це її позитивна правова свідомість у діяльності. Правова культура зводиться 
до діяльності, яка відповідає прогресивним досягненням суспільства у правовій сфері та завдяки якій 
постійно проходить правове забезпечення самої особистості [2, 90]. Тому, знання права та дотриман-
ня норм чинного законодавства, повага до закону є певними елементами правової культури людини, 
громадянина і, державного службовця.  

Українська мова закріплюється в практиці та технології мислення державного службовця, 
формує його правову культуру та правову свідомість. Спираючись на знання української мови та віль-
ного володіння нею, державний службовець усвідомлює своє місце і роль у суспільстві, функції і зав-
дання які він виконує, відповідальність за свої вчинки,тощо.  

Статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
передбачено, «особи зобов‘язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 
службових обов‘язків, а статтею 188-52, передбачено міра та види відповідальності за порушення ви-
мог даного закону щодо застосування державної мови» [11]. 

Оскільки державні службовці здійснюють свою діяльність від імені держави, відповідно їм і 
належить провідна роль у розвитку держави, а саме: безпека держави, державний суверенітет, якість 
управлінських послуг, тощо. Здійснюючи свою професійну діяльність, державний службовець самови-
ражається передусім у мові, тому потрібно дбати про українську мову, як засіб внутрішньої комунікації 
та консолідації, збереження внутрішньої цілісності, нагромадження знань і плекання культурних цінно-
стей українського народу. Зневага та нехтування щодо використання української мови в системі ор-
ганів державного управління та органів місцевого самоврядування послаблює цілісність України, жи-
вучість і опірність народу, оскільки доля етносу, нації та української мови нерозривно взаємопов‘язані. 
Оскільки процеси формування та розвитку народу і його мови настільки тісно взаємопереплетені, що 
зміна чи зникнення мови часто призводить до зникнення народу або ж спричиняє глибокі трансфор-
мації в його етносоціальному та етнокультурному житті. 

Г. Попадинець вважає, що традиційно правову культуру прийнято поділяти на дві окремі кате-
горії: правову культуру особи і правову культуру суспільства. Правова культура особи – це вла-
стивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і 
умінням їх виконувати. Правова культура суспільства – це сукупність чинників, які характеризують 
рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан за-
конності й правопорядку, структура якої є не лише багатоаспектною, а й багатогранною, яка скла-
дається з багатьох елементів [8]. На думку В. Курила, завжди слід розмежовувати приватно-правову 
сферу та публічно-правову сферу використання мови. У цьому випадку йдеться про публічну складову 
феномену використання мови, а тому стає очевидним: якщо ми хочемо мати державу, яка має назву 
Україна, є правовою і цивілізованою, то публічна сфера застосування мови повинна відображати 
сутність самої держави, її самобутність, традиції, що не заперечує захист державою інших мов, їх 
всілякий розвиток [7]. 

Поруч з вищевикладеним, слушною є думка Т. Биркович та О. Кабанець, які вказують, що дер-
жавно-правові явища повинні досліджуватись у їхніх взаємозв‘язках та взаємодії з іншими суспільними 
явищами та процесами, що сприяє повноцінному та актуальному дослідженню багатоаспектних кате-
горій, з‘ясуванню чинників розвитку, правових засад розвитку правової держави [3, 17]. 

Абсолютно зрозумілим є те, що українська мова як елемент правової культури державного 
службовця повинна відігравати головну роль у розбудові правової держави, оскільки вона тісно 
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пов‘язана із формуванням правосвідомості громадян, новим баченням держави як демократичної, су-
веренної та незалежної. Українська мова повинна бути фактором об‘єднання усіх сфери життєдіяль-
ності, виступити як об'єднуючий, консолідуючий фактор для всього українського суспільства.  

Висновки. Цінність української мови сьогодні полягає в тому, що вона може стати об‘єднуючим 
фактором для українського народу, а державні службовці, які уособлюють державу, повинні забезпе-
чити єдність функціонування і розвитку національного організму в просторовому та часовому вимірах. 
Відповідно, державний службовець повинен володіти державною мовою, яка елементом його право-
вої культури, відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. 
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ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Мета роботи. Дослідити в теоретичному аспекті поняття культури та її вплив на формування системи державного 

управління та провести ґрунтовний аналіз впливу ролі культури на етику державної служби та державних службовців. Методо-
логія дослідження включає загальнонаукові та узагальнюючі принципи, які створили необхідні умови для систематичного 
аналізу поняття культура, її впливу на систему державного управління, культури державного управління, етики державної служ-
би та державних службовців. Наукова новизна полягає в системному, повному та якісному дослідженні феномену культури та 
її впливу на систему державного управління, етику державної служби та державних службовців. Висновок. Дослідивши  фено-
мен культури та її вплив на державне управління, культуру державного управління, етику державної служби та державного 
службовця можна зробити обґрунтований висновок, що основою функціонування культури, державного управління, культури в 
державному управлінні, етики державного службовця є правова, соціальна держава, реальні підвалини якої закладені в Консти-
туції України та інших законодавчих актах, сформовані її основні структурні елементи. На практиці розбудова сучасної правової 
державності, державного управління, культури державного управління носить формальні ознаки, що проявляється у слабкості 
інститутів громадянського суспільства, відсутності реального поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову з дотриманням 
принципу стримування і противаг, недотримання верховенства закону як у діяльності державних інститутів, так і сферах сус-
пільного життя, допускаються численні порушення прав і свобод людини і громадянина. 

Ключові слова: культура, державне управління, право, правова культура державного управління, етика державної 
служби та державних службовців.  
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Феномен культуры через призму государственного управления 
Цель работы. Исследовать в теоретическом аспекте понятия культуры и ее влияние на формирование системы гос-

ударственного управления, а именно: подробный анализ влияния роли культуры на этику государственной службы и государ-
ственных служащих. Методология исследования включает общенаучные и обобщающие принципы, которые создали необхо-
димые условия для систематического анализа понятия культура, ее влияния на систему государственного управления, 
культуры государственного управления, этики государственной службы и государственных служащих. Научная новизна за-
ключается в системном, полном и качественном исследовании феномена культуры и ее влияния на систему государственного 
управления, этику государственной службы и государственных служащих. Выводы. Исследовав феномен культуры и ее влия-
ние на государственное управление, культуру государственного управления, этику государственной службы и государственного 
служащего можно сделать обоснованный вывод, что основой функционирования культуры, государственного управления, 
культуры в государственном управлении, этики государственного служащего является правовое, социальное государство, ре-
альные основы которой заложенные в Конституции Украины и других законодательных актах, сформированы ее основные 
структурные элементы. На практике развитие современной правовой государственности, государственного управления, куль-
туры государственного управления носит формальные признаки, проявляется в слабости институтов гражданского общества, 
отсутствии реального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную с соблюдением принципа сдержек 
и противовесов, несоблюдение верховенства закона как в деятельности государственных институтов, так и сферах обществен-
ной жизни, допускаются многочисленные нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: культура, государственное управление, право, правовая культура государственного управления, 
этика государственной службы и государственных служащих. 
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The phenomenon of culture through the prize of public administration 
The Purpose of the Article. To study in the theoretical aspect the notion of culture and its influence on the formation of the 

system of state governance, namely: a thorough analysis of the influence of the role of culture on the ethics of the civil service and civil 
servants. The methodological includes general scientific and general principles that have created the necessary conditions for sys-
tematic analysis of the concept of culture, its impact on the system of public administration, the culture of public administration, the eth-
ics of the civil service and civil servants. Scientific novelty consists of a systematic, full and qualitative study of the phenomenon of 
culture and its impact on the system of public administration, the ethics of the civil service and civil servants. Conclusion. After examin-
ing the phenomenon of culture and its influence on state administration, the culture of public administration, the ethics of the civil service 
and the civil servant, it is possible to draw a reasonable conclusion that the basis of the functioning of culture, state administration, cul-
ture in public administration, the ethics of a civil servant is a legal, social state, the real foundations of which laid down in the Constitu-
tion of Ukraine and other legislative acts, formed its main structural elements. In practice, the development of modern legal statehood, 
state administration, culture of state administration has formal features that manifests itself in the weakness of civil society institutions, 
the lack of a real separation of powers into legislative, executive and judicial compliance with the principle of deterrence and counterbal-
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ance, non-compliance with the rule of law as in the activities of state institutions , and in the spheres of public life, numerous violations 
of human and civil rights and freedoms are allowed. 

Key words: culture, state administration, law, a legal culture of public administration, ethics of civil service and civil servants. 

 
Актуальність теми дослідження. Україна, яка пережила тоталітарне минуле радянської епохи, і 

яка нині, здобуваючи свою незалежність і звільняючись від залишків тоталітарних пережитків, перебу-
ває в жвавому процесі суттєвої переоцінки цінностей та здійснює орієнтацію політичного курсу на 
встановлення єдиних загальнолюдських, демократичних принципів і стандартів, на природні засади 
прав людини, що є значимими для всього світового співтовариства. Це, звісно потребує відповідного 
розуміння певних категорій, зокрема, таких як сучасні ціннісні виміри, та інші історичні умови. Су-
часний стан розвитку України також потребує нового ракурсу державних перетворень, наукового пе-
реосмислення правових та культурних цінностей, без дотримання яких буде неможливо побудувати 
сучасну правову, соціальну та культурну державу, в якій основоположним буде неухильне дотримання 
прав людини і громадянина. Тому, з‘ясування феномену культури та її системного впливу на дер-
жавне управління, етику державної служби та державних службовців є актуальним.  

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі окреслені питання досліджувалися у працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як М. Бурбика, Т. Гриценко, С. Гриценко, Д. Дубровський, В. 
Євдокімов, А. Кондратюк, Г. Леліков, О. Львава, В. Мартиненко, Н. Нижник, Н. Оніщенко, І. Патерило, 
П. Рабінович, О. Радченко, Л. Сергеєва, А. Солонар, О. Суший, А. Фисун, В. Цветков, Ю. Шайгородсь-
кий, В. Шишко, К. Янішевська та інші. В той же час окремі питання культури, її впливу на державне 
управління, культури державного управління, етики державної служби та державних службовців не 
висвітлювалися в повному обсязі.   

Незважаючи на значні здобутки вчених, а також на існування системи актів національного за-
конодавства з питань захисту прав людини, комплексу актів міжнародного права, згоду на 
обов‘язковість яких надано Верховною Радою України, залишаються невирішеними ряд проблем, 
пов‘язаних із реальним втіленням конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема в 
державному управлінні.  

Термін ―культура‖ походить від латинських слів ―colo‖, ―cultio‖, що означає обробіток, ―colore‖ – 
обробляти, вирощувати, а пізніше – поклонятися та вшановувати богів чи предків. До середини І ст. до 
н. є. ці слова пов‘язувалися із землеробською працею, але Марк Порцій Катон (234—149 pp. до н. е.) у 
своєму трактаті ―Про землеробство‖ уже пише не просто про обробіток землі, а про ―обробіток окремої 
ділянки, яка неможлива без особливого душевного настрою‖ селянина. Поступово поняття ―культура‖ 
поширюється на такі сфери людської діяльності, як виховання, навчання, тобто вдосконалення самої 
людини — у листах Марка Тулія Цицерона (106—43 pp. до н. е.), відомих під назвою ―Тускуланські 
бесіди‖ (45 р. до н. е.), у вислові ―культура духу є філософія‖ йшлося саме про це.  

В епоху Середньовіччя слово ―культура‖ продовжує використовуватися у значенні аграрного 
виробництва (―agri cultura‖), але в інших сферах людського буття воно набуває значення ―культу‖ 
(―cultus‖). У XVII ст. слово ―культура‖ починає вживатися як самостійний термін для означення духов-
ного світу людини, що здатна протистояти природі, а культурна європейська людина Нового часу по-
чинає протиставлятися ―природній людині минулого‖. Зараз культура – це складний суспільний фено-
мен, що відіграє величезну роль у життєдіяльності людини: праця, побут, дозвілля, спосіб життя як 
окремої особи, так й усього суспільства, менталітет тісно пов‘язані з рівнем розвитку культури. Куль-
тура впливає на характер поведінки, стиль і форми спілкування людей, їх свідомість, духовні потреби, 
ціннісні орієнтації. Рівень культури визначає подальшу долю людини, ціль її життя. Таким чином, куль-
тура – це специфічний спосіб організації та розвитку людської життєдіяльності, представлений про-
дуктами матеріальної й духовної праці, системою соціальних норм й настанов, духовними цінностями, 
сукупністю відносин людей з природою, між собою та ставленням до власної особистості, це система 
життєвих орієнтацій суб‘єкта [2, 7]. 

Культура управління виступає якісною характеристикою управлінської діяльності [7, 7], що 
поєднує в собі мистецтво керівництва і мистецтво виконання [8, 108]. Як складова загальної культури 
суспільства вона містить: управлінські знання (теорія управління, менеджменту), відповідну 
свідомість, почуття, настрої; управлінські відносини, у тому числі організаційні, які матеріалізують 
знання, норми, цінності та взірці поведінки; управлінську діяльність та культуру особистості [13]. Про 
стан їх ―соціальнополітичної модернізованості‖ можна судити за різними критеріями, зокрема: ідентич-
ність характеризує ступінь та характер розвитку політичної культури особистості; легітимність харак-
теризує ступінь та мотиви публічної підтримки діючих методів політичного управління; участь вказує 
ступінь перетворення політично пасивного населення в активне завдяки участі у виборах, діяльності 
партій, громадських рухах тощо; дистрибуція характеризує ступінь рівності в суспільному розподілі 
можливостей та благ; проникнення показує ступінь руйнування партикуляризму, вузькості інтересів, 
містечковості, сепаратизму [14, 79]. 

На сьогоднішній день, державне управління в широкому розумінні – це сукупність усіх видів 
діяльності усіх органів держави, тобто означає фактично всі форми реалізації державної влади в 
цілому. Стаття 6 Конституції України [5] встановлює, що державна влада в Україні здійснюється на 
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засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 
України. Іншою мовою, державне управління в широкому розумінні характеризує всю діяльність дер-
жави за організуючим впливом зі сторони спеціальних суб‘єктів права на суспільні відносини. 

Державне управління у вузькому розумінні – це сукупність видів діяльності державних органів, 
між якими певним чином розподілені різні види діяльності держави. Відтак категорія державного 
управління у вузькому значенні відображає відносно самостійний вид діяльності держави, що його 
здійснює певна частина державних органів [1]. 

Державне управління в галузі культури, етики державної служби та державних службовців 
здійснюється відповідно до чинних норм Конституції України, в тому числі ст. 54 Конституції України, 
яка визначає, що  громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інте-
ресів, що виникають у зв‘язку з різними видами інтелектуальної діяльності [5]. 

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто 
не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. 

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв‘язків України зі світовим співто-
вариством. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних 
пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну 
культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Окрім того, згідно Конституції України, 
держава також сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 
культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 
народів і національних меншин України. 

Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які прожи-
вають за межами держави [5]. 

Відповідно, важливою складовою сучасного управління є управлінська культура, основними 
елементами якої є метод і стиль управлінської діяльності. Управлінська культура проявляється через 
комплекс уявлень про систему цінностей і цілі організації, в ставленні до справи, в правилах і нормах 
ділової поведінки, і, як наслідок, у характері та змісті управлінських рішень і відповідних управлінських 
впливів. Одним із проявів сучасного стилю управління на державному рівні є реалізація функції 
зв‘язків з громадськістю, тобто інформування останньої про свою діяльність та з‘ясування оцінки нею 
цієї діяльності. Іншим прикладом є надання управлінню демократичного характеру [3]. 

Слід додатково вказати, що після здобуття Україною незалежності, наша держава вступила на 
шлях демократизації, ―проскочивши‖ першу фазу – досягнення національної єдності. Тому на другій та 
третій фазі (зародження нової політичної еліти, довготривала і жорстка політична боротьба та інститу-
ціоналізація базових демократичних процедур), спостерігаються політичні процеси, в результаті яких 
відбувається наростання поляризації суспільства, загроза дезінтеграції за регіональною та культурно-
цивілізаційною ознакою. Четверта фаза (звикання до демократизації) в нашій державі ще не настала, 
оскільки ще не завершилося ―щеплення суспільству громадянської політичної культури‖ [12]. 

Тобто, ціннісні засади формування та ствердження будь-яких позитивних явищ у суспільстві не 
можуть відбуватися поза критеріями моралі, а це в свою чергу опосередковано впливає на культуру, її 
впливу на державне управління, культуру державного управління, етику державної служби та держав-
них службовців.   

У згаданому аспекті Н. Оніщенко пише про так зване демократичне право, тобто право, яке 
передусім є виразником інтересів народу або, принаймні, його більшої частини; виражає інтереси 
відповідних соціумів, захищає права, свободи та законні інтереси представників цих соціумів. Демо-
кратичне право має бути взірцем свободи, зосередженням справедливості, гарантом рівності прав на 
самореалізацію, захистом від агресії держави. Цінність такого права обумовлена його здатністю слу-
гувати метою і засобом для задоволення соціально-справедливих потреб індивідів і суспільства, 
утверджуючи справедливі і гуманні засади у взаємовідносинах особи і влади, держави і суспільства. 
Тобто, сутність демократичного права, на переконання Н. Оніщенко, полягає у тому, що воно повинно 
слугувати інтересам людини  [9]. 

Як справедливо зауважив Ю. Шайгородський, ―суспільство, у якому досягнуто консенсусу 
відносно того, що є моральним, що вважати цінністю, а що ні, може розглядатися як стабільна систе-
ма, оскільки ліквідується головне джерело протиріч, які породжують нестабільність, катаклізми, по-
трясіння‖ [15]. В. Шишко уточнює, що у реальному житі можуть траплятися випадки, коли суспільство, 
визначаючи ті чи інші явища цінностями, у той же час здійснює дії, скеровані проти них, з метою за-
безпечення інших цінностей (наприклад, застосування такого виду покарання як смертна кара)  [16].  

У вітчизняній літературі ціннісними орієнтаціями називають систему матеріальних і духовних 
благ, які людина та суспільство визнають як владну силу над собою, яка визначає думки, вчинки і 
взаємовідносини людей. Ідеали, ціннісні орієнтації людини окреслюють, визначають її справжню ду-
ховну серцевину. Життя суспільства чималою мірою залежить від того, які переконання й ідеали 
сповідує освічена частина суспільства, що вона вважає найвищою цінністю на шкалі ціннісної ієрархії 
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[11]. Тобто, цінності мають передусім ідеологічний зміст, яким, зокрема, мають наповнюватися усі де-
мократичні процеси, що відбуваються у суспільстві. 

Особливістю будь-яких цінностей є те, що вони мають об‘єктивний характер і не залежать від 
їх відображення у свідомості людини. Тобто, цінність – це об‘єктивна властивість фактів, подій, речей, 
відносин мати певну значимість для особи чи групи осіб. Об‘єкт, що наділений властивостями, які 
об‘єктивно мають певне значення для суб‘єкта, у разі необхідності виконає своє призначення неза-
лежно від уявлень останнього про його існування. Прикладом, який свідчить про обґрунтованість такої 
позиції, може бути, скажімо, право громадян на захист їх інтересів за допомогою закону або 
відповідальність перед законом за неправомірні дії незалежно від знання закону [6].  

І. Патерило, досліджуючи правові цінності, підкреслює, що вони: по-перше, є конкретним вира-
зом власної цінності права у практичному житті людей – безпека людини в конфліктних ситуаціях, 
визначеність і гарантованість її прав, забезпечення справедливого вирішення юридичних питань; по-
друге, є особливими правовими засобами та юридичними механізмами, що забезпечують цінність 
права, гарантованість прав кожної людини і суспільства в цілому, інституту, які виражають оптимальне 
співвідношення нормативного й індивідуального регулювання [10]. 

У філософській та правовій думці найпоширенішими цінностями називають справедливість, 
рівність, свободу, людську гідність, природні невід‘ємні права людини, верховенство права, практичну 
розумність, здоровий глузд тощо. Ідеї свободи, рівності та справедливості є фундаментальними ідея-
ми-принципами для права. Задекларовані як основні постулати кожної правової системи, вони набу-
вають специфічного змістовного забарвлення в різні історичні епохи [4]. 

Висновки. Таким чином, правовим механізмом функціонування культури, культури державного 
управління, етики державної служби та державних службовців є правова, соціальна держава, реальні 
підвалини якої закладені в Конституції України та інших законодавчих актах.  

У той же час, на практиці розбудова правової державності, культура, її вплив на державне 
управління, культуру державного управління, етику державної служби та державних службовців но-
сить формальні ознаки, що проявляється у слабкості інститутів громадянського суспільства, відсут-
ності реального поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову з дотриманням принципу стри-
мування і противаг, недотримання верховенства закону як у діяльності державних інститутів, так і 
сферах суспільного життя, допускаються численні порушення прав і свобод людини і громадянина. З 
іншого боку, реальна дія механізмів правової державності і формування стійких демократичних тра-
дицій є довготривалим процесом, який вимагає величезних зусиль і взаєморозуміння між владою і 
суспільством, далекоглядності і патріотизму політичної та культурної еліти суспільства. 
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РОЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 
В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРОТВОРЕННІ 

 
Мета роботи полягає у дослідженні ролі Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні як ключової постаті 

українського національного відродження ХІХ століття. Методологією дослідження є сукупність методів і прийомів наукового 
пізнання, що дає можливість досліджувати проблеми українського культуротворення. За допомогою логіко-семантичного мето-
ду, який було використано під час дослідження точок зору окремих вчених, здійснено дослідження архівних матеріалів, визна-
чення понятійного апарату. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні ролі Пантелеймона Куліша в українському культуротво-
ренні як ключової постаті українського національного відродження ХІХ століття; поглиблено зміст ідейно-тематичних пріоритетів 
світоглядної парадигми П. Куліша; визначено постать  П. Куліша як одного з найвизначніших поборників національної самобут-
ності українського народу, його мови і культури. Висновки. Дослідження ролі Пантелеймона Куліша в українському культуро-
творенні потребує комлексного монографічного дослідження. Роль П. Куліша у формуванні самовизначення українського наро-
ду, розвитку української культури, літератури, мистецтва є вагомою і безперечною. Завдяки його творчості, зокрема перекладу, 
українська література вийшла на широкий інтернаціональний шлях історичного поступу і вивела із забуття українську націю.  

Ключові слова: Пантелеймон Куліш, українське культуротворення; національні цінності, ідеї держави в творчості П. 
Куліша, світогляд, історія, мова, культура, український народ. 
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Роль Пантелеймона Кулиша в украинском культурообразовании 
Цель работы заключается в исследовании роли Пантелеймона Кулиша в украинском культурообразовании как клю-

чевой фигуры украинского национального возрождения ХІХ века.  Методологией исследования является совокупность мето-
дов и приемов научного познания, которое дает возможность исследовать проблемы украинского культурообравания. С помо-
щью логико-семантического метода, который был использован во время исследования точек зрения отдельных ученых, 
осуществлено исследование архивных материалов, определен понятийный аппарат. Научная новизна заключается в обосно-
вании роли Пантелеймона Кулиша в украинском культурообразовании как ключевой фигуры украинского национального воз-
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рождения ХІХ века; углублено содержание идейно-тематических приоритетов мировоззренческой парадигмы П. Кулиша; опре-
делено фигуру  П. Кулиша как одного из самых выдающихся поборников национальной самобытности украинского народа, его 
языка и культуры. Выводы. Исследование роли Пантелеймона Кулиша в украинском культурообразовании нуждается в ком-
лексном монографическом исследовании. Роль П. Кулиша в формировании самоопределения украинского народа, развития 
украинской культуры, литературы, искусства, является весомой и бесспорной. Благодаря его творчеству, в частности переводу,  
украинская литература вышла на широкий интернациональный путь исторического продвижения и вывела из забвения украин-
скую нацию. 

Ключевые слова: Пантелеймон Кулиш, украинское культурообразование; национальные ценности, идеи государства 
в творчестве П. Кулиша, мировоззрение, история, язык, культура, украинский народ.  
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The role of Panteleimon Kulish in the Ukrainian cultural creation 
The purpose of the article is to study the role of Panteleimon Kulish as a key figure of the Ukrainian national revival in the 

19th century in the Ukrainian cultural creation. The methodology is a set of methods and techniques of scientific cognition, which 
makes it possible to study the issues of the Ukrainian cultural creation. The study of archival materials was carried out, the conceptual 
apparatus was highlighted on the basis of the logical-semantic method to analyze some scientists‘ points of view. The scientific novel-
ty lies in determining the features of the role of Panteleimon Kulish in the Ukrainian cultural creation as a key figure of the Ukrainian 
national revival in the 19th centuries. The content of ideological and thematic priorities of P. Kulish‘ worldview paradigm was extended; 
the figure of P. Kulish as one of the most prominent devotees of the national identity of the Ukrainian people, their language and culture. 
Conclusion. The study of the role of Panteleimon Kulish in the Ukrainian cultural creation needs a comprehensive monographic study. 
The formation of a nation takes place along with the formation of a national culture. The role of Panteleimon Kulish in the formation of 
self-determination of the Ukrainian nation, the development of Ukrainian culture, literature, art, is significant and indisputable. Thanks to 
his literary activity, in particular translation, Ukrainian literature got a broad international impulse of historical progress and brought the 
Ukrainian nation out of oblivion. 

Key words: Panteleimon Kulish, Ukrainian cultural creation, national values, ideas of the nation in P. Kulish‘s literary creativi-
ty, worldview, history, language, culture, the Ukrainians. 

 
Актуальність теми дослідження. Тема наукової статті зумовлена потребою наукового осмис-

лення спадщини П. Куліша з позицій сьогодення та її використання на рівні суспільної практики. В 
українській культурі другої половини ХІХ століття постать П. Куліша є однією з найвизначніших. І. 
Франко писав: ―Куліш – перворядна звізда в нашому письменстві, великий знавець нашої народної 
мови, а при тім добрий знавець язиків та літератур європейських народів‖[13, 169]. 

Пантелеймон Куліш – прозаїк, поет, драматург, перекладач  з багатьох європейських мов, уче-
ний-літературознавець та критик, фольклорист, історик, етнограф, педагог, видавець, громадський 
діяч. Він палкий патріот України, який протягом усього життя невтомною повсякденною працею дово-
див безмежну свою любов до рідної землі, до українського народу. Він належить до тих діячів, які 
зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури, мистецтва, мови, науки. Бага-
торічне замовчування постаті Пантелеймона Куліша спонукає нас до вивчення нашої духовної спад-
щини з позицій сьогодення та без ідеологічних застережень дозволяє осягнути його велич. 

Аналіз досліджень і публікацій. Всебічний аналіз різних аспектів творчості П. Куліша стали 
предметом досліджень С. Єфремова, М. Хвильового, В. Шурата.,  Д. Дорошенка, О. Дорошкевича, Б. 
Лепкого, О. Оглоблина, С. Томашівського, Д. Чижевського, С. Гелея, О. Копиленка, Є. Нахліка, В. Ла-
зарєвої та ін. У радянські часи його ім‘я згадувалося науковцями здебільшого в негативному плані, а 
твори майже не видавалися. Творчий доробок Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні 
у часи сьогодення поціновується об‘єктивно і займає належне йому вагоме місце. Проте залишається 
чимало важливих проблем, які потребують наукового аналізу творчості П. Куліша. Зокрема, недостат-
ньо розробленим у вітчизняній науці є питання щодо ролі П. Куліша в українському культуротворенні. 

Мета статті. Обгрунтувати роль Пантелеймона Куліша в українському культуротворенні як 
ключової постаті українського національного відродження ХІХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Проблема українського культуротворення у всі часи була пред-
метом дослідження науковців, громадських діячів, культурологів. Її розв'язували видатні діячі нашого 
культуротворення. Зокрема, Тарас Шевченко у своєму "Посланні"  відповів на неї порадою: "І чужого 
научайтесь, і свого не цурайтесь", тобто Великий Кобзар думав про творення української культури, як 
про синтезування "свого" й "чужого". Проте чимало українських діячів зробили великий крок у бік "чу-
жого", вирішивши збагачувати українську культуру здобутками інших культур. Внаслідок цього повстав 
П. Куліш: "На ж дзеркало всесвітнє визирайся, Збагни, який ти азіят мізерний..." [2]. 

М. Грушевський, у праці "З історії релігійної думки на Україні", окреслив П. Куліша як гуртівника 
нації "на ґрунті культури" [4, 92]. Свідома життєздатна еліта є ознакою історичності нації, як і успадку-
вання державотворчої традиції, що передається від попередніх поколінь.  

Високо оцінюючи творчість і діяльність Пантелеймона Куліша О. Дорошкевич писав:"Куліш – 
ідеолог і творець української нації в її шляхетських елементах, Куліш – консолідатор розпорошених 
прошарувань української дрібномаєткової інтелігенції, Куліш – організатор національної культури" [5, 
11 ]. На глибоке переконання П. Куліша життя нації не припиняється навіть з втратою державності, бо 
вона живе самостійним духовним життям і в чужій державі, зберігаючи національну свідомість, яка 
виявляється в літературі рідною мовою. Дослідники творчості П. Куліша відзначають, що завдяки вжи-
ванню "символів" у своїх доробках, він мав на меті зрозуміліше пояснити землякам про державність, 
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розкрити зміст цього поняття. Зокрема, Є. Маланюк зауважував, що "Всі ті імена у Кулішевій тодішній 
творчості були у двох іпостасях — як конкретно-історичні діячі і символи державників, і як образні чин-
ники українського державотворення і науковець. Є. Маланюк переконаний, що "загалом, державниць-
кою була вся діяльність Куліша"[10, 115-116]. 

Рядки з поезії Пантелеймона Куліша "До рідного народу» підтверджують державницьку пози-
цію автора, що найбільшою цінністю народу є його мова:" Єдиний скарб у тебе  – рідна мова" [2]. Чи-
мало науковців відзначають, що він у поглядах на вирішення мовного питання був сильний, послідов-
ний і пішов далі своїх попередників, в яких боротьба за розвиток української мови не виходила за межі 
літератури. 

У листі до української інтелігенції Куліш відзначає, що "ми не малий народ", бо, на його думку, 
"зоставшись без церковного, політичного, воїнського і наукового переводництва" все ж рідна ненька-
Україна відроджується і закликає поет українців зробити так, щоб "поламався усякий плуг, котрий не 
сам народ-абориген собі викує", а також переконананий і вірить, що відродження України почнеться зі 
звеличення рідного слова й освіти, бо це "сила невмируща", і ми "тією силою дійдемо колись до того 
зросту, який сама природа нам на роду написала"[3,19 ].  

На думку П. Куліша, любити рідну землю означає ставитися до неї з побожністю і повагою. 
Кожна людина повинна не просто любити рідну землю, але й бути готовою захищати її від ворогів. ВІн 
ще на початку своєї наукової діяльності, як член Кирило-Мефодіївського товариства, поєднав 
"...українську національність з християнством"[15, 17 ] на романтичному принципі, в якому «внутрішнє» 
визначало духовність людини, а для П. Куліша воно порівнювалося з Україною, народом, мовою"[15, 
120]. Розмови поета про долю рідного краю залишалися лише мрією та благими побажаннями, оскіль-
ки XIX століття ще не могло на той час дати нам української державності. За редакцією Ю. Луцького у 
1984 році були  видані "Вибрані листи Пантелеймона Куліша, українською мовою писані" (Нью-Йорк – 
Торонто), де у передмові зауважено про сумніви П. Куліша стосовно власної держави та впевненості 
щодо розвитку української культури[13]. Непохитність поглядів Пантелеймона Куліша стосувалася ос-
новного – це збереження самобутності українського народу, його духовних надбань, традицій та 
української культури: О слово рідне! ти стоїш на чаті…Як меч огненний, в нашій Україні[2]. 

У книзі "Третя сторожа" Ю. Шерех (Шевельов), аналізуючи листи П. Куліша, звернув увагу на 
такі його думки, як прихильність до "ідеї політичної єдности" із тим, щоб Україна у цьому єднанні при-
вносила те, що "бракує Росії", бачення вченим історії, насамперед як конфлікту "анархії й порядку" [24, 
58-59]. П. Куліш був патріотом України, постійно ставив українські національні ідеї в центр своїх твор-
чих доробок, а стимулом своєї праці вважав збереження національних традицій. Поет поставив за ме-
ту ―підняти на ноги все, що було написане про Україну‖ і описати та надрукувати про неї те, що  не бу-
ло ще зроблено до нього. Як перекладач був переконаний щодо необхідності перекладу українських 
дум, історичних пісень на французьку мову, яка була популярною на той час в Європі. С. Єфремов у 
літературно-критичній статті "Провіяний Куліш" звернув увагу на широку діяльність П. Куліша у справі 
національного розвитку народу‖ [6, 288]. Він один з перших збагнув значення перекладу кращих зраз-
ків світової літератури як могутнього джерела духовного збагачення українського народу, його культу-
ри. Про роль П. Куліша як творця і як перекладача у своєму листі М. Коцюбинський писав: ―…дедалі 
все видніше й видніше стає, яку велику вагу в нашому письменстві має це славне ім‘я; а яку матиме 
своїми роботами, що тільки тепер виявляються на світ, – про те можна догадуватися…. Перед цими 
його заслугами забуваються тепер ті помилки, які йому траплялося робити, а виступає потреба поша-
нувати його працю‖ [12, 129 ]. 

Пантелеймон Куліш – палкий прихильник справедливих міжнаціональних взаємин і світової 
культури. Протягом життя опанував польську, чеську, сербську,  французьку, англійську, німецьку, 
італійську, іспанську, латинську та староєврейську мови, вивчав давньогрецьку, шведську та арабську. 
Переклади складають чималу літературну спадщину Пантелеймона Куліша, що тяжів до світової куль-
тури, адже визнавав, що Україна зможе відбутись як держава, а українці як нація, лише повернувшись 
до загальноєвропейського цивілізаційного процесу, тому чимало науковців сприймали його "справжнім 
європейцем", "людиною, яка наблизилась до типу західного інтелігента"[14, 53].  

Заповітною мрією П. Куліша було перекласти й видати українською мовою Біблію, що, на його 
думку, сприяло б навчанню різних верств населення української літературної мови, і дало б змогу пе-
ред усім християнським світом заявити про існування окремого українського народу зі своєю само-
бутньою мовою. П. Куліш вважав, що український переклад Біблії може мати більше значення, ніж 
Шевченкова поезія.  "Коли не взнали лядські політики українців за народ, як вони задзвонили в Шев-
ченкову кобзу, то, може, взнають їх тепер, як вони з'являться, осіянні Божим Словом" [7, 111]. У листу-
ванні з О. Гатцуком він писав щодо  свого задуму створити український переклад Святого Письма: 
"Слово наше матиме якийсь ужиток з мого перекладу, а до релігії, поки що, нема йому діла.... Колись, 
як і слід нашого життя зникне, може, й релігія, коли обіпреться на розумну, правдиву екзегетику, візь-
ме з моєї праці свою долю вжитку"[8, 49].  

П. Куліш дуже цікавився розвитком російської, польської, англійської літератури і доводив, що 
українська мова здатна відтворити всі багатства світової культури і намагався передати як зміст, так і 
форму творів зарубіжних класиків. Зокрема, переклад творів велетня духу епохи Відродження, 
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англійського поета та драматурга Вільяма Шекспіра, І. Франко достойно оцінив:  "Він узявся перекла-
дати Шекспіра не для проби, а певний свого пановання над рідною мовою… і дав нам переклад, з 
яким можемо без сорому показатися в концерті перекладів великого британця" [11, 152]. 

М. Грушевський високо цінував творчість  П.  Куліша,  на його думку, він був проповідником єд-
нання України зі Вселюдством на ґрунті культури. Світова культура була для нього найвищим добром, 
провідною ідеєю й мірою вартостей своїх і чужих явищ українського життя в минулому й сучасному та 
всяких міжнаціональних відносин [4, 151]. Письменники світового значення завжди стояли на висоті 
культури свого часу. Це в повній мірі стосується і П. Куліша. Маючи величезну ерудицію, творчо пере-
роблюючи кращі досягнення світової літератури, він ставив перед собою певні завдання. Своїми пере-
кладами П. Куліш прагнув зробити літературу різних країн частиною української культури  і, ставлячи 
перед собою просвітницькі цілі, намагався підвищити культурний рівень українського народу, оскільки 
був переконаний, що дійсно великі твори, які правдиво змальовують життя простих людей, будуть до-
ступні українському народу.  

П. Куліш був мистецьким новатором у галузi українського перекладу свiтовоï лiтератури. У той 
час, коли був виданий Емський указ про заборону української мови, він перекладає рідною мовою і 
залишає нащадкам тринадцять п‘єс одного з найвідоміших драматургів світу Ві льяма Шекспіра, поему 
―Чайльд-Гарольдова мандрівка‖ та низку ліричних віршів англійського поета Джорджа Г. Байрона, який 
став символом романтизму і політичного лібералізму в Європі XIX століття, а також перекладено пое-
тичні твори Адама  Міцкевича, Фрідріха Шиллера, Йога нна Во льфганга Гете, Ге нріха Гейне, та чимало 
інших. Це був справжній подвиг патріота України. П. Куліш вірив, що оцінять  його  творчий доробок 
нащадки. У вірші "На чужій чужині" писав: Не забудеш мене, поки віку твого, моя нене Вкраїно, Поки 
мова твоя голосна у піснях, як срібло чисте дзвонить[2]. П.  Куліш вважав найголовнішою справою 
свого життя – це переклад Біблії українською мовою, що, на його переконання, сприяло б навчанню 
різних верств українства національної літературної мови, і дало б змогу перед усім християнським 
світом заявити про існування окремого українського народу зі своєю самобутньою мовою і культурою. 
Загальноприйнято вважати у біблеїстиці його переклад першим повним перекладом Біблії українською 
мовою. Діяльність П. Куліша як перекладача зробила вагомий внесок у розвиток українського культу-
ротворення. З одного боку, знаменувала новий етап, важливий для подальшого розвитку української 
оригінальної літератури, а з іншого – зумовлювала остаточне становлення українського художнього 
перекладу. 

Висновки. Становлення нації відбувається разом зі становленням національної культури. Роль 
П. Куліша у формуванні самовизначення українського народу, розвитку української культури є ваго-
мою і безперечною. Завдяки його творчості, зокрема перекладу, українська література вийшла на ши-
рокий інтернаціональний шлях історичного поступу і вивела із забуття українську націю. П. Куліш все 
своє життя присвятив українському культуротворенні, тому, святкуючи 200-річчя від дня його народ-
ження, кожен українець цінує вагомий внесок Пантелеймона Куліша у розвиток української літератури, 
у культурне та суспільно-політичне життя України. 
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SYMBOLIC TRANSFORMATION OF THE WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL 
TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES 

 
The purpose of the work is to analyze the specific features of a widow‘s image and status on the Bible pages, to consider 

semantic contexts of an image, to follow the parallels between the images of an orphan and a widow, to conceive a loneliness phenom-
enon and orphans‘ and widows‘ protection in Biblical tradition. Axiological variety and poly vector spiritual and semantic representation 
of Biblical women‘ images are the main focuses of the issue. Methodologically the issue is based on the original source of the Bible. 
The work is based on methodical description of the women‘ images, who are selected from the Old and New Testament in order to high-
light valued features of each image. Moreover, the methods of semantic analysis and hermeneutics are applied to consider semantic 
differences.  The principles of comparative analysis are applied in order to reveal the traits of a widow‘s image in the blocks of historical 
texts and compare Ukrainian context of widows‘ existence with biblical one. Scientific novelty is in the poly semantic analysis of the 
women‘ Biblical context and widows‘ images separation with further analysis of their fates, valued statuses, which allowed them to em-
body the problems of motherhood and marriage, future children birth and solitude, the problem of divine protection in different ways. The 
issue is devoted to the consideration of symbolic and axiological poly vector transformations of the mentioned problems. Conclusions. 
The social polarity and spiritual separation of a widow‘s place and role in ancient tradition, and poly vector semantics of a widow‘s Bibli-
cal context are conceived. The attention is drawn to the varied contexts of solitude, selectiveness, devoted life, vocation, divine protec-
tion of a widow. A widow‘s image is compared with orphans‘ statuses, levits, foreigners, etc. A widow‘s figure is shown as a symbolic 
one. The ideas of selectiveness, God blessing, obedience, and humility, a miracle of sacred and virgin life are embodied in a person, 
whose name is translated as ―tears of sea‖. Virgin Mary is a crown of a widow‘s image understanding in Biblical tradition. 

Key words: widow, cultured tradition, value, history of an image, axiology, orphan, symbolic, semantic, solitude, exclusivity, 
protection, separation, intercession. 
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Символічна трансформація образу вдови в Біблійній культурній традиції: семантика, аналогії, універсалії 
Мета статті. Стаття присвячена проблемі символічних контекстів осмислення місця, статусу, обсягу захищеності і вра-

зливості, обсягу самотності і задіяності вдови (і побічно –сироти) в просторі Біблійної традиції. Аксіологічна полівекторність та 
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різноплановий духовно-семантичний  зріз репрезентації Бібліййних жіночих образів є стрижневим фокусом уваги даної робо-
ти. Методологічно публікація втілює переважно роботу виключно з першоджерелом. Робота побудована на методичному описі 
тих чи інших жіночих образів, виокремлених на сторінках Старого та Нового Заповіту з ціннісною акцентацією символічної спе-
цифіки подачі кожного образу як такого. Задля потрактування стійких смислових констант задіяні методи семіотичного аналізу 
та герменевтики. В рамках компаративного аналізу даної проблеми, насамкінець пропонується невеликий історичний екскурс в 
національний простір репрезентації даної теми і акцентується український контекст духовно-семантичного пласту розуміння 
образу жінки-вдови. Наукова новизна – полягає в полісемантичному виокремленні серед Біблійних жіночих персоналій саме 
образу вдови -  жінок, доля і ціннісний статус яких дещо по-іншому втілює і проблему материнства і шлюбу, і проблему вірності, 
і проблему можливості - чи- неможливості дітонародження, і проблему самотності, і феномен беззахисності і захищеності одно-
часно. Констатації символічної трансформації та аксіологічної полівекторності цих апріорних проблем  і присвячена дана публі-
кація. Висновки. Констатовано певну суспільну полярність та духовну окремішність місця і ролі вдови в давній буттєвій  тради-
ції та полівекторну семантику Біблійного контексту трактування  постаті вдови. Акцентовано різнопланові контексти самотності, 
обраності, посвяченості життя, покликання, полишеності і захищеності одночасно, Небесного заступництва,  порівняння вдови  
зі статусом сиріт, левитів, подорожників-чужоземців тощо. Виокремлено апріорну символічність постаті вдови в цілому. Ідею 
обраності, благословенності, послуху, смирення, утаємниченого життя і, насамкінець, чуда непорочного зачаття втілює та, чиє 
ім‘я перекладається як  «Сльози Моря».  Резюмується - Діва Марія є вінцем осмислення образу вдови в Біблійній традиції. 

Ключові слова: вдова, культурна традиція, цінність, історія образу, символ, аксіологія, сирота, символічність, семан-
тика, самотність, обраність, захищеність, окремішність, заступництво. 
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Символическая трансформация образа вдовы в Библейской культурной традиции: семантика, аналогии, уни-
версалии  

Цель статьи. Статья посвящена проблеме символических контекстов анализа места, статуса, объема защищенности 
и уязвимости, объема одиночества и задействованности вдовы (и побочно - сироты) в мире Библейской культурной традиции. 
Аксиологическая поливекторность и многоплановый духовно-семантический срез освещения Библейских женских образов яв-
ляется стержневым фокусом внимания в данной работе. Методологически публикация воплощает преимущественно работу 
исключительно с первоисточником. Работа построена на методическом  осмыслении тех или других женских образов, выде-
ленных на страницах Старого и Нового Заветов с ценностной акцентацией символической специфики подачи каждого из них. 
Для трактовки стойких смысловых констатаций задействованы методы семиотического анализа и герменевтики. В рамках ком-
паративного анализа даной проблемы в заключительной части предлагается небольшой экскурс в национальное пространство 
репрезентации данной темы и акцентируется именно украинский контекст духовно-семантической плоскости понимания и трак-
товки образа женщины-вдовы. Научная новизна воплощает полисемантическое выделение среди Библейских женских персо-
налий именно образ вдовы – женщин, судьба и ценностный статус которых несколько иначе воплощает и проблему материн-
ства и брака, и проблему верности, и проблему возможности – или – невозможности деторождения, и проблему одиночества, и 
феномен беззащитности и защищенности одновременно. Констатации символической трансформации и аксиологической по-
ливекторности выше поданных априорных проблем и посвящена данная публикация. Выводы. Констатировано определенную 
общественную полярность и духовную отделенность места и роли вдовы в древней культурной традиции и поливекторную 
семантику Библейского контекста трактовки образа вдовы как такого. Акцентированы разноплановые контексты одиночества, 
выбранности, посвященности жизни, призвания, оставленности и защищенности одновременно, Небесного заступничества, 
сравнения вдовы со статусом сирот, левитов, путешественников-чужеземцев и т.п. Выделена априорная символичность образа 
вдовы в целом. Идею избранности, благословенности, послушания, смирения, таинственности жизни  и, напоследок, чуда не-
порочного зачатия воплощает та, чьѐ имя переводится как «Слезы Моря». Резюмируется – Дева Мария является венцом ос-
мысления образа вдовы в Библейской традиции. 

Ключевые слова: вдова, культурная традиция, ценность, история образа, символ, аксиология, сирота, символич-
ность, семантика, одиночество, избранность, защищенность. 

 
The significance of the issue. A girl – woman (wife) – mother, all the statuses are included into a 

threefold issue, which has been a crucial point for any nation‘s worldview. Almost each cultural tradition has 
in a historic memory the following statement: a woman with a newborn is a universal symbol of life. A symbol 
of a woman was glorified by the Christian cultural tradition – An image of Virgin Mary with a little Christ was a 
symbol of hope, saving, forgiveness and eternal life. The issue of motherhood literally and symbolically goes 
through every man‘s fate and through the Scriptures as a red line.  A woman‘s image has always embodied 
an idea of motherhood, an idea of life, an idea of bloodline assurance, etc. The magic of sensuality and par-
ticipation in a mystery of birth has led to careful and confidential attitude to a woman.  

Nevertheless, in this ―festival of life‖ an image of another women category has been highlighted. It is 
a woman-widow, who has obtained a special attitude, special status attributes, and special rites‘ functions, 
occupied an ambiguous place in social conscience of any nation.  

The consideration of a symbolic spiritual widow‘s status has some difficulties and superstitions. 
Namely, a true ancient understanding of a widow‘s image has been lost in repeated translations of the Bible 
texts. Semiotics is a subtle phenomenon. However, it can be stated that the key ideas, which are the 
grounds of a widow‘s image in the Bible have remained untouched. For instance, a typical attribute is a con-
stant parallel coherence of a widow and an orphan protection on the Bible‘s pages. The language of the Bi-
ble is symbolic with different layers. A widow‘s figure in the biblical semantic world is not an exception.   

The priorities are to provide cultural and philosophical considerations of a widow‘s image sacral con-
text in the Bible tradition and to find out a poly-context symbolic of a widow‘s pray spiritual status.  

The analyses of recent studies and publications. Robert Strand applies to the problem of a widow‘s 
status in his works [4, 5]. Namely, he has conceived a special attitude to a widow through analyses of wom-
en‘ images in the Old and New Testament. A special style narration about the Biblical women should be no-
ticed. That style can be conditionally named as a Midrash. The word has its roots in the verbs ―to research‖, 
―to find out‖, ―to discover‖. The Midrashes were the result of Hebrew scientists‘ work, who looked for a true 
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meaning of holy texts and their applications in modern world. The most of modern Midrashes have appeared 
on the base of synagogues‘ sermons in order to fill the blank places in holy texts [5, 7]. The Bible histories of 
women are extremely short in the author‘s vision of Robert Strand. The author has an original idea to narrate 
in the first person to give an opportunity for us to hear the women‘ voices [5, 8]. The ground based analysis 
of Judith widow‘s image [Jud. 9:4-5, 10:3] has been given by English researcher Makrina Scott [6]. The ac-
cents of power, greatness, loneliness, and almost king‘s authority have been put in a close parallel with an 
acknowledgement of a widow‘s protection of Heaven. The comparative analysis of a widow‘s image in 
Ukrainian and Biblical traditions is in a focus of S. Khripko paper [7]. A widow is a universal symbol of loneli-
ness. The issues of a modern Ukrainian scientist M. Movchan are devoted to such poly vectored phenome-
non [8]. The literature sources about images of Biblical women in Hebrew and Apostolic traditions are varied. 
However, a widow‘s image, her symbol and status are beyond the scientists‘ interest [12-16].   

By contrast to the works in which a widow‘s image (and peripherally an orphan‘s one) are considered 
in context, we fundamentally raise an issue of a widow‘s status and image in the Biblical tradition.  

The main purpose of the work is to analyze the specific and symbolic features of a widow‘s image 
and status on the Bible pages, to consider semantic contexts of an image, to follow the parallels between the 
images of an orphan and a widow, to conceive a loneliness phenomenon and orphans‘ and widows‘ protec-
tion on the holy texts‘ pages. 

A Widow‘s Image on the Bible Pages. A word ―a widow‖ could be noticed more than 20 times on the 
Bible Pages. The canonical book of Nehemiah and non-canonical book of Judith are aimed to represent a 
widow‘s image in cultural and symbolic light.  A ―widow‖ according to Biblical norms and Judaic moral princ i-
ples is a woman who all her time has devoted to a child and God after her husband‘s death, for this reason 
she is not searching another man or wasting time on friends, entertainments, or on herself.  

We would like to underscore that the issues of a widow and an orphan on the Bible pages semanti-
cally are complicated ones and thereby are central. Both the Old and New Testament are riddled with the 
idea of widows‘ and orphans‘ God protection, who (according to the prophetic words or direct speech of Je-
sus) are guaranteed immediate defense. This theme is mentioned with diverge valued and symbolic accents, 
notably they are: 1-A semantic way of misfortune fruition and plight, 2-An issue of warning about punish-
ment, 3-A question about status, 4- God-devoted life theme, 5-A warranty of Heaven‘s protection [7]. 

Consequently, in the Old Testament, particularly in Exodus the tough and adamant prohibition of of-
fending the most defenseless human in that society – a widow, can be met (thereby, deliberately or uninten-
tionally is not important): ―Do not mistreat any widow or orphan. If you do, I, the Lord, will answer them when 
they cry out to me for help,‖ [Exo. 22:22-23]. In this part we can follow the idea of divine punishment for a 
foreigner‘s, widow‘s or orphan‘s offend or oppression with shifting their social status: ―I will become angry 
and kill you in war. Your wives will become widows, and your children will be fatherless‖ [Exo. 22:24].  

The highlighted issue of God defense glory and punishment for mistreat of a widow and her rights 
distortion are mentioned many times in Deuteronomy: ―The Lord your God is supreme over all gods and over 
all powers. He is great and mighty, and he is to be obeyed. He does not show partiality, and he does not ac-
cept bribes. He makes sure that orphans and widows are treated fairly; he loves the foreigners, who live with 
our people, and gives them food and clothes…‖ [Deu. 10:17-18; 11:29; 16:11; 24:17; 25:5-10; 27:19].     

In such context a famous cry of righteous Job to God is significant: ―I have never refused to help the 
poor; never have I let widows live in despair‖ [Job 31:16].  

In the David‘s psalms undoubtedly mentioned who is supported by God on life road: ―He protects the 
strangers who live in our land; he helps widows and orphans, but takes the wicked to their ruin‖ [Psa. 146:9]. 
The idea is followed in Proverbs: ―The Lord will destroy the homes of arrogant men, but he will protect a wid-
ow's property‖ [Pro. 15:25]. Therefore, a widow‘s house is guarded by God himself. The widows‘ protection is 
guaranteed due to the word of Isaiah prophet: ―and learn to do right. See that justice is done—help those 
who are oppressed, give orphans their rights, and defend widows‖ [Isa. 1:17]. A strict ban of widows and or-
phan oppression is put into the speeches of prophets Jeremiah and Zechariah [Jer. 7:6; 22:3], [Zec. 7:10]. 
The same tendencies of the God‘s judgement are in the words of prophet Malachi: ―I will appear among you 
to judge, and I will testify at once against those, who practice magic, against adulterers, against those, who 
give false testimony, those, who cheat employees out of their wages, and those, who take advantage of wid-
ows, orphans, and foreigners—against all, who do not respect me‖ [Mal. 3:5]. 

A widow‘s image is a complex one, in literally interpretation and symbolic allusions in the Old and 
New Testaments. In the words of the deuterocanonical book of the Old Testament – a book of Baruch ac-
cording to the leading biblical researchers, a widow‘s image had been posited in general as an embodiment 
of typical case of misfortune that a man or society could come across in the case of separation with God. 
Hence, due to God eternal laws violations, Jerusalem had obtained the marks of widow‘s fate. Particularly, 
about the Jerusalem cry we are reading: ―Let no one take pleasure in my suffering now that I am a widow 
and so many of my children have been taken from me. (…) the Eternal God … carried off my beloved sons 
and took away my daughters, and I was left a widow, completely alone‖ [Bar. 4:12-16]. Such context of a 
punishment through reducing the social status to a widow‘s position that has been given for old people disre-
spect is traced also in prophet Isaiah book.  



Культурологія  Shepetyak O., Khrypko S. 

 70 

Moreover, in ―Judgement on Babylon‖ we are finding: ―You thought that you would never be a widow 
or suffer the loss of your children. But in a moment, in a single day, both of these things will happen. In spite 
of all the magic you use, you will lose your husband and children‖ [Isa. 47:7-9].  

The significant issue in the Bible is a semantic meaning of ―widow‘s clothes‖ [Jud. 8:4-6] as a sample 
of grief. On the one hand the idea of defenselessness demonstrated, on the other hand the lack of hope to 
give a birth (especially for the first-born child in the case when she remained unmarried) that in the old times 
supposed to be a great God blessing [Gen. 38:11-14; 38:19]. Thus Judah sent his daughter-in-law Tamar in 
the house of her father with the words: ―Return to your father's house and remain a widow‖. ―She changed 
from the widow's clothes she had been wearing‖ only in that moment when an hour came her to be a prom-
ised wife and a mother of the first-born son. When she had solved the problem she ―took off her veil, and put 
her widow's clothes back on‖. The idea of widow‘s clothes as the clothes of pray and grief is expounded in 
the deuterocanonical book of Judith [Jud. 9:4-5; 10:3]. After desperate appeal to God: ―O my God, listen to 
my prayer, the prayer of a widow‖. Judith ―took off the sackcloth and her widow's clothes, … and dressed 
herself in the fine clothes she used to wear on joyful occasions when her husband (…) was still alive.‖  

The image of a widow Judith is extremely interesting from cultural and historical view, especially due 
to the fact of its presence exceptionally on the pages of Deuterocanonical books and according to the con-
texts of Judith life [Jud. 15:11-13, 16:18-23]. 1- She was an embodiment of a classical widow, as she stayed 
unmarried and had a fairly solitary life. 2- Having made a distance of active social life, she immediately re-
turned to it when she had realized her necessity. 3- She had defied local authority who, as she considered, 
abused power. 4- The authorities had come to her (a woman and a widow) with a request for assistance. 5- 
She had personally solved a problem of mortal danger for her nation with the help of pray and protection of 
Heaven. 6- She worked in a close cooperation with her servant (slave), whom had been given a personal 
freedom. 7- 7- She was an embodiment of greatness and power of a woman. Moreover, she was a bright 
example of marital fidelity and first love loyalty [6, 223-232].   

Furthermore, we would like to draw reader‘s attention to a problematic context of widow‘s tears phe-
nomenon. Widow‘s tears owing to the Biblical accents are considered to be taken into account as a crucial 
measure at the God‘s judgement combining the reasons of deeds and the consequences. In Deuterocanoni-
cal book of Sirach we are finding: ―The Lord is fair and does not show partiality… When orphans and widows 
pour out their prayers, he does not ignore them. The tears running down a widow's cheek cry out in accusa-
tion against the one who has caused her distress‖ [Sir. 35:14-15].       

Tears of a mother-widow who had lost a son-breadwinner were noticed by Jesus in public. Jesus as 
Elijah [1Ki 17:17-24] returned a widow her only son after a servant of Roman officer had been healed by one 
word and in the same way with a single word a son was gave back to a mother-widow [Luk. 7:11-15]. 

Moreover, the significant, for further consideration, is the fact that a widow had a guaranteed level of 
material support from the community and was equated with the priests – levites and orphans. In Deuterono-
my where Church taxes, tithes are described and various variants their division, we are reading: ―At the end 
of every third year bring the tithe of all your crops and store it in your towns. This food is for the Levites, since 
they own no property, and for the foreigners, orphans, and widows who live in your towns. They are to come 
and get all they need. Do this, and the Lord your God will bless you in everything you do‖ [Deu. 14:28-29].  

To speak evil against widows and orphans was forbidden, and notably to take widow‘s clothes (a 
cloak) as a deposit was banned. In that time a cloak was more than clothes, it contained every meaning of 
clothes: a person wore it, slept on it, covered by it, and, actually, it was only one outer clothing that a person 
possessed: ―Do not deprive foreigners and orphans of their rights; and do not take a widow's garment as se-
curity for a loan‖ [Deu. 24:17]. Mainly for them all leftovers of fruits, vegetables, and grapes were left after 
they had been harvested: ―When you gather your crops and fail to bring in some of the grain that you have 
cut, do not go back for it; it is to be left for the foreigners, orphans, and widows, so that the Lord your God 
will bless you in everything you do. When you have picked your olives once, do not go back and get those 
that are left; they are for the foreigners, orphans, and widows. When you have gathered your grapes once, 
do not go back over the vines a second time; the grapes that are left are for the foreigners, orphans, and 
widows‖ [Deu. 24:19-21].  

The issues of God paternity, protection, and revenge after widow‘s property or labor usage are in the 
Psalm words: ―God, who lives in his sacred Temple, cares for orphans and protects widows‖ [Psa. 68:5]. 
About those people, who use opportunities to abuse power in order to distort widow‘s rights is written: ―You 
are doomed! You make unjust laws that oppress my people. That is how you keep the poor from having their 
rights and from getting justice. That is how you take the property that belongs to widows and orphans‖ [Isa. 
10:1-2]. 

   The themes of God punishment for a dishonest pray ―in the public‘s eyes‖ with a parallel disgrace 
of a widow are met in the Gospel of Mark: ―Watch out for the teachers of the Law, who like to walk around in 
their long robes and be greeted with respect in the marketplace, who choose the reserved seats in the syna-
gogues and the best places at feasts. They take advantage of widows and rob them of their homes, and then 
make a show of saying long prayers. Their punishment will be all the worse!‖ [Mar. 12:38-40]. 
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The recognition of widowhood positive meaning is traced in the analysis of such images as Judith 
and Anna. Both of them had purposely chosen a widow‘s role and devoted their lives to pray and penance 
[Jud. 8:4-8; 16:21-23]. 

Furthermore, Jesus had chosen a widow as a heroine of his well-known parable about a judge and 
amount of faith [Luk. 18:1-8]. To continue the New Testament tradition, we would like to pay attention to the 
prohibition issue for widow‘s house destruction that is clearly highlighted in the Gospel [Mat. 23:14], [Mar. 
12:40], [Luk. 20:47]. The theme of ―the best deed before God‘s face‖ is in the letter of James: ―What God the 
Father considers to be pure and genuine religion is this: to take care of orphans and widows in their suffering 
and to keep oneself from being corrupted by the world‖ [Jam. 1:27].  

Returning to the parable about the widow and the judge, we would like to draw additional attention to 
the fact that when Jesus retold the unfair judge monologue the final reasoning phrase of the judge ―If I don't, 
she will keep on coming and finally wear me out!‖ was a ―soften‖ translation from Greek original that literally 
meant that the widow could put bruises under the judge‘s eyes, thus he would protect her to avoid physical 
damage. We would let ourselves to expound the author version of the phrase in a semantic light, it might be: 
―I will take her under my protection to prevent her showing off my unfair judgement (that can have conse-
quences for me)‖. 

The most well-known and vivid example of God‘s special attention to a defenseless woman is a story 
which is known as ―two cents of a widow‖ [Mar. 12, 41-44; Luk.21, 1-4]. Due to Robert Strand ―among all 
women in the Bible that woman is the most anonymous… The Bible exclusively mentioned a donation that 
had been left in the Temple [5, p.37]‖. The woman‘s story is a bright example how a person can trust to God, 
who has noticed the smallest gifts from the poorest people and their background [5, 39].  

Undoubtedly ―the core of Jesus sermon is parables‖ [10, P.193]. One of the cardinal parables is a 
parable about grain. According to Joseph Ratzinger, ―a grain from its external side is something unnoticed. A 
grain of mustard, which is a symbol of God‘s kingdom, is the smallest one; nevertheless, it contains a whole 
tree. A grain is a promise of future. Future is hidden in a grain. It is a presence of a promise‖ [11, P. 199]. A 
widow‘s image is that hidden grain through which truth is embodied. For instance, the most famous woman 
in the history of humanity was Virgin Mary, who led solitary way of life and was a widow.     

Furthermore, returning to the Old Testament we would like to mention that the text of Song of Songs 
at the first glace (but only at the first glance) is weird and appeals to a girl, who is the only child and her 
mother due to the details in the text is supposed to be a widow. Applying even elementary ―symbolic lan-
guage‖ knowledge ―the external erotic‖ may be interpreted in other way. In accordance with an old legend 
that text was put in the Bible only due to a famous rabbi authority, who banned to exclude Song of Songs 
from the Old Testament, as time would pass the right person would read it.  

The Ukrainian context of a widow‘s image consideration is an issue of separate research. Religious 
and femininity are the main issues cored in all religious and spiritual acts of Ukrainian mentality. However, 
having established a parallel, we needed to notice that a widow‘s image was extremely complicated in spir-
itual culture and Ukrainian mentality [10]. Obtaining experience of married life, of a husband‘s death, under-
standing lost opportunity of having children, returning virginity – virgin life, all these factors formed social atti-
tude to a powerful ―widow‘s pray‖. Consequently, it had been included into the main rite traditions, namely 
ancestral traditions, defense practices, funeral ones. Overall, a function of pray was a crucial one if we were 
going to consider a widow‘s role in society [7].  

Significant sustained tendency for Ukrainian and Russian folklore was to compare a widow with a 
cuckoo and with another prophetic bird – an owl. The roots of it were in the words‘ semantic meanings. In the 
first variant a cuckoo is equated with a single mother, due to the second one a theme of afterlife connection 
is followed. A night owl eternally was connected with mysteries, dangers; it was a harbinger of misfortunes, 
etc. Although, even having had sacral respect and powerful pray a widow‘s fate was extremely tough for any 
person.  Nevertheless, a widow‘s life and fate were not easy in any national and cultural traditions.  

The semantic context is followed in the sphere of Ukrainian anthroponomics.  For instance, mental 
and historical memory have remained such well-spread, even nowadays, Ukrainian surnames, which embod-
ied ancient tradition of name given, namely a widow‘s son, a person who is brought up by a widow. A vivid 
example is in the following surnames:  Vdovin, Udovichenko, Nenchin, Materinchin, Vdovets, Vdovchuk, 
Vdovichenko, etc. However, it is a separate issue of research from a sphere of religious anthroponomics. 

Conclusions, generalizations, analogues and perspectives. To sum up all presented material the fol-
lowing conclusions and generalizations can be made. There are some bases to highlight natural valued soli-
tude of a widow, which has become a powerful marker of a widow‘s place determination in spiritual exist-
ence.  

The attention should be drawn to valued and symbolic ambiguity of a widow‘s image understanding 
in the sphere of biblical tradition. Such attitude has been developed due to the various range of widows‘ be-
havior. Consequently, widows‘ participation in social events or their ignorance depended on their corre-
spondence to the high standards, which were applied to an image of ―pure (unmarried for second time) wid-
ow‖.  

From ancient times a fear of widows‘ offence has been existed, as a punishment will be inevitable. 
Such idea has the deeper roots than Christian moral and the New Testament admonishments.  
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Biblical representation of a widow‘s image contains the following symbolic and valued priorities: in 
her solitude she has embodied a typical example of misfortune and grief; the semantic meaning of widow‘s 
clothes demonstrates double grief; a widow has obtained protection due to the law on the same base as an 
orphan or a foreigner; she has been guarded by God, who has always heard her claims and taken her under 
his control and can revenge; a widow is an embodiment of a guaranteed everyday support from the side of 
society and more from the Heaven; the best examples of a widow‘s images are embodied in Judith figure 
and Prophet Anna, who devoted their lives to God, pray and penance. This is the essence of a biblical ideal 
of a widow‘s image.  

The semantic analysis of a Ukrainian word ―widow‖ has shown various diminutive-hypocoristic pat-
terns. The fact leads to a conclusion that a widow has obtained respect and a slight degree of fear in Ukrain-
ian culture. An idea of woman‘s return to ―unmarried, pure, lady life‖ can be assumed. A widow‘s symbolic 
can be met in Ukrainian anthroponomics‘ sphere. The fact has highlighted symbolic, historic and traditional 
norms and deep roots of a widow‘s problem in Ukrainian spiritual culture.   

The apex of a widow‘s image presentation and glory of a woman‘s vocation is represented undoubt-
edly in Virgin Mary image. The ideas of being chosen, blessed, obedient, humble, providing sacred life and 
miracle of virgin birth are embodied in a person, whose name is translated as ―sea tears‖. Virgin Mary is a 
crown of a widow‘s image embodiment in Biblical tradition. 
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THE ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT ASPECTS OF THE TOURISM INDUSTRY  
AS A COMPONENT OF SОCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE STATE 

 
Today, the system of public administration requires a comprehensive approach to social and cultural development. The pur-

pose of the article of the article is to study the trends of international tourism, analyze successful management approaches and 
diagnose the problems of the system of state management of tourism in Ukraine. The main objective of this work is to identify the main 
strategic objectives of the tourism industry, in particular by realizing international experience and improving the level of socio-cultural 
development. The methodology of the study consists of the use of methods of analysis and synthesis of information, as well as a 
comparative-legal method, systemic method, dialectical and graphic. A statistical method and an economic analysis method are used to 
emphasize the economic merits of tourism. The modelling method is used to create practical proposals for tourism development in the 
Rivne region to improve the level of socio-cultural development. The scientific novelty is to develop a strategy for the development of 
tourism on the example of the Rivne region until 2020-2025, the introduction of a comprehensive analysis of international trends in the 
management of the tourism sector, which is designed to form a new vision tourism as a socio-economic phenomenon, as well as the 
formation of a synchronous approach to industrial governance at the regional level. Conclusions. The authors of the article developed 
a strategy for the development of tourism in the regions of Ukraine as a typical document, which should take into account the cultural 
traditions of the local population, spiritual and historical development. Tourism development centres should be objects of historical and 
cultural heritage. The state and prospects of tourism development in Ukraine have been analyzed. Obstacles have been founded in the 
development of tourism and have been proposed ways to eliminate them. A comparison of the development of the tourism industry in 
Ukraine has been done and its place in the world was determined by the main socio-cultural indicators. A set of measures to stimulate 
the development of tourism in Ukraine has been developed. 

Keywords: socio-cultural development, historical development, strategy, public administration, historical and cultural heritage. 
 
Якимчук Аліна Юріївна, доктор економічних наук, професор, Національний університет водного господарства та 

природокористування; Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, доктор юридичних наук, доцент Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Організаційно-управлінські аспекти туристичної галузі як складової соціокультурного розвитку держави  
Система державного управління сьогодні потребує комплексного підходу до соціокультурного розвитку. Метою статті 

є вивчення міжнародних тенденцій розвитку туризму, аналіз успішних управлінських підходів, діагностування проблематики 
системи державного управління туризмом в Україні. Основним завданням даної роботи є окреслення основних стратегічних 
завдань розвитку галузі туризму, зокрема через імплементацію міжнародного досвіду й підвищення рівня соціокультурного роз-
витку держави. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу та синтезу інформації, а також порівняльно-
правового методу, системного методу, діалектичного та графічного. Для акцентування економічної суті туризму використаний 
статистичний метод та метод економічного аналізу. Метод моделювання застосовано щодо формування практичних пропозицій 
щодо розвитку галузі туризму в Рівненській області задля підвищення рівня соціокультурного розвитку. Наукова новизна поля-
гає у розробленні стратегії розвитку туризму на прикладі Рівненської області на 2020–2025 роки, здійсненні комплексного 
аналізу міжнародних тенденцій в управлінні галуззю туризму, який покликаний сформувати нове бачення туризму як суспільно-
економічного феномену, а також у формуванні синхронізованого підходу до управління галуззю на регіональному рівні. Висно-
вки. Авторами статті розроблено стратегію розвитку туризму у регіонах України, як типовий документ, що має враховувати ку-
льтурні традиції місцевого населення, духовний й історичний розвиток. Центрами статегії розвитку туризму мають стати об‘єкти 
історико-культурнї спадщини. Проаналізовано стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Виявлено перешкоди у розвитку 
туризму та запропоновано шляхи їх ліквідації. Проведено порівняння розвитку туристичної галузі в Україні та визначено її місце 
у світі за основними соціокультурними показниками. Розроблено комплекс заходів щодо стимулювання соціокультурного розви-
тку туризму в Україні.  

Ключові слова: соціокультурний розвиток, історичний розвиток, стратегія, державне управління, історико-культурна 
спадщина. 
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Организационно-управленческие аспекты туристической отрасли как составляющей социокультурного раз-
вития государства 

Сегодня система государственного управления требует комплексного подхода к социально-культурному развитию. 
Целью статьи является изучение тенденций международного туризма, анализ успешных управленческих подходов и диагнос-
тика проблем системы государственного управления туризмом в Украине. Основной задачей этой работы является обозначе-
ние основных стратегических задач туристической отрасли, в частности путем реализации международного опыта и повыше-
ния уровня социально-культурного развития. Методология исследования состоит в использовании методов анализа и синтеза 
информации, а также сравнительно-правового метода, системного метода, диалектического и графического. Для подчеркива-
ния экономических достоинств туризма используется статистический метод и метод экономического анализа. Метод модели-
рования применяется для создания практических предложений по развитию туризма в Ривненской области для повышения 
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уровня социально-культурного развития. Научная новизна заключается в разработке стратегии развития туризма на примере 
Ровенской области до 2020-2025 годов, внедрении комплексного анализа международных тенденций в управлении туристичес-
ким сектором, который призван сформировать новое видение туризма как Социально-экономическое явление, а также форми-
рование синхронного подхода к управлению промышленностью на региональном уровне. Выводы. Авторы статьи разработали 
стратегию развития туризма в регионах Украины как типичный документ, который должен учитывать культурные традиции мес-
тного населения, духовное и историческое развитие. Центры развития туризма должны быть объектами историко-культурного 
наследия. Анализируются состояние и перспективы развития туризма в Украине. Были найдены препятствия в развитии туриз-
ма и предложены пути их ликвидации. Авторами проведено сравнение развития туристической отрасли в Украине и ее место в 
мире определялось основными социально-культурными показателями. Разработан комплекс мер по экономическому стимули-
рованию развития туризма в Украине.  

Ключевые слова: социально-культурное развитие, историческое развитие, стратегия, государственное управление, 
историческое и культурное наследие. 

 
Actuality of research. Socio-cultural development of state depends on the preservation of cultural ob-

jects, infrastructure, and the main thing - from the social factor, whether the citizens are ready to preserve 
the and to multiply the cultural traditions of their place, as well as to join the preservation of the public and 
cultural issues for the following generations. That is why the tourism industry is one of the most dynamic are-
as of business over the world, which determines the specific approaches to public administration in this 
sphere. Touristic activities are inextricably linked to the satisfaction of the individual needs of each member 
of the society, who in turn are influenced by many factors of socio-cultural development. Globalization, scien-
tific and technological progress and development of information technologies, increasing the level of well-
being and solvency, changing visa regimes are just a few of the important prerequisites that influence the 
formation of modern tourists. It is important to understand that the profile of tourists of the XXI century is sig-
nificantly different from the profile of travelers of previous periods, in particular, it concerns the number of 
tourists‘ needs. The very ability to meet these needs is a determining factor, underlying the tourist attractive-
ness of a particular area and its development as a successful touristic destination. As the basis for any 
change is effective public administration, the primary function of which is to create a favorable environment 
for the introduction of new socio-economic and socially important trends, it is impossible to progress without 
modification of the management system of the tourism industry. 

State of the scientific development. In recent decades, the attention of scientists  to the following top-
ics increased: to the study of the state, problems and prospects of tourism development in Ukraine, to the 
specifics of the national market of tourist services, structure and subjects of the tourism industry, rationaliza-
tion of their activity, as well as opportunities to use the historical, cultural and religious heritage in develop-
ment regional tourism. In particular, V. Fedorchenko [1] for the first time in the history of independent 
Ukraine, only in 2002, described the main stages of tourism in the territory of modern Ukraine and defined 
the specifics of the organization of tourist infrastructure. T. Tkachenko in his monograph "Sustainable Tour-
ism Development: Theory, Methodology, Business Realities" [2] proposed models and modifications of exist-
ing tourism management mechanisms based on adaptive (active), innovative, preventive (crisis) manage-
ment and quality management, which are aimed at ensuring competitiveness in each of the segments of the 
tourism industry (travel agents, hotels and restaurants, health resorts, transport, etc.). One of the basic de-
velopments in the organization of tourism activities, which outlines the components of tourism, the legislative 
regulation of the organization of tour operator and travel agency activities and identified opportunities for 
tourism development in Ukraine is "Organization of Tourism" by V. Kifyak [3]. The main issues of the tourism 
business and features of the functioning of the tourist market, as well as the activities of the subjects of tour-
ist activity in Ukraine are addressed by L. Agafonova, O. Agafonova [4], G. Aleynikov [5], I. Balabanov, A. 
Balabanov [6] , M. Boruschak [7; 8], S. Havrylyuk [9], V. Gulyaev [10], O. Lyubitseva, V. Babaritskaya [11], L. 
Cherchik [12] and others. These studies should be defined as descriptive in nature with elements of con-
structive analysis of Ukraine's tourism infrastructure. 

The general terminological principles, the service provision of the tourist product, the methodology 
for the development of tours, the organizational specificity of the activity of managers of the tourism industry 
in the organization of tourist trips are considered by: The school and the team of authors [13], as well as V. 
Babaritskaya and O. Malinovskaya [14], G. Mikhailichenko [15] and others. Most of the available specialized 
literature contains partial descriptive information, in particular, on information support for tourism activities, 
such as M. Malska and V. Hudo [16] who provide brief information on the importance of information systems 
in the tourism sector, their potential opportunities for using in the related industries. Researchers argue that 
improvements to the tourism industry's management organization can be achieved through the use of auto-
mated management systems and computer technologies, while enhancing productivity, quality of service and 
speed of tourist service. However, the issue of public administration of the tourism industry in the field of so-
cio-cultural development has not been sufficiently studied, all of which formed the need for our study. 

Primary state research. Important fact is the intensification of tourist flows in Europe, which travelers 
have come to visit more often. Thus, according to 2017 data, 51% of the total number of international trips 
were made by European countries . The upward trend continues. In 2018, the number of foreign tourists in 
Europe has increased by another 6% and reached 713 million. It is expected that in 2019, the world's tourist 
flow will increase by another 3-4% due to stable fuel prices, which leads to the availability of air transporta-
tion. There is also a tendency to increase significantly the number of trips from developing countries [17-20]. 
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Speaking of statistics, the trends in travel geography and top travelers cannot be ignored. This is the basis 
for forming a clear vision of the end consumer. So, the World Tourism Organization points out that four out of 
five tourists do not travel outside their geographical region. Therefore, Europeans travel mainly to Europe. As 
for the nations that are leading the way in their travel expenses, China's tourists, who spent $ 258 billion in 
2017, are the most dominant ones. In second place with double the figure of $ 135 billion. tourists from the 
United States of America, on the third - travelers from Germany with expenses of 89 billion dollars. The ten 
countries that spent the most money on travel included the United Kingdom, France, Australia, Canada, the 
Russian Federation, Korea and Italy. Tourism is the third largest export category in the world, generating 
over 1.6 trillion. dollars. It is second only to the chemical and energy industries, ahead of the automotive and 
food industries [17]. Tourism is an important source of foreign income for both developing and advanced 
economies, as well as an important component of national export strategies. In many developing countries, 
tourism is a major export category. 

Social importance of tourism. Tourism is a major generator of job creation in all occupational catego-
ries. The tourism industry employs more than 313 million people (ie every 10 employees). This includes jobs 
directly related to tourism, indirectly related to tourist services (related industries) and induced jobs (a need 
generated by, for example, a large-scale event). In global sense, tourism is a major employer for women and 
young people, and plays a crucial role in empowering the entrepreneurial sector and sociocultural develop-
ment of the individual. G20 Leaders Declared "Importance of Travel and Tourism Industry as a Means of 
Creating Jobs, Enabling Economic Growth and Development" in the Declaration of the Annual Meeting of 
June 18-19, 2012 in Los Cabos, Mexico to ―develop initiatives to facilitate travel that will help create jobs, 
secure decent work, reduce poverty and ensure global socioeconomic growth‖ [20]. 

Ecological importance of tourism. State policies and regulations in the tourism sector determine the 
degree to which the political environment of the tourism sector development in the country is facilitated. The 
factors of this group are: giving preferences to foreign owners; reservation of property rights; promotion of 
foreign direct investment; the need for visas and the complexity of obtaining them; openness of the country 
to bilateral air services agreements; transparency of state tourism policy; time and cost to start a business. 
Government environmental policies and factors that contribute to enhancing its environmental sustainability 
are crucial to ensure the country's tourism attractiveness in the future. The factors of this group include: rigid-
ity and degree of regulation of environmental standards; sustainable development of the tourism industry; 
carbon dioxide emissions; concentration of solids in the air; endangered species of flora and fauna; ratifica-
tion of the conventions for nature protection. 

Historical and institutional aspects of tourism development. In 2007, the World Economic Forum in-
troduced an analysis of the global tourism industry and the calculation of the Tourism and Travel Competi-
tiveness Index (TTCI). Each year, experts from the World Space Forum, in collaboration with representatives 
of Booz & Company, Deloitte, the International Air Transport Association (IATA), the International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN), the World Tourism Organization (UNWTO) and the World Travel and 
Tourism Council (WTTC), develop competencies for each country and an appropriate rating is generated. 
TTCI identifies barriers to successful tourism development at the national level and develops concrete 
measures to improve the competitiveness of countries in the global tourism services market. Each year, the 
number of countries represented in the ranking of the World Economic Forum is increasing. In the last ana-
lyzed period of 2017, 136 countries were evaluated. The degree of involvement of the world community testi-
fies to the growing popularity and importance of this rating as a benchmark for tourism development [17-20]. 

Methodologically, the Travel and Tourism Competitiveness Index of the country consists of four sub-
indices: environmental friendliness (I); public policy and favorable conditions for travel and tourism (II); infra-
structure (III); natural and cultural resources (IV). They contain 14 sets of metrics that combine more than 70 
evaluation criteria. The authors conducted in this study an analysis of world tourism reports that emphasize 
the multiplier effect of tourism, its complexity, the need to evaluate socio-cultural effects. According to the 
World Council, the total contribution of the tourism sector to the GDP of Ukraine is almost UAH 160 billion, 
which is 6% of GDP [17]. At the same time, direct tourist expenditures amounted to UAH 42.8 billion, the rest 
- indirect and induced contributions. In order to improve the situation in the tourism industry, a number of 
laws, decrees and decrees have been developed and adopted that outlined the main directions and pro-
spects for the development of the tourist sphere of Ukraine. Ukraine is one of the foremost places in Europe 
in terms of the availability of natural and historical and cultural resources capable of stimulating considerable 
interest among domestic and foreign tourists. 

Cultural significance of tourist objects. The resort and recreational territories of our country make up 
about 9.1 million hectares, that is, 15% of its territory. Mineral water reserves make it possible to use them in 
volume over 64 thousand cubic meters per day. There are more than 130 thousand monuments on the state 
register in Ukraine, 57206 of which are archeology monuments (418 of which are of national importance), 
51364 - monuments of history (142), 5926 - monuments of monumental art (44), 16293 - monuments of ar-
chitecture, town planning, landscape art and landscape (3541). 

There are 61 historical and cultural reserves in our country, 13 have the status of national ones. In 
Ukraine there are 1230 hotel establishments (total number of places - 104 thousand), which serve about 4 
million people annually (17.5% of them are foreigners), 3.3 thousand sanatorium and health resorts with a 
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total capacity of about 481 thousand beds that take in almost 3.2 million holidaymakers every year (14% of 
them are foreigners). More than 130 universities (thousands of future travel managers), 4 research institutes 
of the Ministry of Health of Ukraine and the Scientific Center for Tourism Development of the Ministry of Cul-
ture and Tourism of Ukraine provide scientific, methodological and personnel support in tourism and resorts. 
The tourism industry of our country employs more than 243 thousand people (1.4% employment) on a per-
manent basis and about 1 million people seasonally, which indicates the urgent need to increase the number 
of jobs in this field [17-21]. It is worth noting that in recent years there has been a steady movement in 
Ukraine towards a reorientation towards international priorities. 

Socio-cultural problems of tourism development. The degree of realization of Ukraine's tourism po-
tential has not been fully disclosed to date but has several positive developments. The main obstacles hin-
dering the development of the tourism sector in Ukraine today are mainly management, economic, environ-
mental, social and cultural factors. Ukraine has one of the lowest positions on the criterion "Priority of the 
tourism industry" - it holds 90th place. In detailing this criterion is unprecedentedly low indicator "Priority of 
development of the industry for the government of the country", which placed the country only at 122th place, 
that is 15th position out of the end [20]. The general picture is explained by the subindex indicators ―State 
policy and creation of favorable conditions in the field of travel and tourism‖. In 2019, for the first time in the 
history of the country, the President recognized tourism as one of the top five socio-cultural priorities for 
Ukraine's future development. In addition, the tourism community announced 2019 - the year of quality in 
tourism. Obviously, considering the international trends is happening and there is hope of a significant shift 
from 122 positions on the criterion "Priority of development of the industry for the government of the country" 
in the global competitiveness rating. Although at first glance it is only one position out of more than 70, it is 
crucial for significant shifts by all other criteria. These aspects are emphasized as without understanding the 
intersectoral nature of tourism and the potential of socio-economic returns to the industry, no management 
model will be effective and strategic planning effective. Moreover, at the present stage, any strategy should 
include measures for the formation of a proper perception of tourism not only by public authorities, but also 
by all participants in the tourist environment - otherwise, the management model will not be properly adopt-
ed, and therefore its level of practical importance will be reduced. 

Development of tourism development strategy based on socio-cultural approach. The scientific prod-
uct of this research, considering international trends, is developed by the authors of the "Tourism Develop-
ment Program on the Example of Rivne Region for 2020-2025". By systematizing trends, realities and pro-
spective challenges for the Rivne region, it is possible to outline a set of directions for public administration of 
the industry for 2020–2025 (Table 1). 

Table. 1 
Rivne Region Tourism Development Program for 2020-2025 

 

ғ 
n/o 

Section of tourism industry  
development strategy 

Contents of the Strategy section 

1. Management: 
Management of human resources  

The processes of decentralization have radically 
changed the structure of human resources in local 
governments and actualized the need for new 
approaches to territorial development. Without proper 
guidance from public authorities, there will be no quick 
and effective response to the challenges of time. 
There is a need for dissemination of information, as-
sistance in setting priorities, developing the flexibility to 
build a new system of public-private partnerships. 
Promoting competition, not only among business play-
ers, but first and foremost among territorial communi-
ties, as a major motivating and stimulating tool. 

Study 

Motivation 

Creating an environment of high competi-
tion 

Development of business tourism as a 
source of competence and factor of devel-
opment of territories 

2. Investments: 
Creating mechanisms for the development 
of different types of investment 

Achieving economic effects is the most powerful in-
centive mechanism. Co-financing, state involvement in 
actions initiated by non-state actors is an indicator of 
one-way traffic, which encourages and encourages 
initiative. At the same time, financial participation is a 
way to show that it is a priority and to orient not only 
those players who have already contributed to the re-
alization of national goals, but also those who are still 
deciding in which direction to move.  

Impact investment support 

Provision of mechanisms for state participa-
tion in the implementation of logistics pro-
jects that meet the strategic goals of tour-
ism development 

The practice of engaging in a Pro-
gram/Strategy for public or business initia-
tives with the consolidation of initiating ex-
ecutors 
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3. Innovation and creativity: 
Setting 1-3 priority goals for implementation 
over the Program / Strategy period 

An analysis of international practice has shown that, 
for rapid progress, the community must be aware and 
ready for change. Unfortunately, the introduction of 
innovations "from the mountain" is not effective, so the 
state must first of all contribute to the formation of "in-
novative" thinking, to actualize what seems like a dis-
tant prospect, but will soon become a daily reality. In-
ternational experience demonstrates that small towns 
are the centers and generators of change. The plain 
has huge urban potential - 13 historic cities. 

Implementation of the practice of systemat-
ic active communication with the public, 
preferably active youth, by type of thematic 
hubs 

The focus on small towns and United Terri-
torial Communities to form their positive 
tourist image 

4. Aggressive marketing: 
The new advertising approaches 

It envisages adaptation of the tourist information man-
agement system in order to create a positive tourist 
image of the territory. Such image is formed thanks to 
a well-planned advertising of tourist attractions, histor-
ical and cultural and architectural monuments, organi-
zation of action tours, weekends, family vacations, etc. 

Use of modern interactive tools for position-
ing the tourist potential 

Design and branding of destinations 

5. Sustainable development and environmen-
tal and socio-cultural imperatives 
Improving the welfare of the population of 
the United Territorial Communities 

It aims to effectively manage the processes of creating 
and marketing a tourism product to ensure the sus-
tainable development of the territory and the environ-
ment. The territories and objects of the nature reserve 
fund become centers of tourism development (except 
for nature reserves), where tourist routes, ecological 
trails are laid for the education of young people in the 
love of their native land, nature, ecological education. 

Improving the environment 

Cultural and spiritual development of per-
sonality 

Environmental education and upbringing 

Preservation of objects of historical and 
cultural heritage and nature reserve 

 
Source: suggested by the authors. 
Conclusions. The development of the tourism industry is one of the priorities of socio-cultural pro-

gress of modern countries, as it allows to properly realize the full potential of cultural, social and ethnograph-
ic development, geography, history, increase the level of investment attractiveness of the country and inten-
sify the processes of its integration into the world economic system. The development of tourism contributes 
to the development of related industries (primarily due to the multiplier effect), enhances the competitiveness 
of the national economy as a whole and the living standards of the population. That is why the policy of pro-
moting tourism in economically developed countries is of paramount importance in the system of forming a 
strategy for their development. In this regard, integrated criteria, such as the Travel and Tourism Competi-
tiveness Index (TTCI), have been introduced to assess the progress of tourism development countries. The 
calculation of this index in the process of conducting research in the socio-cultural sphere of developed 
countries, allows to identify the main obstacles to the successful development of tourism at the national level 
and to develop specific measures to minimize them, which will inevitably increase its competitiveness in the 
world market of tourist services. The above-mentioned index of competitiveness of the country in the field of 
travel and tourism consists of three subindices: regulatory legal framework in the field of tourism; tourist 
business environment and infrastructure; human, cultural and natural resources of each country in the field 
of tourism. The strategy of tourism development proposed in this study, in the example of Rivne region for 
2020-2025, comprehensively considers the socio-cultural approach. International experience focuses on 
close stakeholder communication to effectively regulate the tourist environment. 
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ОЛЬФАКТОРНІ КОДИ ХРИСТИЯНСТВА 
 
Мета роботи - виявлення специфіки прояву ольфакторних чинників у православному культовому середовищі та їх ти-

пологічний аналіз як кодифікаторів сакральних смислів християнства. Методологія. Застосовується міждисциплінарний естети-
ко-релігієзнавчий підхід у виявленні феноменологічної специфічності компонентів запахового простору православного контек-
сту. Наукова новизна. Здійснена типологізація та встановлений функційний потенціал запахів, стало присутніх у храмовому 
середовищі, явлених у певні моменти культового дійства, вербально зафіксованих сакральними текстами як каталізаторів 
нумінозних переживань та презентантів ідеї різнорівневих проявів Божественної всюдисутності. Висновки. Типологічний аналіз 
ольфакторних чинників, християнського контексту констатує результативність їх функціонування як символічних кодів осново-
положних сакральних характеристик Божественної досконалості, Богоспілкування, храмового хронотопу, обоженої людської 
сутності, життя і смерті. 

Ключові слова: ольфакторний код, сакральний смисл, сакральний хронотоп, сакральна комунікація, нумінозне пере-
живання, обоження. 

 
Юхимик Юлия Витальевна, доктор философских наук, профессор Национального педагогического университе-

та им. М.П.Драгоманова 
Ольфакторные коды христианства 
Цель статьи – определение специфики проявления ольфакторных элементов в православной культовой среде и их 

типологический анализ как кодификаторов сакральних смыслов християнства. Методология. Применяется междисциплинар-
ный эстетико-религиоведческий поход в выявлении феноменологической специфичности компонентов запахового простран-
ства православного контекста. Научная новизна. Осуществлена типологизация и установлен функциональный потенциал 
запахов, постоянно присутствующих в храмовой среде, явленных в определенные моменты культового действия, вербально 
зафиксированных сакральными текстами в качестве катализаторов нуминозных переживаний и презентантов идеи разноуров-
невых проявлений Божественной вездесущности. Выводы. Типологический анализ ольфакторных элементов христианского 
контекста констатирует результативность их функционирования в качестве символических кодов основополагающих сакраль-
ных характеристик Божественного совершенства, Богообщения, храмового хронотопа, обоженной человеческой сущности, 
жизни и смерти.  

Ключевые слова: ольфакторный код, сакральный смысл, сакральный хронотоп, сакральная коммуникация, нуминоз-
ное переживание, обожение.  

 
Yukhymyk Julia, Doctor of Philosophy, Professor, National Pedagogical Dragomanov University  
Olfactorium codes of Christianity 
The purpose of the article is to identify the specific of olfactorium elements‘ appearance in the orthodox ceremonial envi-

ronment and their typological analysis as codificators of Christianity sacral significance. The methodology. Cross-disciplinary aesthet-
ics and theological approach is used in identifying phenomenological specific of odor components in the orthodox context. The scien-
tific novelty. Classification is performed and is established the functional potential of odors, which are permanently present in temple‘s 
environment, which appear at certain moments of cultic events, which are verbally noted with sacred texts as catalysts of numinous 
emotional experience and as representatives of the idea of ubiquitous testament at different levels. Conclusions. The typological anal-
ysis of olfactorium elements in the Christian context states their effective functioning in the quality of symbolic codes of essential sacral 
characteristics of God‘s perfection, communion with God, temple‘s chronotype, the deification of sarx, life and death. 

Key words: olfactorium code, sacral significance, sacral chronotype, sacral communication, numinous emotional experience, 
deification. 

 
Актуальність теми дослідження. Творчим стимулом у формулюванні проблемного ядра статті 

стала естетико-богословська монографія філософа-богослова Дж.П.Мануссакіса «Бог після метафізи-
ки» [6] з її провідною ідеєю - можливістю пізнання трансцендентного Абсолюту через безпосередній 
чуттєвий контакт з об‘єктивними проявами Його сутності. Феноменологічний філософсько-естетичний 
підхід автора монографії переконує, що саме естетична здатність людини чуттєво сприймати, духовно 
переживати та асоціативно осмислювати об‘єкти матеріального світу може бути результативно 
задіяна і для асоціативного осмислення та глибинного осягнення сутності феноменів вищого транс-
цендентного порядку. Дж.П.Мануссакіс досліджує феномени людської чуттєвості як канали «перекла-
ду» метафізичної мови Божественних явлень на мову людського розуміння, обмежуючись при цьому 
зором, слухом, дотиком – трьома з п‘яти чинників чуттєвого фундаменту естетичної свідомості. Однак, 
хоча переважна кількість інформації з оточуючого світу надходить у нашу свідомість саме цими 
трьома каналами, та максимальний інформаційний масив, що стимулює емоційно-почуттєві реакції, 
людина отримує за допомогою запахових відчуттів. Це особливим чином актуалізує роль запахів у 
нашому емоційному житті та сферах культурної життєдіяльності, від нього напряму залежних, – 
релігійній, зокрема.  

Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз ольфакторних (з лат. «olfactorius» - запашний, аромат-
ний) феноменів як специфічних чинників культуротворення складає важливу, однак недостатньо до-
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сліджену проблему гуманітарного знання. Окремий її аспект становить запах як феномен культурно-
релігійного – теоретико-догматичного та практично-культового – контексту, аспект, який досі не отри-
мав належного наукового висвітлення, рівнозначного його дійсному смисловому потенціалу. Підтвер-
дженням подібного «дискримінаційного» ставлення до важливої загальногуманітарної проблеми та, 
зокрема, естетико-богословського її аспекту, є і згадана, у цілому ж блискуча монографія 
Дж.П.Мануссакіса. Заданий у ній феноменологічний вектор дослідження базисних чуттєвих елементів 
релігійно-естетичної свідомості доцільно продовжити аналізом специфіки та причин активного залу-
чення у релігійне середовище запахових факторів. 

Емоційний позитив від присутності запахових відчуттів у релігійному контексті констатували 
православні богослови та католицькі теологи (І.Дамаскін, Є.Сирін, Г.Сен-Вікторський, папа Іоан Павло 
ІІ, П.Флоренський, І.Брянчанінов). У сучасній гуманітарній думці питання чуттєвої - зокрема, ольфак-
торної - культури розглядаються як аспекти більш загальних естетико-культурологічних проблем 
(В.Бичков, О.Вайнштейн, А.Костяєв, Є.Папченко, Т.Кривошея). Цілеспрямоване дослідження ролі за-
пахів у християнському культі знаходимо у роботах А.Лесовиченко, С.Ликана, М.Єпанешникової. 

Мета дослідження. Дана розвідка спрямована на висвітлення сутнісної характерності та 
поліфункційної проявленості ольфакторних чинників у християнському контексті, їх здатності презен-
тувати ідеї сакральної догматики. Дослідницьким контекстом обрана практика православного культу з 
усією системою закріплених у ній ольфакторних чинників, посилання на них у текстах Старого і Нового 
Заповітів та зразках богослужбової літератури. 

Виклад основного матеріалу. Для людини здатність сприймати запахи нерозривно пов‘язана із 
переживанням особливої душевної інтимності цього процесу. Запахові відчуття актуалізуються син-
хронно із процесом дихання, вдихання, «впускання» деякої невидимої однак тілесно, нюхово відчутної 
субстанції всередину свого тіла, всередину себе, у ту інтимну глибину, де, за традиційними уявлення-
ми та суб‘єктивно-інуїтивними відчуттями, знаходиться душа і серце як вмістилище любові, щастя чи 
страждання, середовище, яке, на перший погляд, надійно закрите від сторонніх, несанкціонованих 
нами втручань і яке усвідомлюється як реально відчутний внутрішній осередок нашого «я». Лише за-
пах здатний безперешкодно, миттєво і здебільшого «самовільно» проникати у наше внутрішнє «свя-
тая святих» і особливим чином налаштовувати чи навіть перелаштовувати наш суб‘єктивний емоцій-
ний стрій. Вдихання запаху можна вважати граничним за своєю інтимністю варіантом дотику – однак 
не до зовнішніх тілесних покровів, а до внутрішньої сутності людської форми, інтеріорного 
суб‘єктивного єства, розчинення у них, насичення їх новими якостями, повного з ними з‘єднання. Різ-
новидом дотикового відчуття вважає вдихання запаху і дослідник філософії тілесності Ж. Л. Нансі, за-
раховуючи не лише нюх, а і смак до виділених ним дотикових варіантів [7, 255]. Подібно до будь-якого 
дотику, особливо раптового, наперед не дозволеного нами самими, - а вдихання запаху дуже часто не 
залежить від нашого бажання чи раціональної готовності до контакту з ним, – духовно-емоційним 
наслідком тут може бути як задоволення чи насолода (пахощі квітів, бджолиної пасіки, соснового лісу, 
улюблених парфумів), так і ймовірні нехіть, відраза чи навіть страждання (запах тління, бруду, нечи-
стот). Нерозривна єдність із процесом дихання поглиблює смислову семантику запахових відчуттів, 
надає їм особливого статусу серед інших чинників сенсорного апарату людини. Дихання, вдихання є 
атрибутом життя, каналом передачі життєдайної енергії, а його відсутність свідчить про загрозу чи 
присутність смерті. Приємні пахощі стимулюють і поглиблюють дихання, міазми ж, навпаки, майже 
рефлекторно примушують, уникаючи неприємного вдихання і внутрішнього безпосереднього контакту 
із запаховим негативом, затамувати подих – фактично, припинити дихати попри всю небезпеку подіб-
ного стану. Як наслідок, утворюється стійкий асоціативний зв'язок: благовонні запахи – життя, радість, 
натхнення; смрадні – зло, небезпека, смерть.  

Для людини, на відміну від тварини, вдихання запахів завжди супроводжується духовно-
непрактичною емоційно-ціннісною реакцією, зумовленою соціокультурною приналежністю, специфікою 
індивідуальної фізіологічної конституції та естетичної свідомості. Невіддільні від нюхових відчуттів 
психологічні на них реакцїї забезпечують запахам статус потужного духовно-емоційного подразника, 
каталізатора системних почуттєвих процесів, пускового механізму численних асоціацій. 

З огляду на те, що запах є безпрограшним чинником актуалізації інтенсивних духовно-
емоційних станів, ольфакторні компоненти віддавна активно залучаються у релігійний контекст, не 
лише особливим чином його естетизуючи, але, насамперед, інтенсифікуючи та асоціативно збагачую-
чи сферу релігійно-нумінозних переживань, закріплюючи за собою функцію кодування та символічної 
презентації важливих сакральних смислів.  

Знайомство з культовими практиками різних релігійних традицій (політеїзму Стародавнього 
світу й Античності, індуїзму, буддизму, іудаїзму, християнства, ісламу) засвідчує традиційну вкоріне-
ність у них ольфакторної складової – пахощів ефірних масел, смолистих речовин, трав, квітів. Чуттєва 
очевидність запахів у поєднанні з їх візуальною «невидимістю», - а звідси й позірною «нематеріальніс-
тю» навіть при спостереженні джерела їх надходження, - і забезпечили їм роль містичної презентації 
трансцендентних сутностей та смислових характеристик релігійних контекстів. «Серед усіх фізичних 
властивостей є одна, в якій уже присутнє ірреальне – це запах» [9, 19]; ірреальне ж, логічно не пізна-
ване – характеристики, притаманні феномену сакрального: «…священне містить у собі цілком 
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своєрідний момент, який вислизає від раціонального, … є цілком недоступним понятійному осягнен-
ню» [10]. Подібна ірраціональна таємничість запаху і забезпечує йому статус органічного чинника 
містичного контексту. 

Релігійна свідомість віднайшла і ввела у практику систему факторів, здатних прямо чи опосе-
редковано презентувати та прояснити метафізичні смисли християнської догматики. Серед складників 
цієї системи (архітектурних форм, священних текстів, іконічних образів, богослужбового співу, 
освітлення, декоративних елементів) ольфакторні чинники займають унікальне місце, маючи змогу 
миттєво, динамічно, таємничо-чуттєво представити неосяжне, невловиме, «ірраціонально-нумінозне» 
(Р.Отто), «…те, що тікає від нашого «поняття», розуміння, оскільки трансцендентує наші категорії» 
[10]. Запахи, залучені у релігійне середовище, виконують функцію естетизованого коду цілого ком-
плексу важливих сакральних смислів, допомагаючи раціоналізувати й осягнути ідеї християнської ме-
тафізики, закріпити їх у релігійній свідомості за допомогою стійких емоційних ярликів. Ці запахові ко-
дифікатори: а) об‘єктивно присутні в інтер‘єрі храму та формах богослужбової практики; б) вербально 
позначені у священних текстах як образи, символи, метафори сакральних ідей. Виділимо основні 
ольфакторні коди та їх функційну специфіку ідейної презентації на різних рівнях християнського кон-
тексту. 

Ольфакторне кодування сакрального хронотопу. Сакральний топос твориться і видимо ствер-
джується як просторово й часово визначеним ритуальним дійством, так і системою штучно сконструй-
ованих, символічно визначених та особливим чином представлених естетичних об‘єктів. Сукупність 
візуально сприйнятних та семантично упізнаваних архітектурних, живописних, скульптурних, декора-
тивних елементів позначають межі, розміри, пропорції, конфігурацію, якісні характеристики системи 
культових форм, що, власне, цей сакральний топос видимо й облаштовує. Однак дійсну сакральність 
такому багатоелементному середовищу надає відчуття особливої духовної енергетики, що невидимо 
насичує увесь його простір, пронизує кожен наявний у ньому елемент, наповнюючи особливим урочи-
стим піднесенням та таємничим хвилюванням переживання небуденності і присутніх тут людей. Чин-
никами символічної об‘єктивації енергії Божественної присутності слугують світлові ефекти від паніка-
дила, свічок, віконних вітражів, золотих окладів та риз, гармонійні звукові вібрації речитативів та 
наспівів, пахощі ладану, воску, мира. При всій важливості зорових та слухових відчуттів особлива 
роль презентанта нематеріальної трансцендентної життєдайної Божественної енергії належить саме 
запаховим відчуттям. Правомірно говорити про особливу запахову енергетику сакрального середови-
ща – символічно означеного особливими пахощами духовно-енергетичного наповнення матеріально-
геометричного храмового простору. Благовоння, дозволені й закріплені церковним каноном, стають 
дієвими чинниками містичного перетворення буденного середовища будівлі на містичний сакральний 
простір Храму. Запахова храмова аура твориться групами пахощів, які умовно можна поділити на: а) 
статичні - сталі, звичні, що лише змінюють ступінь інтенсивності та творять традиційну ольфакторну 
характерність сакрального місця: запахи воскових свічок, квітів, просфор; б) динамічні, що цілеспря-
мовано вводяться у храмове середовище у певні, визначені Типіконом моменти літургії, вечірні, 
утрені, проведення Таїнств (пахощі ладану при кадінні; мира при миропомазанні; єлею та ефірних ма-
сел при єлеопомазанні); в) локально-святкові, вплетені у ритуальну канву свят церковного календаря, 
очікувані та упізнавані як їх супутні ольфакторні репрезентанти (запах здоби на Великдень, верби на 
Вербну неділю, зілля на Трійцю, зілля та меду на свято Маккавеїв, фруктів та винограду на Преобра-
ження тощо). Групи ольфакторних чинників не лише вказують на важливі дати церковного року чи 
вузлові моменти богослужіння, але і є дієвими факторами сакралізації храмового хронотопу загалом, 
перетворюючись на його зрозумілі й безпомилково впізнавані константні кодифікатори. 

Ольфакторні коди Божественної сутності. Атрибутами триіпостасного Бога є досконалість і 
краса Його сутності та земного світу як Його довершеного творіння. «Ісусе, Красо пресвітла», - промо-
вляє Акафіст [1, 375], а псалмоспівець вторить: «Ти прибрався у славу і величну красу» (пс.103), 
«Господь воцарився, у красу зодягнувся» (пс.92), «Сила і краса у святині Його» (пс.95). Кодифікований 
храмовими пахощами сакральний хронотоп одночасно символізує і величну красу Царства Небесного. 
Пахощі ладану й мира уособлюють досконалість Творця та красу раю, а їхня здатність безперешкодно 
й миттєво наповнити храмовий простір ілюструє атрибутивну всюдисутність Святого Духа, який, як 
засвідчують слова молитви, «всюди є і все наповняє». 

Запахи різних якостей прямо чи опосередковано присутні у ключових моментах Євангельської 
історії, перетворюючись на їх сталі ольфакторні коди. Різдво Христове визнане і прославлене дарами 
волхвів – ладаном (запащна смола східних дерев) як знаком царської величі та смирною (ароматична 
смола аравійських кушів) як вказівкою на смертне людське єство та велику смиренну жертву Христа 
(Мф.2:11). Запах смирни супроводжував і початок земного життя Христа - як дар, і хресну смерть - як 
елемент суміші для умащення знятого з хреста тіла (Ін.19:39). Єрусалимський початок Христової про-
повіді оповитий запахами пальмового віття, яким вітали Месію (Ін.12:13); передбачення хресних мук 
акцентоване зливанням у домі Симона благовонного «дорогоцінного мира» - знаком майбутнього по-
гребіння (Мф.26:138); перемогу над смертю першими засвідчують жінки з миром для умащення по-
кладеного у гробниці тіла (Мк.16:1). Аромати виступають чуттєвим кодом бездоганності Христа та 
Приснодіви Марії як «пахощів Христового благоухання» [1, 399].  
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Процесуальним кодом всюдисутності Бога, незримого Його явлення в богослужінні виступає 
летючі аромати кадіння. Сакральний простір храму насичений численними статичними візуальними 
символами Його присутності (хрести, ікони, світильники, євхаристійна чаша); а фіміам - запах 
розігрітого у кадилі тліючим вугіллям ладану, поєднаного з видимим благовонним димом - своєю ди-
намічною політністю являє образ життєдайного Божественного подиху: «І зовнішнім виглядом ніщо так 
не нагадує благодатного дихання Духа Святого, як дим фіміаму» [11]. Фіміам об‘єктивно перетворює 
звичне повітря на особливий, надзвичайно приємний для перебування у ньому благозапашний 
простір, містично символізуючи дію Святого Духа, який освячує простір, ним насичений; церковний 
устав передбачає на Великодній всенічній, присвяченій Воскресінню як головній Євангельській події, 
не просто кадіння фіміаму у певні моменти пасхального дійства, як на рядових службах, а «надзви-
чайне наповнення храму запахом із додатково поставлених посудин з благовоннями» [11] на свідчен-
ня присутності всеосяжної благодатної Божественної енергії.  

Ольфакторне кодування сакральної комунікації. Сакральна комунікація людина-Бог ре-
алізується в канонічному християнстві у формах «безкровної жертви» Євхаристії та молитовного звер-
тання. Жертвоприношення завжди було неодмінним атрибутом різних полі- та монотеїстичних систем. 
Біблія говорить про обов‘язкове старозавітне криваве зооморфне «всепалення, жертву, пахощі, 
приємні Господу» (Лев 1:1-9) та куріння благовонь як жертвоприношення на знак прохання, підтвер-
дження спілкування, заключення чи поновлення заповіту людини з Богом (Бут 8:20-21; Бут 15; Вих 
20:24; Лев 6:13): «приноситимуть фіміамом імені Моєму чисту жертву» (Мал1:11). У християнстві кри-
ваве жертвоприношення заступає жертва безкровна – євхаристія, причастя; давня ж традиція кадіння, 
куріння фіміаму зберігається, наповнюючись новим сенсом християнської догматики. Летючі рухливі 
ароматні потоки кадильного диму насамперед асоціюються з третьою іпостассю новозавітної Тройці – 
безплотним, всюдисущим, ідеальним Духом Святим. Ритуал кадіння набуває додаткових символічних 
значень – так, кадило, в якому підпалене вогнем тліюче вугілля викликає нагрівання ладану та появу 
ароматного диму, уподібнюється Богородиці, яка таємничим чином прийняла «вогонь Божества» та 
явила світові втіленого Христа-Бога; на вечірні «світло свічки та кадіння фіміаму символізують, що 
перших людей у раю постійно осявало світло Богознання, живила благодать Святого Духа» [8, 120]. 
Головною ж формою сакральної комунікації з Богом є молитва – славослівна, покаянна, прохальна, 
подячна. Кадильний аромат часто виступає символом молитви, почутої Богом – так, саме під час 
кадіння Захарія отримує від Ангела звістку про народження сина Іоана, майбутнього Хрестителя Гос-
поднього (Лк 1:10-11). Молитва, вимовлена вголос чи подумки, невидимо спрямована у виміри світу 
горішнього, трансцендентного, уподібнюючись до видимого фіміаму, який «підносить розум до пре-
столу Божого, куди він направляється з нашими молитвами» [11]. Образ молитви-фіміаму присутній у 
багатьох біблійних та богослужбових текстах – «Нехай піднесеться молитва моя як пахощі кадильні 
перед Тобою» (Пс.140); у небесному Храмі ангел тримає золоту кадильницю і «стоять золоті чаші, 
сповнені фіміаму, які суть молитви святих» (Одкр.5:8). У цьому контексті кадіння кодує різні рівні про-
цесу сакральної молитовної комунікації: щира, сердечна молитва, спрямована від душі до Бога як 
приємні невагомі пахощі підноситься вгору; досягши ж горішнього світу і будучи там почутою і сприй-
нятою, вона заміщається благодаттю Божою, яка зворотньо спускається до людей, очищаючи, нади-
хаючи, гармонізуючи їх духовний світ. У «Молитві кадила» на проскомидії перед літургією священик 
промовляє: «Кадило Тобі приносимо, Христе Боже наш, як пахощі духовні. Ти ж прийми їх у Свій над-
небесний жертовник і пошли нам благодать Пресвятого Твого Духа» [12, 86]. П.Флоренський зазначає 
у цьому зв‘язку: «Онтологічно кадильний дим плине у пренебесні ноуменальні сфери і зворотньо схо-
дить до нас, долу, вже не фіміам кадильний, а благодать Святого Духа у вигляді фіміаму» [13]. 

Ольфакторне кодування процесів і станів обоження. Класичну формулу «Бог став людиною, 
щоб людина могла стати богом» Іринея Ліонського, що стала провідною ідеєю східного християнства, 
лаконічно представляє поняття «обоження» (гр. «теозис») - «наскільки можливо для людини, уподіб-
нення Богу та єднання з Ним» [3, 575], «сходження до Божественної природи через з‘єднання з не-
тварною благодаттю, яка надається Святим духом» [4, 99]. Серед визнаних релігійною свідомістю 
шляхів набуття благодаті Святого Духа особливе місце займає таїнство миропомазання - «зодягання 
в одежу пахощів Духа Святого» [13], обов‘язкове при хрещенні, освяченні храмового престолу й ан-
тимінсу, вінчанні на царство. бо саме «миропомазання є таким таїнством, через яке подається…Дух 
Святий» [5]. Миро, «таємниче за благодаттю Духа, з ним поєднаного» [13], вважається сакральною 
речовиною і відзначається не лише складністю формули з понад 40 інгрідієнтів, а й притаманним йому 
особливим ароматом. За Симеоном Новим Богословом, «бездушне миро» прославлене саме через 
свої надзвичайні пахощі [2, 279]. Сенс сакральної формули миропомазання «печать дара Духа Свято-
го» чуттєво об‘єктивується саме через священний аромат, вказуючи на ольфакторну характеристику 
таїнства як пряме свідчення дії благодаті Святого Духа, що «обожує» людину, єднаючи її з Богом. Са-
кралізовані запахи, таким чином, стають невіддільним атрибутом не лише молитви як духовного єдна-
ння з Богом, але і містично кодують входження у стан обожнення, наближення людини до Божествен-
ної сутності - так, свт. Миколай прославляється як «миро Христових пахощів», що «увесь світ 
наповнював…своїм благодатним миром» [1, 404]. Обожений стан Богородиці аналогічно образно ко-
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дується за допомогою запахових метафор – «Мати Божа, Цвіте Благозапашний», «благоухання за-
ступництва Твого», «миро благовонне», «пахощі молитов Твоїх» [1, 391]. 

Ольфакторне кодування антиномії життя-смерть. Запах виступає важливим кодифікатором 
принципової для християнської свідомості антиномії життя-смерть: життя як непохитне слідування Бо-
жим заповідям, перспектива райського блаженства душі після тілесного кінця; смерть же - як наслідок 
гріхопадіння, нерозкаяної гріховної сутності людини, неминучість вічного пекельного страждання і за-
гибелі душі. Якщо попередні визначені типи ольфакторних кодів пов‘язані з найвищими позитивними 
характеристиками запахів, то ольфакторний мортальний код свідомо спрямований на максимальний 
негатив їх чуттєвого переживання. Реалії християнської культової практики уникають будь-яких нега-
тивних запахових відчуттів; ольфакторне кодування ворожих людині явищ гріха, смерті, пекла пере-
конливо представлене лише у вербальній образній формі у текстах Св.Письма та богослужбової літе-
ратури. Життя, благість, щастя уособлюють благовонні запахи квітів, ефірних олій, смолистих 
речовин, свіжості; смерть, гріх, пекельна загибель супроводжуються мерзенним смородом тління, 
гниття, запахом сірки, всепожираючого вогню. Згадані асоціативні пари перетворились на смислові 
константи, що безпомилково розкодовуються не лише у релігійному, а й у щоденному життєвому кон-
тексті. Негативні запахові характеристики присутні не лише в описах явищ реальної смерті (воскресін-
ня чотириденного померлого Лазаря із тлінним смородом (Ін.11)), а й використовуються для живопи-
сання фатальності гріховного життя: «засмерділись і загнилися рани мої від лиця безумства мого» 
(Пс.37), «богомерзенне гріховне злосмраддя» [1, 411], «вогонь, дим і сірка» від коней вершників Апо-
каліпсису (Одкр.9:17).  

Запахові відчуття тісно пов‘язані з диханням – процесом і каналом входження енергії життя і 
Божественної благодаті. Вдихання сакральних пахощів переживається як містичне входження енергії 
Святого Духа; неприємні, відразливі запахи, реальні чи уявні, асоціюються з пекельними силами зла, 
що своєю появою викликають відразу й жах. Крім об‘єктивних пахощів храмового простору та запахо-
вих характеристик, вербально зафіксованих у текстах, релігійна традиція залучає ольфакторні чинни-
ки опосередкованої дії, що синестезійно й асоціативно актуалізуються у поєднанні з іншими відчуття-
ми – насамперед, зоровими. Так, духовно-смислова повнота сприйняття численних іконографічних 
зображень забезпечується, зокрема, прихованою присутністю в них запахових характеристик (зобра-
ження квітів, плодів, диму кадіння), які зчитуються підсвідомістю, вносячи особливий емоційний нюанс. 
Чуттєво об‘ємні образи насичують і священні тексти: Богородиця – «пахощі Христового благоухання» 
[1, 399]; Христос – «Квітка запашна» [1, 384]; святий – «лілея райського вирощування» [1, 404] і т.і. 

Висновки. Типологічний аналіз ольфакторних чинників, присутніх у християнському культовому 
контексті, констатує результативність їх функціонування як символічних кодів засадничих сакральних 
характеристик Божественної досконалості, Богоспілкування, храмового хронотопу, обоженої людської 
сутності, життя і смерті. Подальший аналіз супутніх аспектів представленої проблеми зокрема та гло-
бальної ролі естетичних чинників релігійних феноменів у цілому можна розглядати як перспективний 
вектор подальших естетико-культурологічних досліджень. 
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PRESERVATION OF BOOK MONUMENTS IN LIBRARIES OF UKRAINE:  
THE MODERN STATE AND THE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM 

 
With the beginning of political and economic reforms, with the change of state information and cultural policy, libraries have 

begun a new phase of their development. There is an evolution of its social role: changing technologies, service forms, the nature of 
interaction with authorities and different social groups. The memorial function of libraries is essential. It provides preservation of the 
books that are the heritage of history and culture or book monuments, promoting them with modern means, and ensuring the proper 
organization and access of users to knowledge. The purpose of the article is to highlight the state of book preservation at the present 
stage, where the top issue is the lack of a concerted policy to preserve the National Library Fund, ensuring the preservation of the doc-
umentary heritage of Ukraine as a national part of the world's heritage. Methodology of the research is to use general scientific cogni-
tion methods, including a systematic approach to discover the current state of library science and identify the mechanisms of its activity. 
The axiological approach is used to determine the meaningful value of a source, its systemic integrity while combining the value of in-
formation and material media at the same time. In addition, theoretical and empirical methods have been applied, in particular, the anal-
ysis of the condition of books, abstraction, analogy, deduction, induction, reduction and synthesis, structuring of data on its preservation. 
The scientific novelty of the research is to identify the factors that cause the library's long-term and secure preservation under current 
conditions. Conclusions. It is proved that holdings maintenance should be provided to preserve and secure funds. The following 
preservation action should be followed: to maintain the material and sanitary-hygienic condition of the premises at the appropriate level; 
to equip libraries with modern systems of technical means of safety, constant improvement of material and technical base; to follow 
regulatory regimes of documents preservation and their conservation; to ensure the processes of protection, preservation and use of 
library funds with right amount of skilled personnel, etc. 

Key words: preservation, book monuments, library, information, library collection, rare and valuable publications, conserva-
tion, digitization. 

 
Горбань Юрій Іванович, кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних технологій, директор наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв 
Збереження книжкових пам’яток у бібліотеках України: сучасний стан та шляхи вирішення проблеми 
З початком політичних і економічних реформ, зі зміною державної інформаційної та культурної політики бібліотеки 

розпочали новий етап свого розвитку. Відбувається еволюція їх соціальної ролі: змінюються технології, форми обслуговування, 
характер взаємодії з органами влади, різними соціальними групами населення. Однією з головних функцій бібліотек є ме-
моріальна – збереження книг, що є пам‘ятками історії та культури чи книжковими пам‘ятками, пропаганда їх сучасними засоба-
ми, забезпечення належної організації і доступу користувачів до знань. Метою дослідження є висвітлення стану збереження 
книжкових пам‘яток на сучасному етапі, де гострою проблемою постає відсутність узгодженої політики щодо збереження націо-
нального бібліотечного фонду, забезпечення повноти збереження документної спадщини України як національної частини за-
гальносвітового духовного надбання. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів пізнання, у 
тому числі, системного підходу для розкриття сучасного стану бібліотечної справи та виявлення механізмів її діяльності. 
Аксіологічний метод використаний для визначення змістовної цінності джерела, його системної цілісності при поєднанні цінності 
інформації й матеріального носія одночасно. Крім того, застосовано теоретико-емпіричні методи, зокрема, аналіз стану книжко-
вих пам‘яток, абстрагування, аналогія, дедукція, індукція, редукція та синтез, структуризація даних щодо їх збереженості. Нау-
кова новизна дослідження полягає у виявленні чинників, що зумовлюють тривале та безпечне збереження бібліотечного фон-
ду у сучасних умовах. Висновки. Доведено, що створення оптимального режиму збереження і безпеки фондів може бути 
забезпечене лише при виконанні низки таких умов як: утримання на належному рівні фізичного і санітарно-гігієнічного стану 
приміщень; облаштування бібліотек сучасними системами технічних засобів безпеки, постійне покращення матеріально-
технічної бази; дотримання нормативних режимів збереження документів та їхньої реставрації; забезпечення процесів захисту, 
збереження та використання бібліотечних фондів належною кількістю кваліфікованих кадрів та ін. 

Ключові слова: збереження, книжкова пам‘ятка, бібліотека, інформація, бібліотечний фонд, рідкісні та цінні видання, 
консервація, оцифрування.  

 
Горбань Юрий Иванович, кандидат культурологии, доцент кафедры информационных технологий, директор 

научной библиотеки Киевского национального университета культуры и искусств 
Сохранение книжных памятников в библиотеках Украины: современное состояние и пути решения проблемы 
С началом политических и экономических реформ, с изменением государственной информационной и культурной по-

литики библиотеки вступили в новый этап своего развития. Происходит эволюция их социальной роли: меняются технологии, 
формы обслуживания, характер взаимодействия с органами власти, различными социальными группами населения. Одна из 
главных функций библиотек – мемориальная: сохранение книг, являющихся памятниками истории и культуры или книжными 
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памятниками, пропаганда их современными средствами, обеспечения надлежащей организации и доступа пользователей к 
знаниям. Целью исследования является освещение состояния сохранности книжных памятников на современном этапе, где 
острой проблемой является отсутствие согласованной политики по сохранению национального библиотечного фонда, обеспе-
чения полноты сохранения документационного наследия Украины как национальной части общемирового духовного достояния. 
Методология исследования заключается в использовании общенаучных методов познания, в том числе, системного подхода 
для раскрытия современного состояния библиотечного дела и выявления механизмов ее деятельности. Аксиологический ме-
тод использован для определения содержательной ценности источника, его системной целостности при сочетании ценности 
информации и материального носителя одновременно. Кроме того, применены теоретико-эмпирические методы, в частности, 
анализ книжных памятников, абстрагирование, аналогия, дедукция, индукция, редукция и синтез, структурирование данных об 
их сохранности. Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов, обусловливающих длительное и без-
опасное хранение библиотечного фонда в современных условиях. Выводы. Доказано, что создание оптимального режима 
сохранности и безопасности фондов может быть обеспечено только при выполнении ряда таких условий как: содержание на 
должном уровне физического и санитарно-гигиенического состояния помещений; обустройство библиотек современными си-
стемами технических средств безопасности, постоянное улучшение материально-технической базы; соблюдение нормативных 
режимов хранения документов и их реставрации; обеспечения процессов защиты, сохранения и использования библиотечных 
фондов надлежащим количеством квалифицированных кадров и др. 

Ключевые слова: сохранение, книжный памятник, библиотека, информация, библиотечный фонд, редкие и ценные 
издания, консервация, оцифровки. 

 
Relevance of the research topic. Library Funds of Ukraine are not only a unique part of the national 

cultural heritage but also a valuable historical source and information resource that contains a large number 
of unique records of world significance. The prestige of a library is determined primarily by the composition 
and quality of its storage, and the primary purpose of the library is to preserve the accumulated books. The 
age of the fund is particularly valuable. 

As a rule, the collections of collectors, personal libraries of writers, scientists, and public figures are 
accumulated in library funds. Therefore, the issue of preserving book memos in the current context of library 
networks is extremely relevant to the intellectual enrichment of its citizens. 

The library (from Greek biblion - book and theke - archive) is a cultural, educational and scientific in-
stitution that organizes the accumulation, storage, public use of printed and manuscript sources. And a book, 
a socio-cultural phenomenon, is a unique means of accumulating spiritual values. It emerges as a wise and 
tolerant translator of information, synthesized by the embodiment of good, truth and beauty. 

 The term ―book monuments‖ allows you to define this concept, to equate a book with other types of 
historical and cultural heritage. It is a reflection of both book culture, the history of mankind, and culture in 
general. It defines the task of preserving book monuments as cultural heritage objects [13, 73-74]. 

Library is considered to be the most democratic institution that fulfils its social purpose providing new 
information to anyone who wants to get closer to such vital source. Information that contains the multifaceted 
evolution of humanity is stored in libraries and archives of the world. The origins preservation for future gen-
erations is becoming a global task that all civilized countries and the world community are trying to deliver on 
target. The housing of book fund providing with the tasks of the present requires constant development of 
the form and methods of work. 

 Libraries of Ukraine, as part of the educational and cultural environment, meet constitutional rights 
of free access to information and knowledge for citizens; enable them to share in the values of national and 
world heritage. Public policy in the library field is aimed at reframing its role, resources, in accordance with 
the new social needs of the public. In the context of the physical deterioration of library collections and unsat-
isfactory levels of public funding, the need to keep books is becoming more and more urgent. 

Analysis of research and publications. Many modern researchers have treated the problem of books 
stored in libraries. I. Bondarenko, exploring the evolution of scientific views on the problems of library funds 
storage, considered such concepts as ―storage of library collection‖, ―preservation of library collection‖, and 
―housing of library collection‖. The author emphasizes that the storage of library collections as a phenome-
non simultaneously covers the processes of collection formation and use and proposes to replace the exist-
ing concepts of ―possession or access‖ with more, in her view, perfect – ―possession for access‖ [4, 6]. 

 Exploring the problems of the collections preservation of scientific libraries of Ukraine, V. Verhunov 
determines the conditions for creating optimal actions to preserve and secure the library collections on the 
basis of state standards and substantiates the feasibility of creating a special State Committee on Libraries 
and Library Affairs or Vernadsky National Library of Ukraine`s Committee in order to solve the problems of 
the preservation of collections [7]. O. Perminova also points out that the problem of documentary preserva-
tion is extremely urgent all over the world. Moreover, the traditional housing does not meet the requirements 
of present times [14, 34]. Therefore, researching the experience of preserving funds using the latest technol-
ogies, developed at the Russian State Library, the researcher indicates that the priority area is conservation, 
as well as the feasibility of microfilming [14, 34-37]. 

Considering the issues of formation, peculiarity of scientific handling and preservation of collection of 
old-printed books, rare and valuable editions, H. Kovalchuk defines such concepts and terms as ―rare book‖, 
―valuable book‖. In particular, the term ―book monument‖ is defined by the author as a kind of spiritual treas-
ure and collective memory of humanity [9, 5]. The value of book monuments and the importance of preserv-
ing library holdings are pointed out by O. Lazariev, L.Nikolenko, emphasizing that ―this is a global problem 
facing whether we can hand down the legacy of past generations‖ [12, 17]. Topical is the holding of the Third 
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International Book Reading (Odesa, September 15-17, 2015) ―Old-Books and Rare Editions in the University 
Library‖, which covered the following issues: digital preservation of books; experience and perspectives; un i-
versity libraries and libraries of academic institutions; history, current problems, and perspectives; old books 
and book collections; problems of conservation, study and interpretation, etc. [15]. 

 That being said, the problem of storing books as cultural property in libraries is not sufficiently stud-
ied and highlighted, although its scientific and practical significance is indisputable since it is inextricably 
linked to the needs of the public for information stored in the library and archival holdings. 

The purpose of the study is to highlight the state of book preservation at the present stage. 
Presenting the main material. Studying the specifics of preserving the collections of scientific librar-

ies, V. Verhunov emphasizes the importance of ensuring the appropriate actions of the personnel of the 
funds, the implementation of accounting and preservation of rare and valuable editions, coordination of pro-
grams for their preservation at the national, regional and departmental levels. These aspects are highlighted 
by the author on the materials of the book collections of the National Scientific Agricultural Library of the Na-
tional Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (NAASB NAAS). It stores universal documents on the de-
velopment of agrarian science, education and technology over several centuries, which make up the library 
and bibliographic base of the qualified development of the agricultural sector of Ukraine [5]. 

V. Verhunov believes that the preservation of book collections in the scientific and educational insti-
tution is being implemented in several areas as development of best management practices system for the 
preservation of library values; producing a modern instructional and methodological documentation that pre-
scribes the technical means for funds preservation; physicochemical safety and hygiene of library funds 
through the creation of own base of the restoration and hygiene of funds; timely and qualitative repair of the 
library storerooms; the employing of highly skilled book restorers and book hygiene experts; consistent im-
plementation of research work results, recommendations for preservation of funds learning from best prac-
tices of the largest libraries in the country. 

It is extremely difficult to create a fully positive storage conditions for each document, in spite of the 
physicochemical, temperature and humidity, sanitary, hygienic and biological modes. 

The book storage is important because, in the previous two centuries, there have been mass-
destruction of documents printed on acid paper [5]. Ukrainian and foreign scientists tend to neutralise the pH. 
Therefore, it is of the most immediate interest to introduce a preventive conservation to implement preventive 
measures aimed at prevention of processes of documents destruction; phase conservation for damaged 
documents that are placed in boxes made of acid free cardboard with the subsequent restriction of their use; 
stabilization (impregnating and laminating) and restoration of documents. 

With the aim to improve the system process of storing the library collection in the face of information-
oriented society, we can focus on the axiological principle, namely: the informative value of the source (ac-
cording to smart data: the value of the material media (for old, rare and high-valued documents); the system 
integrity, when combined with the value of information and the material medium (for documents of high de-
mand) at the same time [3]. 

Book preservation is bidirectional: with the use of conservation or restoration methods to preserve 
the origin; to convert the preserved object to microfilm or digital media with the aim to preserve the intellectu-
al content (creating copies) [7]. 

Collection preservation means ensuring the integrity and normal physical state of the documents 
stored in the library requires the active maintenance of the library and its protection from damage and theft. 
Hygiene, conservation and restoration help to preserve documents [1, 138].  

Storage condition involves the physical presence of the document and the fullness of all its compo-
nent parts; and as for books there are also the primary characteristics of appearance (cover, uncut edges, 
etc.). Moreover, the storage condition is narrower term than preservation. It is not a technological process, 
but the library funds conditions in terms of certain quality of preservation.  

N. Belous indicates that there are several categories of library funds condition.  
The first category refers to instances in which there is a full range of features of the book monument. 

This level requires continuous visual control by library staff, compliance with generally accepted rules of 
documentation and literature lending out. 

The second category covers the stock library units, marked as highly valued, for example, if there 
are autographs and book labels. Highly valued are also graphic and cartographic editions, miniature books, 
careless use of which poses the risk of their destruction. The use of the publications of this category requires 
holding higher monitoring for their preservation.  

Moreover, in some cases, an original replacement is simply impossible (publication age, high price). 
Some publications, marked as very old retain their relevance to readers. 

The third category of storage condition applies to the massive publications, demand for which has a 
limited-time period with the possible replacement of the original. In this case, there are no additional rules of 
use, except for a general librarian [2]. 

Protection of information data and its media requires special programs aimed at protecting library 
holdings from unauthorized access or harm in any form. 
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Studying the experience of documents preservation and conservation in the Russian State Library, 
O. Perminov points out the development of a strategic program for preserving library documents, activity of 
the Document Preservation Research Centre, as well as Book Monuments Statement. These documents 
take into account the use of the state-of-the-art preservation, conservation and protection technologies of 
documents accumulated in the library funds. 

The above program is aimed at building a complete system of storage units‘ preservation at different 
stages of using the document: from its accession to the library fund to complete demolition. Advanced hold-
ing maintenance to preserve library holdings relates to preventing deterioration and slowing the natural aging 
of documents, as well as providing for preventive conservation. Retrospective measures are aimed at the 
restoration of damaged documents and their conservation. 

Such procedures are carried out taking into account the time standards for determining their storage 
time, potential durability, speed of aging; stabilization and restoration technologies. 

In order to preserve the original for a long time, it requires digitizing it. However, it is unfortunate to 
say that most libraries have little or no professional interest in the book preservation preventing, but most 
often we deal with the negative consequences, as it were ―fact of disease‖, and instead of dealing with the 
causes of massive destruction of collections and collections, and preventing it from focusing on preventative 
conservation, librarians insist on further increasing the volume of restoration of the original [9]. 

A major role in the physical preservation of old printed, rare and valuable editions conservation and 
restoration work play. With the aim to preserve such documents it is necessary to provide a good-equipped 
special restoration and conservation service. Today due to underfinancing there is no capacities and facilities 
for high-quality restoration of library funds. There is a lack of special types of paper, polymeric materials the 
necessary condition, chemicals, paints, glue, cardboard, and leatherette, etc. leatherette (from German Le-
der – leather) is a cotton cloth or special paper with a special lacquer coating that imitates the leather. It is 
used mainly for the manufacture of bookbindings. 

In modern Ukraine there is practically no system of professional training of restorers of books. Such 
personnel training is largely like an internship work in restoration centers, which does not allow to purchase 
system knowledge in biology, chemistry, materials science, and etc. Therefore, with the purpose of enhanc-
ing staff professional education it requires to involve the library and historical archives high and higher insti-
tutions with experienced teaching staff and scientific workers from the restoration center [6].  

The rapid development of IT and telecommunications media contributes to the successful solution of 
urgent problems of preservation, retrieving and effective use of the book as a component of intellectual cul-
ture. Under the influence of the development of IT, digitization of documents is a positive method. It provides 
efficient access to electronic copies on the Internet and long-term preservation of unique collections of histor-
ical, scientific and artistic documents and materials. 

The library network in Ukraine is represented by almost 45,000 libraries with priceless collections, 
which employ about 70 000 libraries that offer its users a wide range of library and information services. In 
recent years there have been several basic directions to support the activities of the library network: devel-
opment of regulatory legislation; purchase of local publications for the latest information, and etc. The priority 
is to raise the book funds as valuable informational resources. Despite the difficulties, libraries are applying 
for information technologies, which greatly expand their options in a globalized society [6, 25]. Extremely im-
portant is to digit the valuable and rare publications from the collections of public libraries. The integration of 
libraries of Ukraine in world information space was discussed at international conferences. As the result, the 
Order of the Ministry of Justice of Ukraine 2015 ―About approval of the Procedure for creation of copies of 
unique documents for insurance fund and fund of use, restoration, repair or preservation of unique docu-
ments‖ was issued. 

The preservation of a particular document or storage media is carried out by means of preventive 
preservation, restoration of documents, and prolongation of the same term of the intellectual value of the 
document by transfer of information to the newest media, which have a longer shelf life than paper. Techno-
logical ways of preserving paper records are digitization, the possibilities of which are endless, the benefits 
are obvious, and the arguments in favour of new technology for security are sometimes so convincing that 
the funds that could be settled for microfilming or conservation are allocated for digitization [7]. 

 In fact, a new library development is being dynamically formed in Ukraine, aimed at, first, ensuring 
the preservation of documents (first of all, manuscripts and books), and secondly, opening up to the general 
public the finest specimens of the world and national cultural heritage [8, with. 12-15]. 

 Whereas a large part of the holdings of scientific libraries are documents of the late XIX - early XX 
centuries; printed on nondurable, oxidized, and fragile, fast-deteriorated paper, there is a danger of losing 
unique information, so there are three basic tasks to be done to ensure the long storage of documents: to 
provide with appropriate storage conditions, to form a copy fund, to restore documents. Each type of work is 
performed for a specific purpose: appropriate storage conditions are to slow the aging process, minimize the 
number of destructive factors, reduce the intensity of their impact on print media; copy funds are to insure 
storage of information (insurance funds), as well as for replacing originals with copies when using documents 
(use funds); restoration - for physical restoration of documents deteriorated with age [15, 1-4]. 
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Unfortunately, it can be stated that the repositories of the vast majority of libraries are housed in 
hardly suitable premises, which are often in a state of disrepair, which causes an increased risk for library 
holdings, even in leading book storerooms of the country. 

In the context of unsustainable budget financing of libraries, the problem of the replenishment of 
funds is also extremely important. However, a special decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the 
obligatory book copy works only partially in a sign of the growing scale of theft of valuable and rare publica-
tions and the careless attitude of some librarians to their professional duties. 

The problem of underfunding of libraries is often solved by the authorities by reducing its number or 
putting the library staff on part-time. At present, every third worker in a rural library in Ukraine works part-time 
and only 20% of districts provide full-time salaries for main staff. Such dissatisfaction with the work condi-
tions indirectly leads to lowering the staff attentive behaviour and increasing cases of theft of library values. 

If the state and local self-government bodies do not significantly strengthen the support to develop-
ment of library fund preservation, the role of libraries as an educational, information and scientific unit will be 
undermined, the education and skills level of people, who do not have access to information, will be reduced, 
the social tension associated with the inability to meet intellectual needs will increase [10]. 

The unsatisfactory state of registration of rare and valuable publications is noteworthy. There are no 
accurate statistics on the number of available landmarks in the country's regional and city libraries. The work 
on the inventory of rare editions in the fixed assets of the largest libraries remains unfinished [8, 28]. 

Conclusions. Thus, the maintenance of the appropriate holding should be provided to preserve and 
secure funds. The following preservation action should be followed: to maintain the material and sanitary-
hygienic condition of the reference and research rooms at the appropriate level; to expand storage areas 
with the library holdings increasing; to equip the libraries with modern systems of technical means of safety 
and improvement; to improve the material and technical base of libraries to meet appropriate conditions of 
preservation of documents and their restoration; to ensure the processes of protection, preservation and use 
of library holdings with the proper quantity and quality of skilled personnel; to provide a comprehensive in-
surance system for the preservation of library funds; to provide the clear work management for bookkeepers, 
fund conservation and security services, monitoring the performance of duties in the process of preserving 
and using library values. In modern conditions, the technological quality of transferring information from tradi-
tional media (handwritten and printed works) to non-traditional ones, fixation in electronic media, etc., is of 
particular importance. It is also important to digitize documents and make electronic copies of it. 
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Мета роботи є дослідження та формування туристичного продукту та туристичної дестинації на основі використання 

культурної спадщини та іміджу території. Методологія дослідження побудована на концепції та теоретичних висновках в об-
ласті культурології, естетики, філософії, туризмології та мистецтвознавства. Наукова новизна статті це розвиток нової моделі 
культурного туризму, де виробництво послуг трансформується з технології обслуговування і підвищення комфортності актів 
знайомства з тими чи іншими об'єктами в технологію забезпечення суми вражень на основі емоційно-чуттєвого і діяльного до-
свіду осягнення культури дестинації. Висновки. Дослідження останніх десятиліть підкреслили зростаючий пошук культурного 
"досвіду" та розвиток різних сегментів попиту на культурний туризм  та зростаючу інтеграцію культурного туризму з іншими сек-
торами туризму, такими як релігійний туризм, гастрономічний туризм та літературний туризм  

Ключові слова: культурний туризм; туристичний продукт, матеріальна спадщина, туристичні технології, культурні по-
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Культурный туризм как сфера реализации досуговых технологий и виртуального опыта 
Цель работы является исследование и формирование туристического продукта и туристической дестинации на ос-

нове использования культурного наследия и имиджа территории. Методология исследования построена на концепции и тео-
ретических выводах в области культурологии, эстетики, философии, туризмологии и искусствоведения. Научная новизна ста-
тьи это развитие новой модели культурного туризма, где производство услуг трансформируется по технологии обслуживания и 
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основе эмоционально-чувственного и деятельного опыта постижения культуры дестинации. Выводы. Исследования послед-
них десятилетий подчеркнули растущий поиск культурного "опыта" и развитие различных сегментов спроса на культурный ту-
ризм и растущую интеграцию культурного туризма с другими секторами туризма, такими как религиозный туризм, гастрономи-
ческий туризм и литературный туризм. 
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model of cultural tourism, where the production of services is transformed by the technology of servicing and increasing the comfort of 
acts of acquaintance with certain objects into the technology of providing the sum of impressions based on the emotional, sensual and 
active experience of understanding the culture of destination. Conclusions. Studies of recent decades have highlighted the growing 
search for cultural ―experience‖ and the development of various segments of the demand for cultural tourism and the growing integration 
of cultural tourism with other tourism sectors such as religious tourism, gastronomic tourism, and literary tourism. 

Key words: cultural tourism, tourist product, material heritage, tourist technologies, cultural services.. 

 
Актуальність теми дослідження. Займаючи все більш помітне місце в розвитку соціально-

культурної сфери в XXI ст., туризм змінює основні пріоритети, до переліку яких входять: - нові моделі 
розвитку й управління; - ефективне використання людських ресурсів; - підвищення ролі людини і 
місцевих громад, регіональних і територіальних органів і туристських організацій; - подолання еко-
номічних і соціальних труднощів; - організація нових форм проведення дозвілля; - вивчення концепцій, 
що стосуються гуманітарних і соціальних відносин в туризмі, екологічних установок; - здійснення про-
грам співробітництва та ін. [12].  

Багато міжнародних організацій зосереджують свою діяльність на «культурному» напрямі у 
формі концепцій, проектів, конгресів, конференцій, декларацій, конвенцій. Ця діяльність зумовлена 
входженням світової цивілізації в епоху глобалізації, загрозою нівелювання, часткової зміни або пов-
ного зникнення національних культур, збільшенням природних і техногенних катастроф, воєн і теро-
ристичних актів, які також можуть призвести до знищення культурної спадщини. [2, 3-8]. Актуалізація 
матеріальної й нематеріальної спадщини сприяла тому, що культурний туризм став світовим 
соціокультурним феноменом зі своєю гуманітарною і глобальною місією. Зокрема, привернув увагу 
широкої світової громадськості до проблем збереження культурного надбання, національних етно-
культур, культурної самобутності, культурного різноманіття, а також проблем взаємодії туризму і куль-
тури, туризму і культурного різноманіття, туризму і міжкультурного діалогу [3]. Культурний туризм став 
головним сегментом у більшості туристичних напрямків, однак останнім часом увага перемістилася з 
суто кількісного зростання попиту на споживання культурних та визначних пам'яток до якісних змін у 
характері цього попиту, в основі якого знаходиться властиве всьому людству бажання побачити і 
пізнати культурну самобутність різних частин світу. У сучасній літературі про культуру підкреслюється 
її матеріальна складова (будівлі, споруди, артефакти, твори мистецтва тощо) і невловима її частина 
(традиції, норми поведінки, вірування, ідеї, символи, мова та ін). У зв'язку з цим для будь-якої людини, 
культурний туризм - це не просто можливість познайомитися з якимось об'єктом культури, але і зро-
зуміти його інтерпретацію, пізнати через оточення нові смисли, оцінити контекст (відчути атмосферу 
місця), іншими словами, пізнати культуру місця і його жителів.  

У залежності від пріоритету і обсягу споживання культурних благ у мотивації туриста виділя-
ють декілька рівнів культурного туризму: - професійний культурний туризм, заснований на професій-
них контактах; - спеціалізований культурний туризм (основною метою туриста є задоволення культур-
них потреб); - неспеціалізований культурний туризм (споживання культурних благ є невід'ємною та 
істотною, але не основною метою туризму); - супутній культурний туризм (туристи, що мають основ-
ною метою відвідування - діловий, освітній, науковий, спортивний туризм, можуть доповнювати про-
граму перебування споживанням культурних благ); - культурний квазітуризм, до якого відносять пе-
реміщення резидентів даної місцевості, одним з мотивів якого є споживання культурних благ [4]. 
Цілеспрямований культурний турист, порівнянно з "специфічним" культурним туристом представлений 
Річардсом [21, 34], цілком мотивований культурою при відвідуванні визначеного місця призначення 
або культурної привабливості та глибокого досвіду. Екскурсійний культурний турист головним чином 
мотивований з культурних міркувань; теж, проте цей досвід залишається більш мілким. Постійний 
культурний турист не планує подорожувати за культурними мотивами, але після участі він все ще має 
глибокий культурний досвід. Повсякденний культурний турист пропонує лише слабким мотивом 
відвідування визначеної культурної привабливості або місця призначення, і в результаті цей досвід 
залишається неглибоким. Нарешті, випадковий культурний турист взагалі не подорожує з міркувань 
культурного туризму, інколи вони опиняються у певній культурній діяльності, вони, як правило, зали-
шаються неглибокими. 

Формування туристичного продукту та туристичної дестинації на основі використання культур-
ної спадщини та іміджу території може відбуватися у вигляді реконструкції історичних подій історії, 
пізнавальних екскурсій, в основі яких знаходиться знайомство з провідними архітектурними пам'ятка-
ми минулого і зразками сучасності. Подібні заходи привертають значну кількість учасників і глядачів.  

Однак в результаті насичення ринку однотипними продуктами, зростання конкуренції, розши-
реної диференціації і сегментації попиту, необхідності розширення туристського пропозиції, економіч-
ної диверсифікації, відзначена поява нових підвидів культурного туризму. Дослідження специфіки по-
питу і пропозиції на туристські поїздки з культурними цілями на основі аналізу іноземних і вітчизняних 
джерел дозволяють зробити висновок про те, що сьогодні в міжнародному туризмі крім традиційного 
культурно-пізнавального туризму в практику вже увійшли або входять наступні підвиди культурного 
туризму: культурно-історичний, культурно-подієвий, культурно-археологічний, культурно-
етнографічний, культурно-етнічний, культурно-релігійний, культурно-антропологічний, культурно-
екологічно та інші підвиди. [11, 128-147] Зростаюче культурне поле, створене за рахунок зростання 
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популярного культурного споживання та все більш вдалої культурної поведінки, також сприяє розвитку 
ряду дискретних сегментів ринку культурного туризму. У широкому розумінні, основні сегменти, як 
правило, мають відношення до людей, які мають загальний інтерес до культури, і хто бачить культуру 
як єдиний аспект призначення, а також тих, для кого культура є основною причиною подорожувати до 
пункту призначення.  

Серед найбільш важливих факторів нової ринкової ніші є: релігійний туризм, гастрономічний 
туризм, мовний туризм, оздоровчий та курортний туризм. Низку ключових чинників для розвитку гло-
бального туризму можна об'єднати в соціальні, технологічні, економічні, екологічні та політичні факто-
ри. Більша частина з них сприяє розвитку підвидів саме культурного туризму, а саме: падіння попиту 
на пакетні тури і великий тиск індивідуальних турів; старіння суспільства, нові сімейні структури, 
зменшення кількості промислових робітників, що актуалізує форми культурно-пізнавальних поїздок та 
"повільний туризм"; конкуренція нових і старих цінностей, що змінює попит на дешеві і розкішні пропо-
зиції; скорочення дозвілля, але вдосконалення транспортного сполучення; зростання продуктивності 
інформаційних технологій та нових пошукових й картографічних послуг; потужні зрушення туристичних 
потоків в результаті кліматичних змін та відкриття нових туристичних напрямків; зменшення куточків 
незайманої природи та посилення ролі культурних маршрутів; поширення міжкультурних конфліктів, 
але й підтримка на державному рівні туризму й культури, як джерел доходу. Ці та інші тенденції, вияв-
лені Європейською туристичною комісією та ЮНВТО, мають ряд важливих наслідків для розвитку ви-
робництва і споживання туризму [23]. Туристичний бізнес змушений слідувати за модою на нові цін-
ності клієнтського досвіду: емоції і враження, які змінюються залежно від конкретної пропозиції. Не 
зважаючи на те, що туристичне дозвілля все ще є масовим ринком, однак надалі це буде менш ор-
ганізованою та індивідуальною формою масового споживання. Подорожі під час відпусток будуть все 
частіше здійснюватися з метою пошуку спільноти, соціального та громадського простору в умовах 
вільного часу, як противага хаотичного і швидкоплинного повсякденного життя. Відчуття стабільності і 
спокою під час відвідування руїн древніх міст, музеїв та історичних реконструкцій нівелює враження 
«бігу» під час короткотермінової відпустки. 

Аналіз досліджень. Оскільки сучасний турист змушений бути більш мобільним та подорожува-
ти частіше, то стандарти відпусток поступово змінюються: відбувається зміщення сезонності, відпочи-
нок все більше пов'язаний з іншими видами діяльності, структура подорожі стає більш гібридною. 
Наприклад, готелі, розташовуються поруч мистецьких академій та музеїв, при клубах відпочинку 
працюють майстерні для ремесл, оздоровчі курорти пропонують арт-курси, круїзні лайнери- ор-
ганізацію «турів тиші». В результаті їм потрібен туристичний продукт, що включає в себе якомога 
більше задоволень в мінімальний період часу [16, 148-151]. Сучасний турист, в умовах зростання спо-
живання, перебуває під впливом різноманітних інструментів, методів, підходів, що нав‘язують соціаль-
но-психологічні тренди в рамках товарної економіки, економіки послуг та індустрії вражень. Сфор-
мувався специфічний сегмент «здорових і багатих» - LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), які 
колекціонують враження або в пріоритетах для них є насамперед враження [15. 137-142] З одного бо-
ку, нові споживачі туризму походять з країн, що розвиваються, оскільки вони стають багатшими, а об-
меження на поїздки зменшуються. У той же час туристи з розвинутих країн шукають незвідані види 
туристичного досвіду.  

Серед інших видів сучасних подорожей варто відзначити культурно-пізнавальний адаптивний 
туризм – вид рекреаційно-туристської діяльності, що збагачує людину пізнавальною інформацією 
(відвідування музеїв, театрів, виставок, історико-культурних, архітектурних або археологічних 
пам‗яток, унікальних природних об‗єктів) і є частиною психолого-педагогічної та соціальної реабілітації 
[1, 29-39] та збільшення частки молодіжного туризму. Молоді люди становлять більше 57% від усіх 
туристів, а до міжнародного молодіжного туристського обміну щорічно долучаються понад 25 млн 
юнаків і дівчат [2, 166-176]. Основним мотивом молодіжних мандрівок вважають освіту та культурний 
туризм. 

Поширення масової культури та уніфікація вимог професійної майстерності відкриває сучасній 
людині можливості реалізовуватися в будь-якій країні світу. Цьому сприяють самостійні поїздки «бек-
пекінг», молодіжне волонтерство, творчий туризм, зокрема мовний, культурний обмін, відпочинок у 
літніх дитячих і молодіжних таборах. Розташовані такі табори у популярних курортних регіонах Туреч-
чини, Болгарії, Угорщини, на Мальті та Кіпрі. В елітних дитячих таборах Великобританиї («Milfield 
School», «Lines», «Harrow School Rugby», «Dulwich College»), Швейцарії («TASIS»), Австрії («Village 
Camp») та США («National Youth Science Camp») пропонується більш широкий набір послуг: різно-
манітні дослідницькі програми, поглиблене вивчення мови, літератури, мистецькі студії поєднуються з 
розважальними, спортивними та оздоровчими заходами 

У той самий час в інформаційному суспільства на перший план виходять нові High-humе тех-
нології, які характеризуються інтерактивністю і креативністю, мінливістю і адаптивністю до умов як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. High-hume технології вимагають високого рівня освіти, а 
їх дієвість потребує врахування культурних основ, що включають систему символів, коди культури, 
колективну пам'ять, культурні традиції, культуру вражень.  
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Одним із популярних на сьогоднішній день нових видів туризму є CouchSurfing та Airbnb. Вони 
пропонують прямий зв'язок культури, яку позиціонує місцевий "господар" та прибулі туристи. Це ро-
бить значну частину культурного досвіду цільової сторони поза контролем туристичної "галузі". Це 
світова гостьова мережа у вигляді он-лайн сервісу, створена з метою сприяння процесу глобалізації. 
Прагнення, поєднуючи відпочинок та освіту, розширити власний світогляд, зануривши себе у вир жит-
тя в інших країнах і регіонах світу, збільшити свою соціальну мобільність і професійну універсальність 
стають основною мотивацією нової генерації туристів. Кожен, хто здатний створити послідовну сю-
жетну лінію про автентичність "місцевої" культури, може стати культурним посередником, між місце-
вими жителями і туристами, і тому може інтерпретувати місцеву культуру таким чином, щоб туристи 
насолоджувалися відвіданням певного місця. У цьому сенсі "місцевий" став новим референтом для 
справжнього культурного досвіду. Лідерами за кількістю каучсерферів є США, Німеччина, Франція, 
Канада та Велика Британія. 

З урахуванням реалізації стратегії розвитку міст і регіонів як туристичних центрів, показники 
якості життя можуть бути доповнені індикаторами, що характеризують територію як місце відвідування 
(інформованість місцевих жителів про культурні особливості, якість обслуговування, атмосфера місця, 
володіння іноземними мовами тощо). Зазначимо, що це безпосередньо пов'язано з роллю та рівнем 
розвитку місцевої громади. Моніторинг таких показників може бути ефективним інструментом оцінки 
умов розвитку культурного туризму. 

Ще однією домінантною тенденцією розвитку туристичної індустрії є активізація попиту на ко-
ротші і частіші поїздки. Відповідно до цієї тенденцією розробляються певні продукти, що дозволяють 
туристам з різних куточків світу відвідати цікаві для них або пропоновані на умовах поїздки за вигідною 
ціною пам'ятки. Посткризове переосмислення вплинуло на нових, «легких на підйом» туристів. Ці 
мандрівники «багаті грошима, але бідні часом». А. Пун (A.Poon) одним з перших охарактеризував та-
ких мандрівників як «нових туристів» і описав їх як досвідчених, більш гнучких, незалежних, вимогли-
вих до якості споживачів послуг індустрії гостинності та туризму, яким важче догодити [19]  

Науково-технічний прогрес додав мобільності пересування за допомогою, зокрема, швидких 
комфортабельних потягів. Щодо авіатранспорту, вони стають більш доступними за рахунок довго-
термінового придбання і low cost компаній. Такі сприятливі чинники призводять до зростання попиту 
на короткотермінові поїздки на міжнародні спортивні, культурні заходи, тобто створюються сприятливі 
умови, особливо, для подієвого туризму[14. 55-56]. Присвячений на відпочинок час, в XXI столітті, бу-
де і надалі скорочуватися. Це призвело до загального зростання міських поїздок у Європі та розвитку 
нових напрямів у сільській місцевості та невеликих містах, в основному завдяки зростанню бюджетних 
авіакомпаній. 

Наступна технологія - це використання терміналів для бронювання місць і різних готелях. 
Майданчик бронювання порталу «Prohotel.ru» містить великий, регулярно оновлюваний каталог го-
телів всього світу, завдяки чому у користувача не виникає проблем з вибором готельного об'єкту. За-
бронювати апартаменти можна прямо на сайті порталу. Система бронювання просить користувача 
ввести назву країни і міста, а потім видає всі варіанти. Орієнтуючись на опис і фотографії готельних 
апартаментів, користувач може забронювати вподобані йому апартаменти [5]. Отже, в новому столітті 
з'явилися нові туристи та мандрівники, які породжують цілий ряд нових трендів, серед яких них можна 
виділити наступні: співтовариствам мандрівників довіряють більше, ніж рекламі; партнерство і нові 
зв'язки стають важливіше, ніж престиж; економити на враженнях нерозумно, а на комфорті – цілком 
звичнох [9, 153-155].  

Для прихильників активних видів туризму (здебільшого - для молоді) урізноманітнюються 
дозвіллєві, розважальні форм відпочинку (пригодницькі квести, які створюють можливості в інтерак-
тивній формі познайомитися із культурно-історичними рекреаційними ресурсами). Представники ново-
го покоління туристів беруть участь в діях замість того, щоб бути глядачами, при цьому вони з повагою 
ставляться до локальної культури [20]. Отже культурний туризм на етапі постіндустріального розвитку 
суспільства характеризується суттєвими змінами в системі координат туристської діяльності спожи-
вачів. Зокрема, спостерігається зрушення інтересу від пізнавальної діяльності до розважальної; від 
формального знайомства з культурно-історичними пам'ятниками до емоційно-чуттєвого сприйняття 
атмосфери місця; від комфортного проведення часу до створення яскравих подій, що запам'ятову-
ються в особистому житті туриста. Зростає число туристів, які відчувають потребу в більш активній 
участі в знайомстві з культурними пам'ятками на основі залучення в процес сприйняття і осмислення 
культурного матеріалу. Їм недостатньо «дивитися і слухати», отримувати готову інформацію «з других 
рук», вони шукають можливість самим формувати значення відвідуваних визначних пам'яток, викори-
стовуючи для цього весь арсенал людських можливостей емпіричного сприйняття навколишнього се-
редовища, отримуючи задоволення від самого процесу. 

Але набагато більше ніж досвід від більш вишуканих пропозиції від виробників культурного ту-
ризму, підвищений попит був також заснований на зростаючій потребі індивідуальної творчості. Спо-
живачі хочуть не тільки набувати досвід від уже сформованих для них розваг виробниками турів (пер-
ше покоління), але вони також хотіли брати участь у "співпраці" створення "досвіду (другий досвід 
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покоління). Найбільше ж запам'ятовуються враження третього типу, відхід від реальності, які характе-
ризуються значно більшим ступенем занурення, ніж розваги та освіта [21].  

Такі дослідники постмодернізму, як П. Козловські, пишуть про феномен інтенсифікації надання 
послуг призводить до такої складної риторичної конструкції, як «послуга послуг» [8]. Тобто послуга 
начебто усуває виробничу діяльність. Утім, коли мова іде про туристичну діяльність, то послуга стає 
ключовим словом, домінантним концептом. Туризм як система надання послуг з культурного обслуго-
вування намагається здійснити синтетичну подорож (подорож в простір культури іншої країни, по-
знайомити з дестинаціями, артефактами культури, архітектурою, виставками та музеями, супутніми 
інформаційними повідомленнями, що надаються в подорожі) для того, щоб досягти певного консенсу-
су між потребами споживача та можливостями надання послуг. Проте послуги можуть бути легко 
скопійовані, і посилення конкуренції спонукає постачальників до розробки повного досвіду як доданої 
вартості в порівнянні з послугами. Ця тенденція чітко простежується у сфері туризму, де послуги роз-
ширюються за допомогою розробки тематичних парків та пам'яток, культурних маршрутів та поета-
пних заходів. 

У геополітичному просторі культурний туризм в певній мірі є альтернативою будь-якої експан-
сії і дає можливість на побутовому рівні, тобто на серединному рівні культури, здійснити контакти, які б 
допомогли безпосередньо в комунікативних зонах спілкування визначити ціннісні пріоритети як куль-
турних, так і економічно-соціальних відносин в суспільному устрої будь-якої країни [17].  

Багато вражень безпосередньо пов'язані з тим, що преса називає індустрією розваг, і тому 
легко зробити висновок, що для переходу до економіки вражень досить просто додати елемент розваг 
в уже існуючі пропозиції. Насправді ці враження діаметрально протилежні розвагам в чистому вигляді. 
При відході від реальності гість повністю занурений у враження і активно бере участь в ньому [18, 7-
13]. Приклади вражень цього типу можна знайти в тематичних парках, проведенні історичних рекон-
струкцій, під час ігор в шоломах віртуальної реальності або участі у заходах, що проводяться в етно-
графічних музеях під відкритим небом.  

В даний час прогресивним видом туристського продукту виступає тематичний парк, що 
об'єднує безліч розважальних об'єктів з наскрізною пізнавальною темою (парки "Діснейленд" в штатах 
Каліфорнія і Флорида США, у Франції, в Японії, "Фантазіяленд" у Німеччині обслуговують потік ту-
ристів від 7 до 13 млн осіб на рік кожний). З'явилися приклади оазисів туризму в Сахарі, що 
спеціалізуються на екстремальному, етнографічному, пригодницькому та розважальному туризмі 
(наприклад, декорації, залишені після зйомок кіноепопеї "Зоряні війни", Туніс та ―Володар перснів‖, 
Нова Зеландія). Серед популярних об‘єктів відзначають різні замки з моторошними історіями, напри-
клад замок графа Дракули (Румунія). Відвідувачам акваріума та зоопарків також обіцяють можливість 
переступити межі повсякденного життя, побувавши в екзотичних місцях, повних таємниць [10, 42-60]. 
Наукові музеї все частіше відмовляються від статичних експозицій на користь фантастичного оточен-
ня, ігор, гігантських тривимірних кінозалів, інтерактивних програм. 

Економіка вражень вже сьогодні змінює правила гри на туристичних ринках, а значить і склад 
«гравців». Якщо в недалекому минулому регіони робили основний акцент у розвитку на розширенні 
промислової бази, то зараз економіка подій стає важливим напрямком інвестиційної політики багатьох 
міст. Крім прямої економічної вигоди, організація яскравих і святкових подій - це декларація про-
цвітання регіону. Регіон, який прагне до успіху, повинен взяти на озброєння такі інструменти як: фе-
стивалі, марафони, свята, торжества.  

З точки зору перспективи, Б.Д. Пайн II і Д. Гілмор запропонували п'ять концептуальних засад, 
які, можуть надати клієнтам можливість поповнення досвіду подорожей і призведуть до досягнення 
переваг в наданні послуг. Ґрунтуючись на цих принципах, компанії повинні розробити єдину тему, яка 
буде резонувати крізь весь процес клієнтського досвіду; використовувати позитивні орієнтири, які є 
доречними і дозволяють легко їх дотримуватися, а також легким для читання знаки і символи; усунути 
негативні орієнтири, як візуальні, так і слухові, які можуть відвернути або суперечити розробленої 
наскрізний темі, пропонувати сувеніри, пов'язані з набутим гостем досвідом; залучати в набуття до-
свіду всі п'ять органів почуттів за допомогою видів, звуків, ароматів, дегустацій і відчуття, щоб посили-
ти досвід мандрівника і зробити його незабутнім. 

Ця концепція отримала розвиток в концепції управління сервісними підприємствами. Автори 
книги говорять про те, що всі попередні економічні пропозиції не проникали у внутрішній світ покупця, 
в той час як враження по суті своїй особистісні. Вони зачіпають людини на емоційному, фізичному, 
інтелектуальному або навіть на духовному рівні [13]. Виходячи з нових тенденцій, сьогодні розви-
вається інша модель культурного туризму, де виробництво послуг трансформується з технології об-
слуговування і підвищення комфортності актів знайомства з тими чи іншими об'єктами в технологію 
забезпечення суми вражень на основі емоційно-чуттєвого і діяльного досвіду осягнення культури де-
стинації.  

Дослідження останніх десятиліть підкреслили зростаючий пошук культурного "досвіду" та ро-
звиток різних сегментів попиту на культурний туризм та зростаючу інтеграцію культурного туризму з 
іншими секторами туризму, такими як релігійний туризм, гастрономічний туризм та літературний ту-
ризм. Деякі нові напрями в туризмі є всього лише вдосконаленням уже відомих видів, але в даний час 
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вони як істотно відрізняються тим, що дають можливість не тільки дивитися, але й особисто брати 
участь і отримувати не доступні раніше враження. Наприклад, у культурно - пізнавальному туризмі 
виділяються такі перспективні напрямки, як круїзний і промисловий. Особливий підхід в розробці та 
пропозиції даних послуг потрібно в індустріальних регіонах, де не тільки висока частка ділових тури-
стичних поїздок, але й підвищений попит на анімаційний культурний супровід, що вимагає активної 
участі в цьому установ культури і мистецтва за допомогою надання різного роду культурних послуг 
[7.38-44]. 

Ще один новий вид активного відпочинку під час культурно-пізнавальних турів - це архео-
логічний туризм. Він дозволяє відвідати ексклюзивні екскурсії і виставки, познайомитися з яскравою 
історією регіону, побачити унікальні історико культурні пам'ятки світового значення.  

Висновоки. Враховувати, що культурний туризм в «стилі класичного консюмеризму" не пішов в 
минуле і не втрачає популярності, але має тенденцію збагачення туристського досвіду за рахунок 
емоційно-чуттєвої компоненти і підвищення інтерактивності роботи з туристами. Емоційний фактор 
стане визначальним у прийнятті рішень. У цих умовах будь-яка компанія в сфері послуг стає поста-
чальником «вражень». Це вимагає цілеспрямованих зусиль і осмисленого підходу. Уже зараз сервіс в 
індустрії гостинності стає основним критерієм у виборі і поведінці споживачів. Роль персоналу зростає, 
і вміння будувати відносини з клієнтами стає все більш критичним. 
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КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК  
ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ  
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ 

 
Мета роботи. Дослідити культурні практики публічних бібліотек Півдня України, їх вплив на ефективність розвитку 

культури регіону. Методологія дослідження. У процесі дослідження застосовано наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, 
вебометричний аналіз сайтів бібліотек. Наукова новизна роботи полягає в аналізі інноваційної соціокультурної діяльності 
публічних бібліотек Півдня України та її впливу на розвиток культури регіону. Висновки. В результаті дослідження було обґрун-
товано вплив бібліотечних інновацій на культурний розвиток Півдня України, особливість використання віртуального середови-
ща для соціокультурних проектів бібліотек. Досліджено тенденції інноваційного розвитку публічних бібліотек Півдня України. 
Доведено, що культурні практики публічних бібліотек, що сприяють доступності інформації для різних верств населення, само-
освіті, підвищенні інтересу до історії і культури краю, можна розглядати як сучасний рівень цивілізаційного поступу. Трансфор-
мації бібліотечних практик Півдня України відбуваються під впливом та у контексті розвитку культури регіону. Формуванню но-
вого культурного ефекту регіону сприяє інтеграція бібліотечної, архівної та музейної діяльності. 

Ключові слова: культурні практики, інноваційний розвиток бібліотек, інноваційні проекти бібліотек, індикатори інно-
ваційної соціокультурної діяльності бібліотек, соціокультурна динаміка, Південь України. 
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Культурные практики публичных библиотек юга Украины в контексте динамики социокультурного развития 
региона 

Цель работы. Исследовать культурные практики публичных библиотек Юга Украины, их влияние на эффективность 
развития культуры региона. Методология исследования. В процессе исследования использованы научные методы анализа, 
синтеза, обобщения, вебометрический анализ сайтов библиотек. Научная новизна работы заключается в анализе инноваци-
онной социокультурной деятельности публичных библиотек Юга Украины и ее влияния на развитие культуры региона. Выво-
ды. В результате исследования было обосновано влияние библиотечных инноваций на культурное развитие Юга Украины, 
особенности использования виртуального пространства для социокультурных проектов библиотек. Исследованы тенденции 
инновационного развития публичных библиотек Юга Украины. Доказано, что культурные практики публичных библиотек, спо-
собствующие доступности информации для различных слоев населения, самообразованию, повышении интереса к истории и 
культуре края, можно рассматривать как современный уровень цивилизационного развития. Выявлены особенности использо-
вания виртуальной среды библиотеками Юга Украины для социокультурных проектов библиотек. Трансформации библиотеч-
ных практик Юга Украины осуществляются под воздействием и в контексте  развития культуры региона. Формированию нового 
культурного эффекта региона содействует интеграция библиотечной, архивной и музейной деятельности. 
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Cultural practices of public libraries of the South of Ukraine in the context of dynamics of socio-cultural action of re-
gion 

The purpose of the article. To explore the cultural practices of public libraries in the South of Ukraine, their influence on the 
development of the culture of the region. Methodology. In the course of research, scientific methods of analysis, synthesis, generaliza-
tion, webometric analysis of library sites were applied. The scientific novelty of the work is to analyze the innovative socio-cultural activi-
ties of the public libraries of the South of Ukraine and its impact on the development of the region's culture. The scientific novelty of 
the work is to analyze the innovative sociocultural activity of the public libraries of the South of Ukraine and its influence on the devel-
opment of the culture of the region. Conclusions. As a result of the research, the impact of library innovations on the cultural develop-
ment of the South of Ukraine, the peculiarity of using the virtual environment for socio-cultural projects of libraries, was substantiated. 
The tendencies of innovative development of public libraries of the South of Ukraine are investigated. It is proved that cultural practices 
of public libraries, which promote the availability of information for various segments of the population, self-education, increase of inter-
est in the history and culture of the region, can be considered as the modern level of civilization advancement. Transformation of library 
practices in the South of Ukraine takes place under the influence and in the context of the development of the region's culture. The inte-
gration of library, archival and museum activities contributes to the formation of a new cultural effect of the region. 

Key words: cultural practices, innovative development of libraries, innovative projects of libraries, indicators of innovative so-
cio-cultural activity of libraries, socio-cultural dynamics, South of Ukraine. 

 
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси сучасного культурного простору ак-

тивно пов‘язані з культурними практиками, які «виявляють сутнісні зміни образу, стилю і якості життя 
людини» [9, 38]. Це відповідні феномени, завдяки яким члени суспільства мають можливість 
«…збагатити своє історико-культурне надбання в його багатоманітності» [9, 38]. У сучасному світі спо-
стерігається зміна культурних практик, зокрема практик документно-комунікаційних структур (бібліо-
тек, музеїв, архівів), діяльність яких пов‘язана з активним упровадженням комп‘ютерних технологій, 
інноваційною діяльністю, створенням нового інформаційного продукту на запит користувачів, викори-
станням віртуального середовища, розширенням компетентностей їх працівників тощо. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій сприяло трансформації діяльності 
бібліотек як важливого соціального інституту та культурно-інформаційного центру суспільства. До-
слідження змісту та оновлення форм сучасних бібліотечних практик Півдня України сприятиме більш 
широкому розумінню їх тенденцій, тематизації та впливу на розвиток культури регіону. 

Аналіз останніх досліджень. Питанням висвітлення бібліотечних практик присвячені публікації 
фахівців інформаційної сфери Т. Вилегжаніної [5], О. Воскобойнікової-Гузєвої [4], І. Коханової [8], 
Г. Пристай [14], Н. Солонської [16], Т. Сидоренко [15] та ін. Найбільш активно рефлексують науковці з 
питань інноваційної діяльності бібліотек, бібліотечних проектів сучасності, розглядаючи їх як найефек-
тивніший інструмент. Так, Т. Вилегжаніна ще наприкінці першого десятиліття ХХІ століття відзначає 
бібліотеку як «об‘єкт соціокультурної діяльності регіону, що діє у традиційному і віртуальному про-
сторі» [5]. Автор акцентує увагу на ролі бібліотек, що забезпечують вільний доступ до інформації всіх 
верств населення та ролі книги і бібліотеки, які впливають на розвиток культури регіону. Своєчасними 
і перспективними є аспекти, що ставить О. Воскобойнікова-Гузєва: концепт бібліотеки майбутнього з 
превалюванням ідеологічного або технологічного аспектів; особливості соціокомунікаційної діяльності 
бібліотек України в новітніх умовах [4]. Бібліотеку як засіб спадкоємності культурного надбання харак-
теризує І. Коханова. Головною тезою вона проводить розуміння сприйняття української документної 
спадщини як ядра національної культури, розгляду поняття «культурної спадщини» як сукупності за-
собів спадкоємності. Характеризуючи бібліотеку як важливий вторинний засіб спадкоємності, до-
слідниця відзначає роль бібліотеки як культурно-просвітницького, науково-допоміжного соціального 
інституту, який забезпечує акумуляцію та загальнодоступність документально-інформаційних ре-
сурсів, що сприяють піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства [8]. З позиції 
розкриття ролі бібліотеки як комунікаційного репрезентанта культурно-мистецького надбання регіону є 
дослідження Г. Пристай [14]. Автором висвітлені теоретико-методичні засади розбудови культурно-
мистецького середовища регіону як сегменту національного та глобального комунікаційного простору, 
з‘ясовано найзатребуваніші користувачами бібліотечно-бібліографічні продукти та послуги в галузі 
культури й мистецтва. Сучасна модель публічної бібліотеки, за думкою Н. Солонської, передбачає 
також її соціокультурну складову, пов‘язану з кумуляцією соціально-значущої інформації та знань, 
соціально-культурними комунікаціями і поширенням культурних явищ [16]. Т. Сидоренко проаналізо-
вана культурно-просвітницька діяльність публічних бібліотек Півдня України, виявлені окремі 
бібліотечні практики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. [15]. Спостерігається тенденція на зростан-
ня обсягу публікацій щодо визначення місця та ролі бібліотек у сучасній соціокультурній діяльності. 
Тематика їх різна: місце бібліотеки як закладу просвіти, як феномену культури, як соціокультурного 
центру, зміни форм культурної діяльності в Україні, бібліотеки як центру громадських зв‘язків, культур-
них і громадських ініціатив, нових форм соціокультурної діяльності тощо. 

Послідовними і предметними є наукові публікації керівників провідних бібліотек Півдня України 
В. Агаркової [1], Ю. Амельченко [2], Н. Богзи [3], Н. Коротун [7] та ін. Про нові пріоритети публічних 
бібліотек в процесі трансформації – роботі з громадою, реалізації соціально значущих проектів та ши-
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роке партнерство, йдеться в публікації Н. Богзи [3]. Автор визначає, що показником результативності 
діяльності є реалізація проектів на базі публічних бібліотек, і зокрема сільських філій, а також показ-
ників соціальної, економічної та професійної ефективності бібліотек. Ю. Амельченко висвітлює ре-
алізацію окремих соціокультурних проектів Одеської ОУНБ [2]. Збагатить дослідницьку тему питання, 
які піднімає нинішній директор Миколаївської ОУНБ В. Агаркова [1]. Розглядаючи стратегію інфор-
маційного розвитку бібліотек, вона характеризує джерела запозичення бібліотечних інновацій, окремі 
інноваційні проекти бібліотек Миколаївщини. Питанням освоєння соціокультурного середовища при-
свячує свої доповіді і публікації Н. Коротун [7]. Директор Херсонської ОУНБ підтримує погляди, що су-
часна українська бібліотека повинна позиціонувати себе як привабливе загальнокультурне середови-
ще, як затребуваний культурний майданчик. Імпонує намагання керівників провідних публічних 
бібліотек Півдня України виокремити та представити досвід своїх бібліотек в умовах трансформацій-
них змін суспільства та переосмисленні їх ролі і форм розкриття інформаційних ресурсів, залучення 
до читання, відбору та отримання інформації як їх головної місії. 

Відзначимо, що використання окремих бібліотечних практик публічних бібліотек Півдня України 
висвітлюється сьогодні в фахових виданнях, матеріалах науково-практичних конференцій, інфор-
маційних бюлетенях, сайтах та блогах бібліотек тощо. Однак більшість авторів зосереджують увагу на 
конкретних інноваціях, проектах, послугах, ресурсах, не визначаючи їх тенденції, тематизацію, особ-
ливості впливу на культуру регіону. 

Мета статті полягає у дослідженні культурних практик публічних бібліотек Півдня України, їх 
впливу на ефективність розвитку культури регіону. 

Виклад основного матеріалу. Вже на рубежі ХХ-ХХІ століть спостерігається тенденція пере-
творення публічних бібліотек у соціокультурні центри своїх регіонів. Займаючи важливе місце в 
соціокультурному просторі, який виступає «сферою дії культури народу, що разом із економічним, 
політичним, правовим просторами становить єдину систему, яка залежить від існуючих соціальних 
стандартів у країні, від специфічних особливостей кожного окремого регіону, політики влади в галузі 
культури» [5, 4], публічні бібліотеки, враховуючи виклики сучасності, шукають шляхи представлення 
доступу до культурної спадщини. Нова філософія бібліотечної діяльності розглядає бібліотеку як фе-
номен культури, а візуальний поворот у культурі або візуальне опосередкування реальності сприяє 
створенню інноваційних технологій, електронних ресурсів, використанню соціальних мереж, розвитку 
мережевої взаємодії бібліотек. Під впливом трансльованих бібліотеками зразків з використанням 
медіатехнологій здійснюється співвіднесення цінних орієнтацій користувачів, відвідувачів бібліотечних 
заходів, а також формування певною мірою й стереотипів мислення. Ж. Денисюк. відзначає, що «ін-
формаційно-комунікативний простір, утворений інтернет-мережею, завдяки технологічним удоскона-
ленням перетворився на окремий інформаційний та соціокультурний простір, який володіє власним 
потенціалом культуротворення та продукування й поширення семіосмислів» [6, 128].  

Слід відзначити, що пріоритетом у діяльності публічних бібліотек залишається соціокультурна 
орієнтація. Бібліотека все частіше стає місцем проведення вільного часу, затребуваним як багато-
профільний центр дозвілля. По формату бібліотеки використовують і традиційні і найсучасніші підхо-
ди. В арсеналі форм фестивалі книг, костюмовані екскурсії, інтелектуальні ігри, акції, веб-проекти, фо-
товиставки, флешмоби, театральні вистави, літературно-фольклорні квести, читання поезій, кінозали 
в бібліотеці, коворкінг-центри та ін. На думку В. Струнгар «бібліотеки поступово перетворюються на 
відкриті ландшафти з лекціями, івентами, тематичними коворкінгами, інноваційними верспейсами» 
[18]. Дослідження діяльності бібліотек південного регіону підтверджує, що публічні бібліотеки поєдну-
ють в собі комфортний простір для читання, обговорень, зустрічей, медіа студій, майстерень для 
формування навичок художніх практик (рукоділля, живопису, театрального мистецтва, фотоми-
стецтва, журналістики тощо). Такий підхід у формуванні мейкерспейсів (просторів, які об‘єднують 
бібліотеку з лабораторіями, майстернями, іншими зонами) сприяють появі нових ідей, форм спілку-
вання, реклами інформаційних ресурсів. Адже молоде покоління читачів, користувачів (мілленіалів 
ХХІ ст.), треба здивовувати, пропонувати нові форми, ідеї, сприяти їх адаптуванню до змін, залучаючи 
їх до важливого процесу вивчення та розвитку культури регіону. Ці завдання визначені і Стратегією 
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 
розвитку України» і передбачають підвищення соціальної ролі читання як процесу культурного, про-
фесійного та інтелектуального збагачення людини [17]. 

У сфері розвитку культури ХХІ ст. спостерігається стабільний інтерес до краєзнавчого ресурсу 
регіону, використання якого є важливою складовою процесу формування соціокультурної характери-
стики міст Півдня України. Серед подій культурного життя Півдня України необхідно назвати прове-
дення щорічних книжкових виставок: місцевих видавництв «Миколаївська книга» (Центральна 
бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, м. Миколаїв) [21]; регіональної виставки-форуму «Українська кни-
га та преса на Миколаївщині» (Миколаївська ОУНБ) [11]; Всеукраїнської виставки-форуму «Українська 
книга на Одещині» (Одеська національна наукова бібліотека) [12]. Такі виставки – приклад пози-
ціонування не тільки краєзнавчих та місцевих книг, а й позиціонування бібліотеки як привабливого за-
гальнодоступного середовища для самореалізації людини, парсипативності та репрезентації культур-
ного надбання регіону. Це великі літературні події регіону. Популярними стали краєзнавчі квести: 
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краєзнавчий foot-квест «Історичний Миколаїв. Вулиця Соборна» [10], квести до Дня міста [21], істори-
ко-краєзнавчий квест «Європейці в Таврії», пошуково-краєзнавчий квест «Розшифруй особистість», 
велоквест «Кілометри історії» [20], краєзнавчі веб-квести. Збільшенню зацікавленості громадян спри-
яють краєзнавчі клуби, зокрема «БібліоКліо» як територія для спілкування з відомими істориками та 
краєзнавцями [11], краєзнавчі екскурсії містами Півдня України. 

Цікавою та затребуваною стала програма Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва 
«Краєзнавча дослідна експедиція «Про минуле в ім‘я майбутнього» (2013-2017), партнерами якої ста-
ли: Миколаївський обласний краєзнавчий музей; Миколаївський обласний благодійний фонд «Індиго»; 
Миколаївська єпархія УПЦ; «Видавництво Ірини Гудим»; центральні районні бібліотеки ЦБС області; 
краєзнавці і колекціонери міста [10]. Знайшли своє активне застосування у бібліотечній сфері Півдня 
України основні Web 2.0 проекти (блоги, онлайн-чати, підкасти, соціальні мережі тощо). Завдяки су-
часним технологіям бібліотеки популяризують краєзнавчі ресурси, цінні та унікальні фонди, інформу-
ють про видатні події регіону, залучають до інформування та читання. Відомими блогами публічних 
бібліотек Півдня України є «Арт_библиотека», «Одеський краєзнавець», «Весь світ через культуру» 
(Одеська міська бібліотека ім. І. Франка); «Книжковий континент» (Миколаївська ОУНБ); «Бібліотечний 
дім» (Херсонська ЦБС, б/ф ғ6); «Нова Каховка бібліотечна» (блог Каховської ЦБС); «Курс на Кора-
бельний» (ЦБС м. Миколаєва, б/ф ғ18), аудіоблог «Звуковий силует Миколаєва» (ЦБ 
ім. М. Л. Кропивницького), «Вітер з бібліотеки» (Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва) та ін.  

У сучасному глобалізованому світі бібліотека повинна виступати мультикультурним хабом, 
формуючи комунікаційну діяльність, спрямовану на освоєння історії та культури національних спіль-
нот. Партнерами бібліотек Півдня України виступають Ради національних меншин, національні това-
риства. Тематика заходів різна: звичаї, обряди, мова, література, одяг, освіта та ін. Прикладом може 
бути проект «Сузір‘я злогоди» з німецьким національним товариством «Wiedergeburt» та миколаївсь-
ким обласним товариством поляків [11]; німецький читальний зал в Одесі [12] та ін. 

Певною подією регіону є відзначення ювілеїв бібліотек, які супроводжуються низкою 
соціокультурних заходів, як от: костюмована екскурсія та line-шоу під назвою «Весільна подорож 
книжок», ігровий відео фільм «Херсон і Гончарівка: 145 років разом» (до 145-річчя від дня заснування 
Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара), театралізовані вистави, настільні ігри для дітей, фотосушки [19]; І 
міжнародний культурний форум «Очаківський ренесанс» [3], буктрейлери, флешмоби тощо.  

Нові виклики для публічних бібліотек південного регіону України пов‘язані з досягненнями 
мобільних та веб-технологій. На сайтах публічних бібліотек представлено низку різноманітних про-
ектів, які втілюють нові ідеї та форми їх діяльності. Так, провідними проектами Херсонської ОУНБ є: 
«Краєзнавство Таврії» (містить різноманітну, різногалузеву комплексну інформацію про минуле, 
сьогодення й майбутнє краю у контексті українського, європейського та світового розвитку); «Музей 
книги» (надає можливість віртуальної подорожі по сторінках видавничих раритетів, знайомить не тіль-
ки з примірниками рідкісних видань бібліотеки, а і з цікавими експонатами із зібрань місцевих ко-
лекціонерів, цінними документами музейних бібліотек); «Мистецький хайвей» (висвітлює інноваційні 
культурно-мистецькі події, народне й сучасне мистецтво, його напрямки, види, жанри, ексклюзивні 
книжково-ілюстративні виставки, нові книги, портрети особистостей Херсонщини) [20]. Серед нових 
проектів: «Цифрова колекція раритетів» (оцифрування видань з приватних книжкових зібрань відомих 
миколаївських діячів, зокрема відскановано 42 книги з приватної бібліотеки Аркасів); «Періодика в 
цифрі»; «Fresh-book»; регіональна акція «FotoКрай: Миколаївщина в об‘єктиві», «Музичний флешбек» 
[11]; «Бібліотека проти самотності» [13]. 

Бібліотечні практики ХХІ ст. тяжіють до інтеграції діяльності з музеями, архівами, театрами, що 
сприяє формуванню ефективного культурного ефекту (бібліотечні книжкові виставки в театрі; виставки 
(онлайн-виставки) архівних документів, віртуальні музейні екскурсії в заходах з культурно-
просвітницької, соціокультурної діяльності бібліотек; музеї книги в бібліотеках, зокрема віртуальні; те-
атральний перформанс у бібліотеці із залученням артистів місцевих театрів; створення власних те-
атрів книги у бібліотеках тощо). Адже ці установи виступають ресурсною базою формування соціоко-
мунікаційного середовища своїх територій, виступаючи джерелом та сховищем регіональної 
самобутності. Прикладом перелічених форм можуть слугувати: театр ситуацій та імпровізацій ЦБ 
ім. М. Кропивницького, Миколаїв; «Театральна вітальня» Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського; літера-
турно-театральне кафе «Как на наши именины…» Херсонської ОБД ім  Дніпрової Чайки; літературно-
музична вітальня (нині клуб) «В гостях у дев‘яти муз», студія письменницької майстерності Мико-
лаївської ОУНБ; «Таврійський тиждень мистецтв/Zабалка» Херсонської ОУНБ та ін. 

Бібліотеки продовжують нести відповідальність за забезпечення інформаційного та культурно-
го розвитку регіону. Культурні практики сучасних бібліотек вже неможливі без інновацій, які представ-
ляють собою реалізовані ідеї, кінцевий результат здійснення процесу. Головною метою інновацій, які 
упроваджуються в практику роботи, є покращення обслуговування користувачів, створення комфорт-
них умов для якісного задоволення читацьких запитів, а також забезпечення розумного балансу між 
необхідністю інновацій і збереженням цінних бібліотечних традицій. Так, бібліотеками здійснюється 
подальша реалізація соціокультурних проектів «Уікенд в Гончарівці», «Літо з бібліотекою», «Арт-
підвал» [20]; «Вихідний у бібліотеці», «Будь на хвилі – читай, думай, дискутуй», народознавчий компас 
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«Символи кольорів у дівочому українському вінку» [11]; «Барви українського слова» (2010-2018) [10] та 
ін. Бібліотечні практики Півдня України також тяжіють до різноманітності форм, нарощення присутності 
бібліотек в онлайн середовищі (особливо у соціальних мережах); розширенні тематики проектної 
діяльності, збільшенні заходів з популяризації літератури для підтримки і розвитку читання. Позитив-
ною тенденцією є перехід від проведення окремих заходів в публічних бібліотеках Півдня України до 
реалізації довгострокових проектів, присвячених вітчизняній історії, літературі, мистецтву тощо. У 
бібліотеках створені школи третього віку, проводяться літні читання, бібліотечні кінозали, проекти з 
популяризації коміксів, воркшопи; тижні дитячої та юнацької книги; літературно-фольклорні квести (із 
застосуванням QR-кодів); інтерактивні лекції, бібліомікси та ін. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності публічних бібліотек регіону є співпраця з творчою 
інтелігенцією. Бібліотеки проводять виставки творів місцевих художників, майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва, фотовиставки, концерти і зустрічі з місцевими композиторами; «квартирники», 
клуби за інтересами; онлайн-екскурсії вулицями міст; віртуальні виставки та презентації, буктрейлери, 
флешмоби тощо. Продовжують готувати бібліографічні покажчики, різноманітні бази даних, нові 
бібліотечні продукти для людей з особливими потребами (книги дейзі, тифлоновини). Отже, інно-
ваційну діяльність публічних бібліотек можна розглядати індикатором ефективності розвитку культури 
регіону. 

Висновки. Осмислення змісту тенденцій та тематизації культурних практик бібліотек Півдня 
України дає можливість відзначити, що вони тяжіють до набуття рис відкритості для широкої публіки, 
ініціюючи діалог між дорослими та молоддю; доступності, розумності та емоційності одночасно; інно-
ваційності у створенні нових бібліотечних локацій та воркспейсів. Це сприятиме і надалі публічній 
бібліотеці виступати партнером в організації й проведенні культурних програм регіону, ефективним 
хабом сучасності, де генеруються нові ідеї. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються у 
визначенні індикаторів соціокультурної діяльності бібліотек як культурних центрів спільноти регіону. 
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The purpose of the article is to study the main methods of introducing Soviet-era censorship policy in the libraries of Ukraine 

in the 1930s, to review the specifics and procedures of control by the state authorities over library collections.  Methodology of the 
research is based on the use of scientific methods, first of all, analysis, synthesis, statistical, as well as special historical approaches, in 
particular: problem-chronological, historical-comparative and historical-genetic, which made it possible to explore the totalitarian re-
gime`s methods of controlling of dissenting view through the implementation of total censorship, mechanisms of the public`s mind ma-
nipulation and a new Soviet mindset formation.  The scientific novelty of the research lies in the analysis based on the recent evidence 
of the implementation methods of putting censorship into librarianship by the Soviet authorities.  Conclusions. The work principles of 
the Soviet censorship institutions, which limited the libraries` activity focus, turning them into institutions of political propaganda, were 
clarified.  Library censorship is shown as a social phenomenon; its importance is analyzed for access limitation to information and the 
printer`s ink.  It has been proved that the mass ―purging‖ of library collections, the creation of slush funds and restricted-access collec-
tions have brought the destruction to a large number of books and the general cultural stagnation.  The formation of an information vac-
uum through providing users with ideologically oriented publications testified to mental violence, deformation of the public`s mind and 
blocked the development of both national and world culture. 
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Метою статті є дослідження основних методів запровадження радянської цензурної політики в бібліотеках України у 
30-ті роки ХХ століття, розгляд специфіки та процедури контролю з боку органів державної влади над бібліотечними фондами. 
Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів, передусім, аналізу, синтезу, статистичного, а 
також спеціальних історичних підходів, зокрема: проблемно-хронологічного, історико-порівняльного та історико-генетичного, які 
дали можливість дослідити методи боротьби тоталітарного режиму з інакомисленням через впровадження тотальної цензури, 
механізми маніпуляції свідомістю населення та формування нового радянського світогляду. Наукова новизна дослідження 
полягає в аналізі на основі новітніх даних методів впровадження органами радянської влади цензури у бібліотечній справі. 
Висновки. З‘ясовано принципи роботи радянських цензурних інституцій, які регламентували напрями діяльності бібліотек, пе-
ретворюючи їх на заклади політосвіти. Показано бібліотечну цензуру як соціальне явище, проаналізовано її значення щодо 
обмеження доступу до інформації та друкованого слова. Доведено, що масові «чистки» бібліотечних фондів, створення 
«спецфондів» та спецхранів призвели до знищення значної кількості книг та загального культурного занепаду. Утворення ін-
формаційного вакууму через забезпечення користувачів ідеологічно спрямованими виданнями свідчило про психологічне 
насилля, деформацію суспільної свідомості та перешкоджало розвитку як вітчизняної, так і світової культури.  

Ключові слова: «чистка» фонду, доба тоталітаризму, бібліотечна цензура, репресії, репресовані автори, українська 
інтелігенція. 
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культуры и искусств 
Генезис библиотечной цензуры 30-х гг. XX века в контексте становления украинского культурного наследия 
Целью статьи является исследование основных методов введения советской цензурной политики в библиотеки 

Украины в 30-е годы ХХ века, рассмотрение специфики и процедуры контроля со стороны органов государственной власти над 
библиотечными фондами. Методология исследования базируется на использовании общенаучных методов, прежде всего, 
анализа, синтеза, статистического, а также специальных исторических подходов, в частности: проблемно-хронологического, 
историко-сравнительного и историко-генетического, которые позволили исследовать методы борьбы тоталитарного режима с 
инакомыслием путем внедрения тотальной цензуры, механизмы манипуляции сознанием населения и формирования нового 
советского мировоззрения. Научная новизна исследования заключается в анализе на основе новейших данных методов 
внедрения органами советской власти цензуры в библиотечном деле. Выводы. Выяснено принципы работы советских цензур-
ных учреждений, которые регламентировали направления деятельности библиотек, превращая их в учреждения политпросве-
щения. Показано библиотечную цензуру как социальное явление, проанализировано еѐ значение для ограничения доступа к 
информации и печатного слова. Доказано, что массовые «чистки» библиотечных фондов, создание «спецфондов» и спецхра-
нов привели к уничтожению большого количества книг и общего культурного упадка. Образование информационного вакуума 
путем обеспечения пользователей идеологически направленными изданиями свидетельствовало о психологическом насилии, 
деформации общественного сознания и препятствовало развитию как отечественной, так и мировой культуры. 

Ключевые слова: «чистка» фонда, эпоха тоталитаризма, библиотечная цензура, репрессии, репрессированные ав-
торы, украинская интеллигенция. 

 
The relevance of the research topic. In the midst of nation`s collective memory retrospective, a key 

priority is to develop fundamentally new conceptual approaches to receive adequate attention to the intellec-
tual history of Ukraine, especially those of its chapters, which have been over silenced for a long time, have 
been bent as dictated by a set ideology. Therefore, there is a need for a systematic study of the mechanisms 
of the public`s mind manipulation under the totalitarian regime and formation through the printed products of 
the Soviet man`s worldview. Strongarm methods of such influence were part of an overall policy aimed at 
both the physical destruction of dissentients and indirectly through the mentoring and education, deprivation 
of national memory and the ―Soviet idols‖ employment. The introduction of library censorship by the Soviet 
rulers as one of the measures of such a policy makes it possible to understand the logic and motivation of 
the party leadership. 

 Research and publications analysis. In Soviet historiography, issues of Bolshevik censorship have 
not been comprehensively studied in the light of ideological prohibitions. With the declaration of state inde-
pendence of Ukraine, it became necessary to white light national history, abetted by the end of the ideology 
of historical science. 

 Ukrainian historians, on a new source base from recently classified slush funds of libraries and ar-
chives, have been working toward white lighting the mass state terror that has lasted in Ukraine for more 
than a decade. This is discussed in the research of I. Bilas [1], H. Yefimenko [6], H. Kasianov [8], S. Kulchyt-
skyi [9], Yu. Shapoval [13–14]. 

 Some studies on the implementation of Soviet censorship in all spheres of life of Ukrainian society in 
the era of totalitarianism can be found in the works of such scientists as: S. Bilokin (―On the shelves of slush 
funds in different years‖, 1990; ―Mass terror as a means of public control in the USSR (1914-1945)‖, 1999), 
V. Ocheretyanko (―Hardened books. Party-state supervision over the publication, distribution and use of lit-
erature in Ukraine in the 20s - 30s‖, 1999), O. Fedotova (―Political censorship in the Ukrainian SSR: the 
press products` restrictive practice‖, 2012). 

 Thus, in his scientific works, Bilokin has analyzed the essence, main forms of nature and directions 
of Bolshevik terror revealed the methods used in the political and ideological control over the activity of 
bookstores and libraries of various types. There was the destruction of ―ideological dubious‖ literature that 
was included into ―Consolidated Lists of Books to be Seized from Sales, Libraries and Educational Institu-
tions‖ by the newly created Glavlit (abbreviated from General Directorate for the Protection of State Secrets 
in the Press under the Council of Ministers of the USSR), which included works of writers repressed by the 
Soviet authorities [2-4]. 

 V. Ocheretyanko revealed the basic historical backgrounds for Soviet political censorship, under the 
control of which all USSR information institutions were, including libraries; defined the stages of formation 
and reorganization of party bodies that implemented political censorship in all spheres of socio-cultural life 
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[10]. O. Fedotova`s work covers the activity of state and public institutions aimed at introducing censorship in 
the work of libraries and publishing houses of Ukraine, analyses the USSR and Ukrainian SSR Glavlit`s 
guidance, lists, and materials. In particular, the researcher uses the term ―bibliocide‖ to emphasize that such 
Soviet policy had led to the devastation of book stocks and, as a consequence, ―the mass exterm ination of 
books is still noticeable ... and may have consequences for a long time‖ [12, 3]. 

 However, in the light of the declassification of new source files, regulatory documents, non-fiction 
materials, released issues and the rise of new information, there is a need for a more detailed study of library 
censorship in the 30s of the 20

th
 century in Ukraine. 

The purpose of the research is to analyze the place, role, and activity of state censorship bodies in 
the librarianship sector. There is to highlight the methods of implementation of Soviet censorship policy in 
libraries of Ukraine in the 1930s, specifics, and procedures of control of library funds by the state authorities 
(a ―purging‖ campaign making through library funds off the so-called ―ideologically ruinous‖, and ―nationalist‖ 
literature). 

 Presentation of the main material of the research. Censorship in the librarianship sector had oc-
curred as far back as the Library of Alexandria. It appeared and existed as a powerful tool to impact readers` 
mind on the one hand, and as a means of restricting access to ―dangerous‖ literature on the other. The main 
means of censorship were: the publication of guidance notes, the development of special orders and regula-
tions that determined the main areas of library activity, the mass ―purging‖ of library books, and the formation 
of ―restricted-access collections‖, arson, and others. [11]. 

 In Ukraine, censorship was introduced by the Soviet authorities in the 1930s with unprecedented in-
tensity and cruelty to all spheres of the socio-political and cultural life of the population. Communist ideology 
has been actively implanted in various forms using an increasing number of repressive methods.  Although 
Soviet censorship policy had much in common with the censorship policy of imperial rule, there were also 
fundamental differences: first, Soviet censorship served not so much the needs of the state as the needs of 
the ruling party, and secondly, its mere existence opposed the fundamental law of the country (the Constitu-
tion of the Ukrainian SSR of 1929 and 1937). Printed matter censorship policy was guided by a single princi-
ple: the leadership of the country knows what it is necessary for its citizens, preventing society from seeing a 
real picture of the political, economic and social situation in the country. 

In the late 1920s, a branched network of government agencies was formed to systematically over-
sight and control all types of printed matter, which had been under active study to follow the ideological poli-
cies. Thus, the authorities tried to manipulate public opinion, to keep the people within the ―limits‖. 

 The main components of this system were the departments of the People's Commissariat (People's 
Commissariat of Education) of the Ukrainian SSR, first of all, Glavlit (the Main Department for Literature and 
Publishing) and Main Political and Educational Committee of the Republic. Ideological and cultural monopoly 
demanded a complete restructuring of library activity in the early 1930s, which was facilitated by the Resolu-
tion of the Central Committee of the All-Union Communist Party of the Bolsheviks ―On the Improvement of 
Library Work‖ (1929), which referred to the need during 1929 and 1930 to ―purge ideological libraries off the 
literature that is harmful, outdated and does not correspond to the type of library‖ [7, 85].  The ―ideologically 
harmful‖ literature included the works of former leaders of the October Coup, who were turned into the ―ene-
mies of the people‖. Frightened by numerous guidance notes and orders, librarians, using ―self-censorship‖, 
removed the works of current leaders either. There were J.Stalin, L. Kahanovych, V. Molotov, V. Lu-
nacharskyi`s works [18, 77]. 

 According to figures provided by archives, in Dnepropetrovsk, most of the 65,000 books that were 
stored in the library were considered ideologically ―improper‖. 80% of the literature stored in the rural libraries 
of the Kyiv region had happened to be the same. According to the results of the inspections, ―harmful‖ books 
were stored in the libraries of Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Melitopol, Odesa, Izium, and subsequently its pres-
ence was found throughout the republic [15, 10]. The destruction of literature led to a decrease in the num-
ber of libraries. Thus, from 1930 to 1932 the library collections in the republic decreased by 10% [16, 25]. 

The Soviet government and Golovlit both imposed censorship, which played a crucial role, as 
Golovlit maintained control over intellectual activity both in Russia and in Ukraine. The Soviet system of total 
supervision of all printed matter could not function effectively without Golovlit, as the main state-
administrative institute. After all, it was ordered to destroy everything that contradicted the ideological princi-
ples of the Soviet governing elite, including literature, the content of which contradicted the conceptual is-
sues of communist ideology [7, 87]. Golovlit`s censorship in librarianship was carried out in a systematic and 
systematic manner, leaving far behind the ―handicraft‖ methods of Main Political and Educational Committee 
of the Republic and the People`s Commissariat [7, 96]. 

 In 1930, the reorganization of the Republican Golovlit`s departments took place. The Decree of the 
Central Executive Committee and Council of People`s Commissars of the Ukrainian SSR ―On Approval of 
the Establishment of the Main Agencies for Literature and Publishing and its Local Authorities‖ as of 1931 
stated that the duties of the Glavlit include ―the exercise of all kinds of political, ideological, military and eco-
nomic control over advertisement or distribution of prints, manuscripts, books, posters, paintings, etc. ‖[17, 
45]. Feature of censorship in Ukraine was that the printed book had been under the double pressure of cen-
sorship by Glavlit of the Soviet Union and the Ukrainian Glavlit of the Ukrainian SSR, which controlled librar-



Культурологія  Karakoz O. 

 104 

ies of the country, issued secret orders and guidance notes about the destruction of the literature of re-
pressed writers. The Soviet`s Glavlit destroyed books that were published in Russian and the Ukrainian 
Glavlit, which was subordinated to the Soviet`s one must destroy the Ukrainian books by the hands of 
Ukrainians [7, 91]. 

During the 1930s, the purging of library collections of the ―ideologically improper literature‖ was in 
progress. In the 1920s, the ―purging‖ of the collections was due to the task of ideological struggle, in the 
1930s the works of repressed writers were seized mainly. Indeed, the activities of art and educational un-
ions, as a rule, conflicted with the regime policies, and the new government, in turn, began to establish a 
system of strict political and ideological control.  

The Bolsheviks had to create their own model of belief system, which would be manifested in a new 
form of human relations, philosophy, culture and, in particular, in the literature, initiating prohibition of free 
creative process through various censorship filters and creating their own literature, which was used for the 
further subjugation of mass consciousness of the population in a single dogma. It was at this time that the 
party leadership took a course on industrialization, and at the same time starting the process of unification of 
the spiritual life [7, 96]. However, Glavlit had applied a policy of censorship and various taboos against the 
Ukrainian intellectual class, which did not understand the violent and demagogic forms of influence on the 
social mind and argued against the subordination of the literary creativity task for the organization of the So-
viet society [7, 97]. Along with banned books, the outstanding artists in words had gone down a hole [5]. 

During the period of 1934-1936, Glavlit of the Ukrainian SSR made lists of literature that were with-
drawn from library collections, in particular, certain ―Lists‖ had 4 numbers, which formed the ―Consolidated 
Lists of Books to be Removed from Sales, Libraries and Scholastic Institutions‖, which included information 
about the author, title, publishing house, year of publication, and language. According to the ―List No.1‖, the 
works of the following writers were included in the special funds: V. Derdukivskyi, S. Efremov, J. Hermaize, 
O. Vyshnia, O. Dosvitnyi, D. Zahul, M. Irchan, S. Pylypenko, M. Skrypnyk, A. Shamray, M. Yavorivskyi, M. 
Drahomanov, and M. Maksimovich. It was willful destruction of the Ukrainian culture, using the most savage 
methods of reprisal against the persons and the results of their literary activities. 

 ―List No.2‖ was expanded with pieces of writing by H. Holoskevych, K. Panchenko-Chalenko, H. 
Kholodnyi, Les Kurbas, O. Komyshan, P. Khristyuk, H. Chuprynka, O. Shumskyi, H. Ivannyts, V. Po-
dhayevskyi, H. Kholodnyi, M. Chekhovska, V. Shepotyev, and others. Much of the banned publications be-
longed to scientists and writers who went through the trial of the Union for the Liberation of Ukraine in 1930 
(the showcase was fabricated against the fictitious anti-Soviet Union of Liberation of Ukraine, with the aim of 
discrediting leading figures of Ukrainian culture and public life - author): J. Hermaize, V. Durdukivskyi, M. 
Ivanchenkov, A. Nikovskyi, L. Staritskyi-Chernyakhivskyi [7, 99]. 

 On July 13, 1935 Politburo of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine made a de-
cision to republish the 1935-1936 works of P. Tychyna, I. Mykytenko, P. Panch, O. Korniychuk, I. Kyrylenko, 
A. Holovko, L. Pervomaiskyi, O. Kopylenko, M. Hrushevsky, L. Yurkevych, D. Yavornytskyi, D. Dontsov, M. 
Mohylyanskyi, O. Shulgyn, V. Plekhanov, and others. At the same time (July 19, 1935) Golovlit prepared the 
largest list of works by Ukrainian writers – the ―List No. 3‖, which were subject to unconditional removal from 
the library collections. And in the amendment to the secret Decree of the Central Committee of the of the 
Communist Party of Ukraine, the following writers were mentioned: B. Antonenko-Davydovych, V. Vrazhlyvyi, 
O. Vlyzko, H. Epik, K. Kotko, H. Kosynka, P. Kozlanyuk, I. Lakyza, V. Mysyk, O. Oles, M. Oliynyk, V. Pidmo-
hylnyi, H. Shkurupiy, M. Voroniy, P. Kapelhorodsky, M. Kulish, V. Atamanyuk, V. Bobynskyi, O. Vyshnia, O. 
Dosvitnyi, M. Skrypnyk, L. Chernov, L. Starytska-Chernyakhivska, A. Riychyitskyi M. Yavorskyi, M. Yalovyi, 
M. Volobuyev, D. Zahul, M. Irchan, S. Pylytpenko, A. Shamray, V. Yurynets, P. Vanchenko, P. Lisovyi, V. 
Myshkis, V. Masyk, H. Maytzet, B. Navrotskyi, A. Paniv, V. Polishchuk, D. Falkowskyi, V. Stange, and many 
others. ―List No.4‖ included books by M. Voronyi and Les Kurbas [7, 102]. 

These lists are evidence of changes that have taken place in Ukraine`s political, national, cultural 
and spiritual life. They removed the most valuable literary achievements of Ukrainians and, to a certain ex-
tent, showing the timing of their arrests. Across the country, as of 1938, 1,606 authors were subject to re-
pression and 4,966 works were removed (10,375,706 copies) [7,104]. 

 The Stalinist regime`s fierce struggle against the so-called ―enemies of the people‖, which in Ukraine 
was held under the slogan of the struggle against ―Ukrainian bourgeois nationalism‖, led to the destruction of 
library collections, where Golovlit took active participation. 

 Censorship has also been extended to librarianship`s literature. In 1935, the order of the Head of 
the Department of the Library People`s Commissariat of the Ukrainian SSR A. Koblenz was issued on the 
examination of professional knowledge and retraining of librarians in order to obtain one of six ranks. Thus, a 
list of the literature recommended for certification was published, which suggested critical criticism of individ-
ual works, including ―Guidance to Small and Medium Libraries‖ by L. Khavkina (Moscow, 1930); ―Catalogu-
ing‖ by M. Shamurin (Moscow, 1934); ―Classification‖ by M. Shamurin (Moscow, 1934). Although the scien-
tific work of L. Khavkina was republished 5 times. In it, the author analyzed the experience of foreign 
libraries, especially the USA`s. The librarian adhered to democratic positions and opposed the introduction of 
the principle of partisanship in the selection of literature for library holdings, the recommendations of books 
to readers` class [7, 109]. 
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The 1930s formed in the minds of people a new Soviet reality that was detached from reality. From 
the point of view of the modern user of the library, the above-mentioned actions of the authorities are inad-
missible. In 2017 the Presidium approved the Recommendations of the Ukrainian Library Association ―On 
How Libraries Can Resist Censorship‖. The document emphasizes that the library should provide free ac-
cess to legal information resources, including Internet resources, to form up-to-date collections of documents 
on different media with their presentation in the most accessible form for reading [19]. 

Conclusions. Library censorship issues of free access to information and intellectual freedom remain 
relevant to the global community. The current situation gives the opportunity to consider censorship not only 
as one of the methods of political repression but also as an important part of public life and socio-cultural 
phenomenon.  

Consequently, throughout the 1930s, the party and state leadership of the country had taken strict 
control over the publication and preservation of books, trade, and bookcrossing, the whole book control sys-
tem in society in order to strengthen the position of Stalinism. 

With the strengthening of the totalitarian regime more stern guidance notes were adopted. In the 
1920s the literature, the content of which does not coincide with the ideology of the ruling Communist Party 
was seized, and in the 1930s not only the ―ideologically improper works‖ were exterminated, but repressions 
were applied to their authors. 

During the mass ―purging‖ of library collections, the original part of Ukrainian art and scientific litera-
ture, reference publications, published during the period of national state formation and of Ukrainization have 
been removed. The destruction of almost half of the fund primarily religious and Ukrainian books led to cul-
tural decline.  

Purging of library collections, the formation of a ―special funds‖, restricted-access collection and 
rough destruction of literature had a negative impact on reading activity since the literature in the funds could 
not meet the needs of users. Formation of information vacuum by providing users exclusively ideologically 
publications testified to the ideological and psychological abuse, the deformation of social mind and prevent-
ed the development of both Ukrainian and world culture. 
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Мета роботи – моделювання і прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій та пошук шляхів підвищення їх 

ефективності з позицій українського менеджменту. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, 
системний і культурологічний підходи, статистичні методи опитування, експертного оцінювання, аналітичного групування, мате-
матичного моделювання, аналізу та прогнозування міжкультурних менеджмент-комунікацій, а також фундаментальні положення 
теорії управління в міжкультурному середовищі. Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні кількісних спів-
відношень і закономірностей різноманітних типів міжкультурної менеджмент-комунікації, що дозволяє здійснювати культурологі-
чні прогнози імовірної поведінки українських менеджерів у менеджмент-культурах різних країн світу, а також обґрунтовано роз-
робляти відповідні стратегії поведінки в цих країнах і за рахунок цього підвищувати ефективність менеджмент-комунікацій. 
Висновки. Менеджмент-комунікації – явище полікультурне. Тому здійснюючи міжнародне ділове спілкування менеджери не 
можуть дозволити собі керуватися поглядом на світ винятково крізь призму власних цінностей. Встановлено, що правильним у 
веденні міжнародних ділових відносин і здійсненні міжкультурних менеджмент-комунікацій є підхід, який ґрунтується на рівній 
цінності різних культур і визнанні культурних розбіжностей як певного блага, що забезпечує гармонійність існування людства. 
Однак ці розбіжності приносять розчарування, через труднощі їхнього сприйняття, заплутаність й непередбачуваність. Запропо-
новані у статті розробки, що ґрунтуються на статистико-математичних вимірах і моделях, зводять до мінімуму заплутаність і 
створюють можливості кількісного відчуття міжкультурних розбіжностей та передбачуваності комунікаційних реакцій з позицій 
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Цель работы – моделирование и прогнозирование межкультурных менеджмент-коммуникаций и поиск путей повы-

шения их эффективности с позиций украинского менеджмента. Методологической основой исследования является диалекти-
ческий принцип познания, системный и культурологический подходы, статистические методы опроса, экспертной оценки, ана-
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© Коваленко Є. Я., 2019 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 107 

коммуникации – явление поликультурное. Поэтому осуществляя международное деловое общение менеджеры не могут позво-
лить себе руководствоваться взглядом на мир исключительно сквозь призму собственных ценностей. Установлено, что пра-
вильным в ведении международных деловых отношений и осуществлении межкультурных менеджмент-коммуникаций являет-
ся подход, который основывается на равной ценности разных культур и признании культурных различий как определенного 
блага, что обеспечивает гармоничность существования человечества. Однако эти разногласия приносят разочарование, из-за 
трудности их восприятия, запутанности и непредсказуемости. Предложенные в статье разработки, основанные на статистико-
математических измерениях и моделях, сводят к минимуму запутанность и создают возможности количественного ощущения 
межкультурных разногласий и предсказуемости коммуникационных реакций с позиций культуры украинского менеджмента.  

Ключевые слова: межкультурная менеджмент-коммуникация, тип коммуникационной менеджмент-культуры, про-
филь межкультурной менеджмент-коммуникации, коммуникационное культурное расхождение, коммуникационная реакция, 
модель менеджмент-коммуникации, культурологический прогноз. 
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Intercultural management-communication: modeling and cultural forecast  
The purpose of the work is modeling and forecasting the management of intercultural communications and to find ways of 

increasing their effectiveness with the position of the Ukrainian management. Methodological basis of research is the dialectical prin-
ciple of cognition, systemic and cultural approaches, statistical survey methods, expert assessment, analytical groupings, mathematical 
modeling, analysis and forecasting management, intercultural communication, and the fundamental provisions of the theory of man-
agement in an intercultural environment. The scientific novelty of the obtained results is the determination of quantitative ratios and 
patterns of different types of intercultural management communication that enables cultural predictions of the behavior of Ukrainian 
managers in the management cultures of different countries and reasonable to develop appropriate strategies in these countries and 
thereby to improve the efficiency of management communications. Conclusions. Management-communications – multicultural phe-
nomenon. Therefore, in carrying out international business communication, the managers cannot afford to be guided by the view of the 
world solely through the prism of their own values. It is established that the right to maintain international business relationships and 
implementing intercultural management-communication is an approach that is based on the equal value of different cultures and recog-
nition of cultural differences as a benefit that ensures the harmony of human existence. However, these differences bring disappoint-
ment, because of the difficulty of their perception, confusion and unpredictability. Suggested in the article development based on statis-
tical and mathematical measurements and models to minimize confusion and allow a quantitative feeling for intercultural differences and 
communication predictable reactions from the standpoint of Ukrainian culture management.  

Keywords: intercultural management-communication, type communication management culture, profile of intercultural man-
agement-communication, communication cultural divergence, communication response, model management-communication, cultural 
forecast. 

 
Актуальність теми дослідження. Вступивши у ІІІ тисячоліття, ми стали звикати до думки про те, 

що живемо у глобальному світі, де перетин кордонів уже не створює особливих проблем завдяки 
ефективним системам сучасних комунікацій. У цих умовах перед українським компаніями відкрива-
ються нові можливості й перспективи для реалізації свого потенціалу на міжнародній арені, які, водно-
час, висувають додаткові вимоги до професійного рівня менеджерів. Здійснюючи ділові комунікації 
менеджери повинні бути здатними успішно діяти в широкому діапазоні розмаїття культур, аби встигати 
за змінами, що відбуваються у світі й залишатися конкурентоспроможними. Здатність адаптуватися і 
привести свій стиль ведення спілкування відповідно до стилю інших культур відіграє важливу роль в 
успіхах чи невдачах менеджерів. 

Ефективна комунікаційна діяльність керівника бізнесу в міжнародному масштабі – непросте 
завдання. Його вирішенню сприяє оволодіння методами крос-культурного менеджменту, під яким ми 
розуміємо мистецтво управління поведінкою людей і вибудовування позитивних відносин на стику 
ділових культур, здатність керувати різними ставленнями та звичками з метою досягнення найкращих 
результатів [4, 95]. Крос-культурний менеджмент вивчає: як люди й організації у глобальному середо-
вищі враховують культурні розбіжності [10, 36]; співпрацю з представниками іншої культури, макси-
мальну толерантність до розбіжностей та визнання пріоритетів партнерів-іноземців [12, 14]; поведінку 
людей в організаціях в усьому світі й описує організаційну поведінку в різних країнах і культурах, 
порівнює різні моделі цієї поведінки та прагне зрозуміти й покращити взаємодію між працівниками, 
клієнтами, постачальниками та партнерами з різних країн і культур [9, 22]. Розуміючи підходи до ве-
дення менеджмент-комунікацій в різних країнах, можна оцінити потенційні вигоди і проблеми 
співробітництва з ними, і таким чином, прийняти компетентні рішення щодо того, як працювати з тими 
чи іншими народами, і з‘ясувати, чи потрібні для цього які-небудь спеціальні умови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення проблеми міжкультурних 
менеджмент-комунікацій здійснили Н. Адлер [9], В. Біблер [1], І. Варнер [18], Р. Гестеланд [2], Р. Левіс 
[11], Р. Меркін [14], Я. Мартинишин [4; 5; 6], Р. Мід [12; 13], Ф. Норалес [15], Г. Прімеч [16], С. 
Райнольдс [17], А. Садохін [7], Т. Фрік [8], А. Фунакава [10] та інші вчені. Найбільшою складністю в 
налагодженні міжкультурних менеджмент-комунікацій вони вважають культурні розбіжності, які можуть 
призводити до непорозуміння і навіть конфліктів. Ними виділяються наступні найпоширеніші причини 
порушення міжкультурних комунікацій: різне сприйняття й інтерпретація навколишньої дійсності пред-
ставниками різних культур [16, 47]; відмінності у стереотипах оцінки одних і тих самих явищ у різних 
культурах [11, 81]; прояв відчуття переваги, пов‘язаний з прихильністю культурі своєї країни [15, 115]; 
смислові й технічні порушення при спілкуванні, що виникають у результаті мовних (вербаліка) й 
емоційних (паравербаліка) комунікаціях, а також відмінностей в жестах, міміках, позах, інтонаціях, до-
торкуваннях (невербаліка) [18, 71–72]. 
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Важливим інструментом у виявленні культурних розбіжностей в міжнародному менеджмент-
спілкуванні є типологія, що ґрунтується на розчленуванні комунікаційної культури як системи на окремі 
елементи та їх групуванні за допомогою узагальненого, ідеалізованого типу. Цей інструмент спираєть-
ся на визначення подібностей і відмінностей культурних елементів і спрямований на відображення 
структури й особливостей менеджмент-культури в різних країнах і регіонах світу. Сьогодні виокрем-
люють такі чотири типи парних протилежностей комунікаційної менеджмент-поведінки [2; 4]:  

1) зосередженість культури на угоді, або на взаємовідносинах. Вважається, що якщо увага зо-
середжена на угоді, то учасники думають в основному про виконання завдання, а якщо увага зосере-
джена на взаємовідносинах, то учасники скоріше думають про людей. Багато представників бізнесу, 
зосереджених на взаємовідносинах вважають, що зосереджені на угоді є напористими й агресивними. 
Своєю чергою, зосереджені на угоді вважають, що зосереджені на відносинах – позбавлені чіткості й 
конкретності, що вони незбагненні; 

2) формальна, елітарна культура з ієрархічною організацією і строгим дотриманням відмінно-
стей у статусі та владі, або неформальна, егалітарна культура, в якій вважається, що всі люди рівні з 
незначною відмінністю у статусі та владі. Неформальна поведінка одних ображає відчуття високопо-
ставлених представників елітарних культур точно так, як і їхня зосередженість на своїй важливості 
може ображати почуття представників егалітарної культури; 

3) монохронна культура з жорстким відношенням до часу і графіків, або поліхронна культура з 
гнучким відношенням до часу та графіків. В одних країнах поклоняються годиннику і цінують точність. 
Інші – поблажливо відносяться до часу і графіків, вони більше зосереджені на людях, які їх оточують. 
Конфлікт виникає тоді, коли ті, що відносяться до першої групи, вважають представників іншої групи 
ледачими й недисциплінованими, тоді як їх вважають зарозумілими, скованими в рамках обов‘язкових 
термінів; 

4) емоційно експресивна, або емоційно стримана (нейтральна) культури. Спілкування 
експресивних людей суттєво відрізняється від спілкування стриманих людей. Це відноситься як до 
вербального спілкування, так і до невербального. Ці відмінності можуть призвести до непорозумінь, які 
негативно впливають на процеси переговорів, угоди та менеджмент. 

Невирішені питання. Виділені парно протилежні типи міжкультурної менеджмент-комунікації є 
ідеальними типами. Вони достатньо повно описані в науковій літературі [13; 14; 17], однак, на практиці 
у чистому вигляді зустрічаються рідко. Сьогодні, в умовах глобалізації суспільства, комунікаційні куль-
тури різних країн здебільшого поєднують вказані міжкультурні протилежності з деяким переважанням 
елементів того чи іншого культурного типу. Проте, в наукових джерелах відсутні дані щодо співвідно-
шення цих протилежностей, що унеможливлює визначення розбіжностей і побудову міжкультурних 
комунікаційних стратегій поведінки менеджерів у міжнародному середовищі. 

Мета дослідження. З огляду на вищесказане, основними завданнями нашого дослідження бу-
де: по-перше, визначення співвідношення різних типів міжкультурного спілкування й побудова 
профілів і класифікацій міжкультурних менеджмент-комунікацій країн та регіонів світу – основних ко-
мунікантів українського бізнесу; по-друге, з‘ясування міжкультурних розбіжностей між представниками 
українського й іноземного менеджменту; по-третє, виявлення міри міжкультурних комунікаційних реак-
цій українських менеджерів на міжкультурні розбіжності з іноземними партнерами; по-четверте, ро-
зроблення методики моделювання і прогнозування ефективності міжкультурних менеджмент-
комунікацій залежно від культурних розбіжностей. 

Отже, загальна мета цього дослідження полягатиме у культурологічному моделюванні та про-
гнозуванні міжкультурних комунікацій, і пошуку шляхів підвищення їх ефективності з позицій українсь-
кого менеджменту. 

Методологія і основні результати дослідження. Методологічною основою дослідження є 
діалектичний принцип пізнання, системний і культурологічний підходи, статистичні методи опитування, 
експертного оцінювання, аналітичного групування, математичного моделювання, аналізу та прогно-
зування міжкультурних менеджмент-комунікацій, а також фундаментальні положення теорії управлін-
ня в міжкультурному середовищі. Виходячи із поставлених завдань дослідження головна його увага 
фокусуватиметься на побудові профілів міжкультурної комунікації, визначенні культурних розбіжно-
стей та виявленні закономірностей їхнього впливу на формування комунікаційних реакцій, що слугува-
тиме основою у виробленні крос-культурних стратегій поведінки українського менеджменту. 

Методологія емпіричної частини дослідження включає наступні етапи. 
1. Збір статистичних даних про об‘єкт дослідження, що передбачає опитування представ-

ників українського менеджменту й оцінювання показників структури чотирьох парно протилежних типів 
комунікації (U і V; F і N; M і W; E і S), а також оцінювання показників успішності комунікацій – реакцій 
(R) українських бізнесменів на міжкультурні розбіжності.  

Структура парно протилежних типів міжкультурної комунікації по кожному респонденту 
оцінюються в частках одиниці: 

U і V – частка зосередженості на угоді та взаємовідносинах (U+V =1); 
F і N – частка формальності й неформальності (F+N =1); 
M і W – частка монохронності й поліхронності (M+W =1); 
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E і S – частка експресивності та стриманості (E+S =1). 
Реакція на культурні розбіжності, або рівень успішності міжкультурної комунікації (R) по кожно-

му респонденту оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Дослідження охоплює 20 країн і регіонів світу й 716 респондентів, зокрема: Білорусь – 42; Ве-

ликобританія – 34; Індія – 32; Іспанія – 33; Італія – 33; Канада – 34; Китай – 32; Молдова – 38; Німеч-
чина – 35; Польща – 36; Прибалтика – 37; Росія – 44; Румунія – 35; Скандинавія – 32; Словаччина – 
36; США – 38; Туреччина – 37; Угорщина – 34; Франція – 36; Чехія – 38.  

2. Зведення статистичних даних і розрахунок узагальнюючих показників міжкультурної ко-
мунікації по країнах та регіонах світу:  

1) систематизація статистичних даних по країнах і регіонах; 
2) розрахунок середніх значень показників структури парно протилежних типів спілкування (ZU і 

ZV; ZF і ZN; ZM і ZW; ZE і ZS) по кожній із досліджуваних країн: 
ZU=ΣU/Q,  ZV=1–ZU;   ZF=ΣF/Q,  ZN=1–ZF; 
ZM=ΣM/Q,  ZW=1–ZM;   ZE=ΣE/Q,  ZS=1–ZE, 

де Q – кількість респондентів певної країни чи регіону;  
3) розрахунок середніх значень реакції (успішності) міжкультурної менеджмент-комунікації (R) 

по досліджуваних країнах:  
R=ΣY/Q. 

3. Побудова профілів і класифікацій міжкультурної менеджмент-комунікації країн та регіонів 
світу з позицій українських менеджерів. Профіль комунікаційної культури країни складається із се-
редніх значень показників структури парно протилежних типів міжкультурного спілкування:  

ZU і ZV; ZF і ZN; ZM і ZW; ZE і ZS. 
4. Визначення міжкультурних комунікаційних розбіжностей по країнах і регіонах. Середньо-

статистичні значення міжкультурних комунікаційних розбіжностей по кожному типу міжкультурної ко-

мунікації (Z1; Z2; Z3; Z4) та в цілому (Z) тієї чи іншої країни розраховуються за такими формула-
ми: 

Z1=|ZUо–ZUі| або |ZVо–ZVі|;   Z2=|ZFо–ZFі| або |ZNо–ZNі|; 

Z3=|ZMо–ZMі| або |ZWо–ZWі|;   Z4=|ZEо–ZEі| або |ZSо–ZSі|; 

Z=(Z1+Z2+Z3+Z4)/4, 
де о, і – індекси, що позначають показники, які відносяться відповідно до України та і-ї за-

рубіжної країни. 
5. Аналітичне групування країн і регіонів за середнім рівнем міжкультурної комунікаційної 

розбіжності (Z) й виявлення закономірності її впливу на успішність комунікації (R) українських ме-
неджерів: 

ZR. 
6. Побудова статистико-математичних моделей зв‘язку міжкультурних комунікаційних ре-

акцій залежно від рівня культурних розбіжностей: 
Ỹ = corr (X1, X2, X3, X4), 

де Y – результативний показник моделі певної країни або регіону світу (успішність менедж-
мент-комунікації, реакція українського менеджменту на міжкультурні розбіжності), в балах; 

X1, X2, X3, X4 – факторні показники моделі (міжкультурні розбіжності), в частках одиниці. Вони 
визначаються по кожному респонденту за такими формулами: 

X1=|Uо–Uі| або |Vо–Vі|;   X2=|Fо–Fі| або |Nо–Nі|; 
X3=|Mо–Mі| або |Wо–W і|;   X4=|Eо–Eі| або |Sо–Sі|. 

Побудова моделей передбачає наступні кроки: 
1-й крок. Перевірка зведених і систематизованих статистичних вибіркових даних на їхню 

відповідність встановленим вимогам щодо статистико-математичного моделювання та репрезента-
тивності. Результати такої перевірки мають показали, чи є інформація достатньою, як за кількістю 
одиниць і варіацією ознак, так і за погодженістю її сукупностей з нормальним розподілом, а також чи є 
вона репрезентативною щодо генеральної сукупності [3].  

Перевірка показала, що вихідна інформація є достатньою, як за кількістю одиниць спостере-

ження (Q/48) і варіацією результативної та факторної ознак (var10%), так і за погодженістю її сукуп-

ностей з нормальним розподілом (3); також вона є репрезентативною щодо генеральної сукуп-
ності, оскільки її фактична похибка при заданому рівні ймовірності 0,95 не перевищувала граничну 

(flim). А отже ця вибіркова інформація може бути використана у моделюванні взаємозв‘язків між 
комунікаційними реакціями і культурними розбіжностями, з поширенням та інтерпретацією отриманих 
результатів на всю генеральну сукупність українського менеджменту (похибка до 3%). 

2-й крок. Виявлення форми причинно-наслідкового зв‘язку між факторними та результативною 
ознаками, що здійснюється за допомогою методів групування і графічного, й побудова моделі в за-
гальному символічному вигляді. 
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Як підтверджує проведений аналіз, зв‘язок між результативним показником (Y) і факторами 
(X1, X2, X3, X4) – обернений, а форма зв‘язку близька до лінійної. Отже, загальний вигляд статистико-
математичних моделей буде таким: 

Ỹ = 100 – а1 X1– а2 X2 – а3 X3 – а4 X4, 
де 100, а1, а2, а3, а4 – параметри моделей, зокрема: 100 – вільний член (максимальне значення 

успішності комунікації); а1…а4 – коефіцієнти регресії. 
3-й крок. Побудова моделей у числовому вигляді. Ця робота здійснюється на комп‘ютері та 

включає кореляційні обчислення й оцінку достовірності характеристик зв‘язку: визначаються числові 
значення коефіцієнтів регресії (а1, а2, а3, а4), множинний і часткові коефіцієнти кореляції (C, c1, c2, c3, 
c4) й детермінації (D, d1, d2, d3, d4), фактичні значення критеріїв Фішера (F) і Стьюдента (t1, t2, t3, t4). За 
допомогою t- і F- критеріїв можна оцінити достовірність коефіцієнтів регресії та моделі в цілому. На 
основі коефіцієнтів кореляції оцінюється сила зв‘язку, а коефіцієнтів детермінації – частка варіації ре-
зультативної ознаки, що зумовлюється впливом факторних ознак. 

7. Статистико-математичний аналіз і прогнозування. За допомогою розроблених числових 
моделей можна проводити глибокий аналіз ефективності (успішності) міжкультурних менеджмент-
комунікацій. Зокрема, використовуючи коефіцієнти регресії (а1, а2, а3, а4) визначаємо ступінь впливу 
відповідного фактора (X1, X2, X3, X4) на результативний показник (Y), у балах: зі зміною окремого фак-
тора на одиницю результативний показник зміниться на відповідний коефіцієнт. Знаючи розмах 
варіації кожного фактора, знаходимо максимальну зміну результативного показника, а за коефіцієнта-
ми детермінації (D, d1, d2, d3, d4) робимо висновки, яка частка його варіації пояснюється впливом усіх 
чи окремо взятого фактора, що входять до складу моделі. На базі моделей можна також здійснювати 
прогнозування міжкультурних комунікаційних реакцій. Підставляючи в моделі конкретні значення по-
казників-факторів (X1, X2, X3, X4), прогнозуємо очікувані значення результативного показника (Y). 

Основні результати та обговорення. 
Базовим результатом проведеного дослідження, на якому ґрунтуються наступні результати, є 

побудова профілів міжкультурних менеджмент-комунікацій. Як видно з табл. 1, показники профілів по 
країнах та регіонах різні. В одних країнах вони дуже високі, в інших, навпаки, дуже низькі, ще в інших – 
знаходяться на середньому рівні. Однак, це жодним чином не означає, що якісь із культур кращі, а 
якісь гірші. Не існує абсолютного стандарту правильності чи досконалості, який можна застосувати до 
оцінки комунікаційної поведінки. Культурні відмінності не бувають ні гарними, ні поганими, вони просто 
інші; хоча певна культурна поведінка може легше, ніж інші, пристосовуватися до специфічних умов 
середовища. Українська комунікаційна менеджмент-культура не більше близька до ідеалу, ніж будь-
яка інша, хоча вона може бути кращою для українських менеджерів. Таким чином, фундаментальним 
у розумінні міжкультурних комунікацій має бути етнорелятивізм – припущення, що комунікаційні куль-
тури можна зрозуміти тільки відносно одна одної, а поводження – тільки в рамках культурного контек-
сту. 

Таблиця 1 
Профілі міжкультурних менеджмент-комунікацій 

 

Країна, 
регіон 

Профіль 

Z1 Z2 Z3 Z4 

ZU ZV ZF ZN ZM ZW ZE ZS 

Україна 0,41 0,59 0,67 0,33 0,56 0,44 0,61 0,39 

Білорусь  0,38 0,62 0,71 0,29 0,60 0,40 0,59 0,41 

Великобри-
танія 

0,93 0,07 0,91 0,09 0,92 0,08 0,28 0,72 

Індія 0,01 0,99 0,99 0,01 0,03 0,97 0,00 1,00 

Іспанія 0,76 0,24 0,51 0,49 0,74 0,26 0,87 0,13 

Італія  0,87 0,13 0,61 0,39 0,74 0,26 0,96 0,04 

Канада 0,88 0,12 0,05 0,95 0,91 0,09 0,67 0,33 

Китай  0,02 0,98 0,98 0,02 0,96 0,04 0,01 0,99 

Молдова 0,34 0,66 0,84 0,16 0,36 0,64 0,89 0,11 

Німеччина 0,92 0,08 0,90 0,10 0,93 0,07 0,32 0,68 

Польща 0,49 0,51 0,57 0,43 0,64 0,36 0,52 0,48 

Прибалтика  0,83 0,17 0,58 0,42 0,74 0,26 0,45 0,55 

Росія 0,39 0,61 0,73 0,27 0,61 0,39 0,67 0,33 

Румунія 0,37 0,63 0,88 0,12 0,39 0,61 0,96 0,04 

Скандинавія 0,91 0,09 0,41 0,59 0,84 0,16 0,35 0,65 

Словаччина 0,51 0,49 0,62 0,38 0,66 0,34 0,56 0,44 

США 0,95 0,05 0,04 0,96 0,94 0,06 0,63 0,37 

Туреччина 0,02 0,98 0,98 0,02 0,01 0,99 0,99 0,01 

Угорщина 0,67 0,33 0,55 0,45 0,64 0,36 0,80 0,20 
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Франція 0,84 0,16 0,83 0,17 0,77 0,23 0,91 0,09 

Чехія 0,66 0,34 0,72 0,28 0,75 0,25 0,62 0,38 

 
Однак, між комунікаційними культурами країн і регіонів світу існують не тільки відмінності, але 

й деякі схожості, що дозволяє розподілити їх за культурними типами (табл. 2 та 3). 
Таблиця 2 

Розподіл країн і регіонів за парно протилежними типами 
комунікаційної менеджмент-культури 

 

Переважний  
тип культури 

Пито-
ма 
вага 

Країна, регіон Zтип 

Орієнтація на угоду / Орієнтація на взаємовідносини 

Культура  
орієнтована  
на угоду 

Висока 
США (0,95), Великобританія (0,93), Німеччина (0,92), Скандинавія 
(0,91) 

ZU=0,93 

Се-
редня 

Канада (0,88), Італія (0,87), Франція (0,84), Прибалтика (0,83) ZU=0,85 

Низька Іспанія (0,76), Угорщина (0,67), Чехія (0,66), Словаччина (0,51) ZU=0,65 

Культура  
орієнтована  
на відносини 

Висока Індія (0,99), Китай (0,99), Туреччина (0,98) ZV=0,99 

Низька 
Молдова (0,66), Румунія (0,63), Білорусь (0,62), Росія (0,61),  
Україна (0,59), Польща (0,51)   

ZV=0,60 

Формальна культура / Неформальна культура 

Формальна 
культура 

Висока 
Індія (0,99), Китай (0,98), Туреччина (0,98), Великобританія (0,91), 
Німеччина (0,90) 

ZF=0,95 

Се-
редня 

Румунія (0,88), Молдова (0,84), Франція (0,83), Росія (0,73), Чехія 
(0,72), Білорусь (0,71), Україна (0,67) 

ZF=0,77 

Низька 
Словаччина (0,62), Італія (0,61), Прибалтика (0,58), Польща 
(0,57), Угорщина (0,55), Іспанія (0,51)       

ZF=0,57 

Нефор-
мальна 
культура 

Висока США (0,96), Канада (0,95) ZN=0,96 

Низька Скандинавія (0,59) ZN=0,59 

Монохронна культура / Поліхронна культура 

Монохронна 
культура 

Висока 
Китай (0,96), США (0,94), Німеччина (0,93), Великобританія (0,92), 
Канада (0,91), Скандинавія (0,84) 

ZM=0,9
0 

Се-
редня 

Франція (0,77), Чехія (0,75), Італія (0,74), Іспанія (0,74), Прибалти-
ка (0,74)  

ZM=0,7
5 

Низька 
Словаччина (0,66), Польща (0,64), Угорщина (0,64), Росія (0,61), 
Білорусь (0,60), Україна (0,56)   

ZM=0,6
2 

Поліхронна 
культура 

Висока Туреччина (0,99), Індія (0,97) 
ZW=0,9

8 

Низька Молдова (0,64), Румунія (0,61) 
ZW=0,6

3 

Експресивна культура / Нейтральна культура 

Експресивна 
культура 

Висока Туреччина(0,99), Італія (0,96), Румунія (0,96), Франція (0,91) ZE=0,96 

Се-
редня 

Молдова (0,89), Іспанія (0,87), Угорщина (0,80) ZE=0,85 

Низька 
Канада (0,67), Росія (0,67), США (0,63), Чехія (0,62), Україна 
(0,61), Білорусь (0,59), Словаччина (0,56), Польща (0,52)   

ZE=0,61 

Нейтральна 
культура  

Висока Індія (1,00), Китай (0,99) ZS=1,00 

Низька 
Великобританія (0,72), Німеччина (0,68), Скандинавія (0,65), При-
балтика (0,55) 

ZS=0,65 

 
Найвиразнішими комунікаційними культурами, із сукупності досліджуваних країн, є Індія і Китай 

– представники найстаріших східних цивілізацій, а також Туреччина – представник мусульманського 
світу (табл. 3, класи 1, 2, 3а). Культури цих трьох країн максимально зорієнтовані на взаємовідносини, 
формальність, елітарність, суворе дотриманням ієрархічності й відмінностей у статусі та владі ко-
мунікантів. Крім цього, Індія і Туреччина мають максимально поліхронні культури, в яких не звертають 
особливої уваги на час та графіки виконання роботи, тоді як Китай є носієм жорстко монохронної куль-
тури. Ще, комунікаційна культура Індії та Китаю максимально стримана, нейтральна, а Туреччини, 
навпаки, максимально експресивна. 
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Таблиця 3 
Розподіл країн і регіонів за комбінованими класами 

комунікаційної менеджмент-культури 
 

Класи комунікаційної культури 
Формула 
комбінації 

Країна, регіон Zкомб 

1. Максимально орієнтована 
на взаємовідносини, формальність, 
поліхронність, нейтральність 

V+F+W+S Індія (0,99; 0,99; 0,97; 1,00) 0,99 

2. Максимально орієнтована  
на взаємовідносини, формальність, 
монохронність, нейтральність 

V+F+M+S Китай (0,99; 0,98; 0,96; 0,99) 0,98 

3а. Максимально орієнтована  
на взаємовідносини, формальність, 
поліхронність, експресивність 

V+F+W+E Туреччина (0,98; 0,98; 0,99; 0,99) 0,99 

3б. Помірно орієнтована на відноси-
ни, формальність, поліхронність; 
максимально експресивна 

V+F+W+E 
Румунія (0,63; 0,88; 0,61; 0,96) 
Молдова (0,66; 0,84; 0,64; 0,89) 

0,76 

4. Максимально орієнтована на уго-
ду, неформальність, монохронність;  
помірно експресивна 

U+N+M+E 
США (0,95; 0,96; 0,94; 0,63)  
Канада (0,88; 0,95; 0,91; 0,67) 

0,86 

5. Максимально орієнтовна на угоду; 
помірно неформальна, монохронна, 
нейтральна 

U+N+M+S Скандинавія (0,91; 0,59; 0,84; 0,65) 0,75 

6а. Максимально орієнтована на уго-
ду, формальність, монохронність;  
помірно нейтральна 

U+F+M+S 
Великобританія (0,93; 0,91; 0,92; 
0,72)  
Німеччина (0,92; 0,90; 0,93; 0,68) 

0,86 

6б. Помірно орієнтована на угоду, 
формальність, монохронність, 
нейтральність 

U+F+M+S Прибалтика (0,83; 0,58; 0,74; 0,55) 0,68 

7. Помірно орієнтована  
на взаємовідносини, формальність, 
монохронність, експресивність 

V+F+M+E 

Україна(0,59; 0,67; 0,56; 0,61)  
Білорусь (0,62; 0,71; 0,60; 0,59)  
Росія (0,61; 0,73; 0,61; 0,67) 
Польща (0,51; 0,57; 0,64; 0,52)   

0,61 

8а. Помірно орієнтована на угоду, 
формальність, монохронність, 
експресивність 

U+F+M+E 
Словаччина (0,51; 0,62; 0,66; 0,56)  
Чехія (0,66; 0,72; 0,75; 0,62)  
Угорщина (0,67; 0,55; 0,64; 0,80) 

0,65 

8б. Помірно орієнтована на угоду, 
формальність, монохронність; мак-
симально експресивна 

U+F+M+E 
Франція (0,84; 0,83; 0,77; 0,91) 
Італія (0,87; 0,61; 0,74; 0,96)  
Іспанія (0,76; 0,51; 0,74; 0,87) 

0,78 

 
Далі, серед досліджуваних країн і регіонів, особливо вирізняються США, Канада, Великобри-

танія та Німеччина (табл. 3, класи 4, 6а), які максимально зорієнтовані на угоду й монохронність. 
Відмінності між ними полягають в тому, що у США і Канаді культура менеджмент-комунікацій 
щонайбільше неформальна, егалітарна й помірно експресивна, а у Великобританії та Німеччині – 
максимально формалізована й помірно нейтральна. 

Дещо схожими із комунікаційними культурами США, Німеччини та між собою є культури скан-
динавських і балтійських країн (табл. 3, класи 5, 6б), які є однаково помірно нейтральними. Однак, 
скандинавські країни, порівняно з країнами Балтії, значно сильніше зорієнтовані на угоду та моно-
хронність. Головною ж відмінністю між ними є те, що скандинавська комунікаційна менеджмент-
культура є помірно неформальною і схожою, за цією ознакою, на культуру США, тоді як балтійська є 
помірно формальною й більше схожа на культуру Німеччини.  

Комунікаційні менеджмент-культури Румунії, Молдови, Франції, Італії та Іспанії характеризу-
ються максимальним рівнем експресивності (табл. 3, класи 3б, 8б) й цим вони схожі з культурою Ту-
реччини. Однак, за усіма іншими параметрами з культурою Туреччини найбільше корелюють тільки 
Румунія і Молдова, які помірно орієнтовані на взаємовідносини, формальність та поліхронність. 
Франція, Італія й Іспанія за своїми профілями мають найбільшу подібність із Словаччиною, Чехією та 
Угорщиною (клас 8а), але, в противагу останнім, характеризуються значно вищими показниками 
орієнтації на угоду, формальність, монохронність й експресивність. 

Культури менеджмент-комунікацій в Україні, Білорусі, Росії та Польщі (табл. 3, клас 7), які є 
помірно орієнтованими на взаємовідносини, формальність, монохронність й експресивність, дуже 
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схожі з культурами Словаччини, Чехії та Угорщини. Єдиною суттєвою відмінністю є те, що перші біль-
ше орієнтовані на взаємовідносини, а другі на угоду. 

Проте, незважаючи на деякі подібності профілів комунікаційних культур країн і регіонів світу, 
все ж між ними існують розбіжності, які формують відповідні реакції українських менеджерів у процесі 
ділового спілкування (табл. 4). Найбільші розбіжності виявилися з культурами Індії, Китаю і Туреччини, 
а найменші з Білоруссю, Росією, Словаччиною та Польщею. 

Аналітичне групування країн і регіонів за рівнем міжкультурних розбіжностей підтверджує на-
явність закономірного оберненого взаємозв‘язку між розміром розбіжностей та успішністю комунікацій 
(табл. 5). 

Таблиця 4 
Міжкультурні комунікаційні розбіжності та реакції 

 

Країна, 
регіон 

Розбіжності Реакція 
R Z1 Z2 Z3 Z4 Z 

Білорусь  0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 92,1 

Великобританія 0,52 0,24 0,36 0,33 0,36 36,7 

Індія 0,40 0,32 0,53 0,61 0,47 18,5 

Іспанія 0,35 0,16 0,18 0,26 0,24 58,1 

Італія  0,46 0,06 0,18 0,35 0,26 54,0 

Канада 0,47 0,62 0,35 0,06 0,38 35,5 

Китай  0,39 0,31 0,40 0,60 0,43 23,1 

Молдова 0,07 0,17 0,20 0,28 0,18 66,4 

Німеччина 0,51 0,23 0,37 0,29 0,35 40,1 

Польща 0,08 0,10 0,08 0,09 0,09 76,7 

Прибалтика  0,42 0,09 0,18 0,16 0,21 59,8 

Росія 0,02 0,06 0,05 0,06 0,04 86,9 

Румунія 0,04 0,21 0,17 0,35 0,19 62,2 

Скандинавія 0,50 0,26 0,28 0,26 0,32 45,3 

Словаччина 0,10 0,05 0,10 0,05 0,08 79,8 

США 0,54 0,63 0,38 0,02 0,39 32,3 

Туреччина 0,39 0,31 0,55 0,38 0,41 30,2 

Угорщина 0,26 0,12 0,08 0,19 0,16 67,1 

Франція 0,43 0,16 0,21 0,30 0,28 49,8 

Чехія 0,22 0,05 0,19 0,01 0,12 75,2 

 
Таблиця 5 

Групування країн і регіонів за рівнем міжкультурних розбіжностей 
та виявлення їх впливу на комунікаційні реакції українських менеджерів 

 

Групи за рівнем розбіжностей 
Середнє значення  

розбіжності Z реакції R 

     До 0,10  Білорусь, Росія, Словаччина, Польща 0,06 83,9 

0,11 – 0,20  Чехія, Угорщина, Молдова, Румунія 0,16 67,7 

0,21 – 0,30  Прибалтика, Іспанія, Італія, Франція 0,25 55,4 

0,31 – 0,40  
Скандинавія, Німеччина, Великобританія, 
Канада, США 

0,36 38,0 

Понад 0,40  Туреччина, Китай, Індія 0,44 23,9 

 
Закономірності впливу міжкультурних розбіжностей на реакції українських менеджерів можна 

глибше проаналізувати і спрогнозувати на основі розроблених статистико-математичних моделей 
(табл. 6), які є достатньо достовірними для використання у практичних цілях, оскільки фактичні зна-
чення t- і F- критеріїв виявилися в багато разів більшими критичних значень. Множинні коефіцієнти 
кореляції цих моделей (С = – 0,82…0,90), свідчать про наявність сильного зворотного зв‘язку між ре-
зультативною (Y) і факторними (X1, X2, X3, X4) ознаками. 
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Таблиця 6 
Статистико-математичні моделі зв’язку комунікаційних реакцій 

залежно від міжкультурних розбіжностей 
 

Країна, 
регіон 

Модель 
Коефіцієнти кореляції і детермінації 

C D d1 d2 d3 d4 

Білорусь  
Ỹ = 100 – 65,3X1 – 62,9X2 – 60,5X3 – 
53,2X4 

– 
0,9055 

0,8
2 

0,2
2 

0,2
1 

0,2
1 

0,1
8 

Великобританія 
Ỹ = 100 – 50,0X1 – 48,3X2 – 41,4X3 – 
32,8X4 

– 
0,8660 

0,7
5 

0,2
2 

0,2
1 

0,1
8 

0,1
4 

Індія 
Ỹ = 100 – 64,5X1 – 27,9X2 – 40,1X3 – 
41,8X4 

– 
0,8185 

0,6
7 

0,2
5 

0,1
1 

0,1
5 

0,1
6 

Іспанія 
Ỹ = 100 – 47,5X1 – 45,7X2 – 44,0X3 – 
38,7X4 

– 
0,8544 

0,7
3 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
8 

0,1
6 

Італія  
Ỹ = 100 – 49,0X1 – 45,5X2 – 43,7X3 – 
36,7X4 

– 
0,8426 

0,7
1 

0,2
0 

0,1
8 

0,1
8 

0,1
5 

Канада 
Ỹ = 100 – 48,2X1 – 41,8X2 – 40,2X3 – 
30,6X4 

– 
0,8367 

0,7
0 

0,2
1 

0,1
8 

0,1
8 

0,1
3 

Китай  
Ỹ = 100 – 61,0X1 – 37,7X2 – 34,1X3 – 
46,7X4 

– 
0,8307 

0,6
9 

0,2
3 

0,1
4 

0,1
3 

0,1
9 

Молдова 
Ỹ = 100 – 57,8X1 – 53,8X2 – 51,8X3 – 
35,9X4 

– 
0,8660 

0,7
5 

0,2
2 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
4 

Німеччина 
Ỹ = 100 – 49,9X1 – 43,2X2 – 41,6X3 – 
31,6X4 

– 
0,8425 

0,7
1 

0,2
1 

0,1
8 

0,1
8 

0,1
4 

Польща 
Ỹ = 100 – 74,9X1 – 66,9X2 – 64,2X3 – 
61,5X4 

– 
0,8832 

0,7
8 

0,2
2 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
7 

Прибалтика  
Ỹ = 100 – 55,4X1 – 49,4X2 – 43,5X3 – 
29,7X4 

– 
0,8775 

0,7
7 

0,2
2 

0,1
9 

0,1
7 

0,1
9 

Росія 
Ỹ = 100 – 78,9X1 – 73,3X2 – 70,5X3 – 
59,2X4 

– 
0,8944 

0,8
0 

0,2
2 

0,2
1 

0,2
0 

0,1
7 

Румунія 
Ỹ = 100 – 57,7X1 – 53,5X2 – 49,4X3 – 
45,3X4 

– 
0,8602 

0,7
4 

0,2
1 

0,1
9 

0,1
8 

0,1
6 

Скандинавія 
Ỹ = 100 – 47,4X1 – 44,1X2 – 42,5X3 – 
29,4X4 

– 
0,8545 

0,7
3 

0,2
1 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
3 

Словаччина 
Ỹ = 100 – 71,8X1 – 69,2X2 – 66,5X3 – 
58,5X4 

– 
0,8888 

0,7
9 

0,2
1 

0,2
1 

0,2
0 

0,1
7 

США 
Ỹ = 100 – 48,1X1 – 41,9X2 – 38,8X3 – 
26,4X4 

– 
0,8601 

0,7
4 

0,2
3 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
2 

Туреччина 
Ỹ = 100 – 54,1X1 – 38,9X2 – 45,6X3 – 
30,4X4 

– 
0,8485 

0,7
2 

0,2
3 

0,1
7 

0,1
9 

0,1
3 

Угорщина 
Ỹ = 100 – 63,3X1 – 58,8X2 – 54,2X3 – 
27,1X4 

– 
0,8774 

0,7
7 

0,2
2 

0,2
0 

0,1
8 

0,1
7 

Франція 
Ỹ = 100 – 49,1X1 – 47,3X2 – 45,4X3 – 
40,0X4 

– 
0,8831 

0,7
8 

0,2
1 

0,2
0 

0,1
9 

0,1
8 

Чехія 
Ỹ = 100 – 54,9X1 – 52,8X2 – 50,8X3 – 
44,7X4 

– 
0,8889 

0,7
9 

0,2
1 

0,2
1 

0,2
0 

0,1
7 

 
При зменшенні міжкультурних комунікаційних розбіжностей X1, X2, X3, X4 на 0,1, успішність ко-

мунікації Y по сукупності досліджуваних країн і регіонів збільшиться у середньому: за рахунок кожного 

фактора на: Y1=0,1∙а1=4,7…7,9; Y2=0,1∙а2=2,8…7,3; Y3=0,1∙а3=3,4…7,1; Y4=0,1∙а4=2,6…6,2 балів; 

за усіма факторами на Y=13,5…28,5 балів. Варіація успішності комунікації обумовлюється комплек-
сом вказаних факторів у середньому на D = 67…82%, у тому числі за окремими факторами на: 
d1=0,20…0,25; d2=0,11…0,21; d3=0,13…0,21; d4=0,12…0,19%. 

Ми розглянули лише одну з можливих комбінацій змінення культурних розбіжностей по всій су-
купності досліджуваних країн і регіонів, але їх може бути безліч й щонайбільше у розрізі окремої країни 
чи групи країн. Наприклад, при зменшенні культурних розбіжностей з Німеччиною за вказаними фак-
торами, відповідно на 0,20, 0,15, 0,25, 0,10, успішність комунікації за рахунок кожного з них зросте 

відповідно на: Y1=0,20∙49,9=9,8; Y2=0,15∙43,2=6,5; Y3=0,25∙41,6=10,4; Y4=0,10∙31,6=3,2 балів; та 

всього на Y=29,9 балів. Прогнозована успішність комунікації становитиме Y=R+Y=40,1+29,9=70 
балів. Зі зменшенням у таких самих розмірах культурних розбіжностей з Китаєм, Францією і США, 
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успішність комунікацій зросте відповідно на 31,1, 32,3, 28,2 балів і становитиме 54,2, 82,1, 60,5 балів, 
відповідно. 

Аналогічні прогнозні розрахунки можна здійснити й по інших країнах і регіонах світу з набором 
різноманітних комбінацій факторних ознак. 

Висновки. Менеджмент-комунікації – явище полі культурне. Тому здійснюючи міжнародне 
ділове спілкування менеджери не можуть дозволити собі керуватися поглядом на світ винятково крізь 
призму власних цінностей. Ми вважаємо, що правильним у веденні міжнародних ділових відносин і 
здійсненні міжкультурних менеджмент-комунікацій є підхід, який ґрунтується на рівній цінності різних 
культур і визнанні культурних розбіжностей як певного блага, що забезпечує гармонійність існування 
людства. Однак, справедливості ради зазначити, що ці розбіжності приносять нам розчарування, че-
рез труднощі їхнього сприйняття, заплутаність й непередбачуваність. Запропоновані у статті розробки, 
що ґрунтуються на статистико-математичних вимірах і моделях, зводять до мінімуму заплутаність і 
створюють можливості кількісного відчуття міжкультурних розбіжностей та передбачуваність ко-
мунікаційних реакцій з позицій культури українського менеджменту. 

Одержані в ході дослідження результати є новими й можуть бути використані при виробленні 
міжкультурних комунікаційних стратегій, а також під час обґрунтування шляхів адаптації до різного 
роду культурних розбіжностей та підвищення ефективності комунікацій у процесі міжнародного ділово-
го спілкування. 
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COMMUNICATIVE PARADIGM OF MASTERING  
A FOREIGN LANGUAGE IN THE SYSTEM  

OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE 
 
The purpose of the article is to provide theoretical substantiation and development of a model for teaching students of 

Ukrainian higher education institutions in other language communicative negotiation skills. The methodology involves the comprehen-
sive use of general-scientific philosophical and cultural approaches to the realization of the purpose of scientific intelligence and a set of 
methods of linguistics, pedagogy and cultural studies. This research is performed in the framework of the integration approach to the 
communication process, from which the success of communication is largely determined by the awareness of the linguistic, cultural and 
communicative-communicative features of communicants that are manifested in strategies (methods) for achieving practical goals. The 
scientific novelty of the obtained results consists in considering the formation of professional communication skills in a foreign lan-
guage as a conglomerate of professional communication, the identification and description of linguistic, stylistic, sociocultural, communi-
cative and behavioral characteristics of the negotiations, as well as the further development of a phased model for students of non-
philological specialties, to carry out an effective process of intercultural communication. Conclusions. Mastering intercultural, profes-
sionally meaningful communication involves the learning of professional concepts, socio-cultural values and communicative norms of 
the foreign cultural community as intercultural interaction, and, first of all, in international negotiations, the role of awareness of their own 
culture and cultural specificity of the partner, as well as the degree of readiness adequately, from the standpoint of ethnic-liberalism, 
perceive the professional culture of another community. The main components of the content of learning the skills of constructing a 
communicative process in a foreign language are: structural organization of communication; meta-communication tools, secured at each 
stage of communication; strategies and tactics of the communication process at each stage of its implementation; communicative acts, 
most typical for the negotiation process; style of communication, taking into account non-cultural specifics for the preparation and suc-
cessful implementation of a communicative act. 

Key words: communication, intercultural communication, communicative process, foreign language, communicative compe-
tence. 
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Комунікативна парадигма оволодіння іноземною мовою в системі вищої освіти України 
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці моделі навчання студентів вищих навчальних 

закладів України іншомовним комунікативним переговорним вмінням. Методологія дослідження передбачає комплексне вико-
ристання загальнонаукових філософсько-культурологічних підходів до реалізації мети наукової розвідки та сукупність методів 
лінгвістики, педагогіки і культурології. Дане дослідження виконане в рамках інтеграційного підходу до процесу комунікації, з по-
зицій якого успішність спілкування багато в чому визначається усвідомленням сторонами лінгвокультурних, соціокультурних та 
комунікативно-поведінкових особливостей комунікантів, які проявляються в стратегіях (способах) досягнення практичних цілей. 
 Наукова новизна одержаних результатів полягає в розгляді формування навичок професійного спілкування іноземною мовою 
як конгломерату професійної комунікації, виявлення і опису лінгвоструктурних, стилістичних, соціокультурних, комунікативно-
поведінкових характеристик переговорів а також подальшої розробки поетапної моделі навчання студентів нефілологічних 
спеціальностей умінь здійснювати результативний процес міжкультурної комунікації. Висновки. Оволодіння міжкультурною, 
професійно значущою комунікацією передбачає засвоєння студіями професійних концептів, соціокультурних цінностей і ко-
мунікативних норм інокультурної спільноти, оскільки в міжкультурній взаємодії, і, в першу чергу, в міжнародних перемовинах, 
зростає роль усвідомлення власної культури та культурної специфіки партнера, а також ступінь готовності адекватно, з позицій 
етнорелятівізма, сприймати професійну культуру іншого співтовариства. Основні компоненти змісту навчання умінь побудови 
комунікативного процесу на іноземній мові є: структурна організація спілкування; метакомунікаційні засоби, закріплені за кожним 
етапом комунікації; стратегії і тактики процесу спілкування на кожному етапі його реалізації; комунікативні акти, що найбільш 
типові для перемовного процесу; стиль спілкування, врахування іншокультурної специфіки для підготовки та успішного 
здійснення комунікативного акту. 

Ключові слова: комунікація, міжкультурна комунікація, комунікативний процес, іноземна мова, комунікативна компе-
тенція. 
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Ковтун Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики,  теории и методики 
начального образования ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»; Ковтун Александр Викторович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента образования и практической психологии ГВУЗ «Переяслав-
Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды» 

Коммуникативная парадигма овладения иностранным языком в системе высшего образования Украины 
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке модели обучения студентов высших учеб-

ных заведений Украины иноязычным коммуникативным переговорным умениям. Методология исследования предполагает 
комплексное использование общенаучных философско-культурологических подходов к реализации цели научной разведки и 
совокупность методов лингвистики, педагогики и культурологии. Данное исследование выполнено в рамках интегративного 
подхода к процессу коммуникации, с позиций которого успешность переговоров во многом определяется осознанием сторона-
ми лингвокультурных, социокультурных и коммуникативно-поведенческих особенностей коммуникантов, которые проявляются 
в стратегиях (способах) достижения практических целей. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении фор-
мирования навыков профессионального общения на иностранном языке как конгломерата профессиональной коммуникации, 
выявления и описания лингвоструктурных, стилистических, социокультурных, коммуникативно-поведенческих характеристик 
переговоров а также последующей разработке поэтапной модели обучения студентов нефилологических специальностей уме-
ниям осуществлять результативный процесс межкультурной коммуникации. Выводы. Овладение межкультурной профессио-
нально значимой коммуникацией предполагает усвоение обучаемыми профессиональных концептов, социокультурных ценно-
стей и коммуникативных норм инокультурного сообщества, поскольку в межкультурном взаимодействии, и, в первую очередь, в 
международных переговорах, возрастает роль осознания собственной культуры и культурной специфики партнера, а также 
степень готовности адекватно, с позиций этнорелятивизма, воспринимать профессиональную культуру иного сообщества. Ос-
новными компонентами содержания обучения умениям построения коммуникативного процесса на иностранном языке являют-
ся: структурная организация общения; метакоммуникационные средства, закрепленные за каждым этапом коммуникации; стра-
тегии и тактики процесса общения на каждом этапе его реализации; коммуникативные акты, наиболее типичные для 
переговорного процесса; стиль общения, учитывание инокультурной специфики для подготовки и успешного осуществления 
коммуникативного акта.  

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, коммуникативный процесс, иностранный язык, ком-
муникативная компетенция. 

 
The relevance of the research topic. Intensification of professional activities in close contact with for-

eign experts, the development of new technologies, the expansion of international contacts due to Ukraine‘s 
entry into the European economic and educational space, the internationalization of all spheres of life have 
sharply increased the need of society for professionals who speak foreign languages and, as a result, have 
motivated students their study. Therefore, a higher school in the field of foreign language teaching is faced 
with the task of developing professionally oriented skills in students: transferring and exchanging information, 
consistent and logical presentation of their projects, discussing professional problems, negotiating, conclud-
ing contracts, using a foreign language as a means of involvement in the European and global space. Under 
these conditions, which radically changed the status of a foreign language in society, the most important task 
for university graduates is not only the practical acquisition of a foreign language, but also the acquisition of 
those socio-cultural and communicative behavioral skills that will further help them effectively use a foreign 
language in the intercultural negotiation process. 

The purpose of the work consists of theoretical substantiation and development of the model of 
teaching students of higher educational institutions of Ukraine to foreign language communicative negotia-
tion skills. 

Methodology of research. This study was carried out within the framework of an integrative approach 
to the communication process, from the standpoint of which the success of negotiations is largely deter-
mined by the parties' awareness of the communicative, behavioral features of communicators that manifest 
themselves in strategies (ways) to achieve practical goals. The theoretical and methodological basis of this 
study was the fundamental research of scientists in the field of the theory of intercultural communication, 
communicative linguistics, linguistic didactics, pedagogy, psychology. 

The scientific novelty of the study is to consider the formation of professional communication skills in 
a foreign language as a conglomerate of professional communication, identifying and describing linguistic 
structural, stylistic, sociocultural, communicative behavioral characteristics of negotiations and the subse-
quent development of a phased model of teaching students of non-philological specialties to implement an 
effective process of intercultural communication. 

The state of the scientific development of the problem. Research activities of negotiation communi-
cation began abroad in the late 60s of the twentieth century, being carried out in line with such scientific par-
adigms as conflict and theoretical simulation of games [3; 4; 6], communicative regulation of production rela-
tions [12], which contributed to the formation of a communicative-interactive approach to the study of the 
negotiation process as a special type of professional interaction, differing in goals, strategies, structure and 
sociocultural norms from other types of communication [5; 10; 11], as ―activities aimed at reducing disagree-
ment or strengthening the agreement while mutually preserving differences of opinion‖ [1, p. 10]. After the 
socio-economic reforms in Ukraine at the end of the twentieth century, negotiation practices increasingly 
penetrate the professional activities of the society and influence its communication space, as a result of 
which the relevant issues are actively developed in the cultural, psychological, social and linguistic para-
digms. The presentation of the main material. Analysis of theoretical studies on the stated problem allowed 
us to identify several areas that explore the negotiation process [13], one of them is integrative, considering 
structural (stages of the negotiation process), strategic (typology of strategies implemented by participants, 
consistency of strategies and tactics), interactive (cooperative / conflict mode, cooperation / rivalry), commu-
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nicative (horizontal / descending / ascending communication), verbal (factual and language accuracy, behav-
ioral and intercultural aspects of the negotiations [3; 9; 10]. This study was carried out precisely within the 
framework of an integrative approach to the negotiation process, from the standpoint of which the success of 
negotiations is largely determined by the parties' awareness of the communicative, behavioral features of 
communicators that manifest themselves in strategies (ways) to achieve practical goals. Two principles of 
communication are traditionally considered as the basis for successful communication - the cooperative prin-
ciple of  H.P. Grice [7] and the principle of the pragmatics of  G. Leech [8]. 

Thus, the whole complex of controlled verbal messages, behavioral norms, non-verbal signals, sym-
bols, meanings, subtext, largely dependent on the negotiation situation and participants' ability to decode, is 
integrated into the negotiation process [13]. Consequently, training in negotiations as a situation of profes-
sional interaction can only be carried out in an interdisciplinary paradigm with a parallel development of the 
linguistic, socio-cultural and interactive components of foreign professional competence that integrate the 
diverse characteristics of the communicative process. 

The main components of the content of learning foreign language skills of the negotiation process 
are: the structural organization of communication; meta-communication tools assigned to each stage of 
communication; strategies and tactics of the contractual process at each stage of its implementation; com-
munication acts most typical of the negotiation process; register and communication style, cultural specifics 
of preparing and conducting negotiations; subject of negotiations, relevant training methods. 

Meta-communication tools allow students to identify the communicative intentions of participants in 
the negotiation process and its main stages: socialization (socializing), the purpose of which is to establish 
interpersonal relations; information sharing (fact-finding); proposals of the parties (proposing) and bidding; 
conclusion of the transaction and discussion of its conditions (bargaining); completion of negotiations and 
agreement development (concluding). The most complex and diverse are combinations of speech actions in 
communicative acts at the stage of information exchange, bargaining dispute, negotiating agreement terms. 

Training in the stylistic features of the negotiation discourse (neutral, hard, soft tonality of utterance), 
the register of communication (official / unofficial) and decoding of hidden information associated with ethnic-
specific presuppositions of different levels (semantic, pragmatic, frame, vertical context) is carried out after 
mastering the structural and meta-communication aspects negotiation process. 

The parameters that determine the communicative-behavioral specificity of representatives of  for-
eign society, including those in the negotiation process, are mainly related to the attitude to the environment 
(subordination / dominance / harmony); time (polychronic / monochronic / reactive cultures, orientation to the 
present / past / future); interpersonal manifestations (individualism / collectivism, feminine / masculine cul-
tures); communicative styles (high context / low context cultures, strategic / communicative discourse); pow-
er distances (vertical / horizontal cultures); space (personal / social); thinking (existential / action cultures); 
basic and national-specific values of culture - which together form the lingvo-semiotic conceptual sphere of 
another culture. The formation of the etiorelative attitude of students towards the representative of the for-
eign society is especially important for an adequate interpretation of his communicative behavior, which is 
realized through specially selected authentic text-products of the spiritual activities of members of the foreign 
society. Negotiations constitute a conglomerate discourse in which prepared and unprepared speeches co-
exist in dialogical and monologue format, in oral and written form, therefore, teaching to participate in negoti-
ations in a foreign language implies a consolidated development of skills and abilities of both prepared and 
unprepared speech, in monologue and dialogical format, orally and in writing, on the basis of active percep-
tion and comprehension by students of the information received. 

The success of the negotiation process is largely determined by the parties' awareness of the socio-
logical behavior and psychological characteristics of communicants, which are manifested in the ways (strat-
egies) of achieving practical goals. With the implementation of the information side of communication asso-
ciated organizational strategies that govern the form of its organization and flow (indicating the beginning, 
continuation or completion; regulation of speech actions of communicants). For the elimination of arising 
communicative barriers, misunderstanding of different levels (phonetic, semantic, stylistic, logical), exit from 
communicative failures, communicators use compensatory strategies. The true meaning of professional 
communication - the implementation of impact - is realized through rhetorical strategies (lingvo-cognitive ac-
tions to assess the situation and choose the most effective method of influence). 

As a basis for successful professional communication, we consider the mode of cooperation and the 
students' assimilation of the principles of cooperativity and pragmatics (G. Leech) [8], as well as an aware-
ness of the psychological type of partner. The success of the negotiation process also depends on the sub-
ordination of communicative behavior to the rules and restrictions, which are determined by the degree of 
formality and norms of social behavior in a professional foreign culture society. 

The interpenetration of interpersonal (development of relationships) and professionally significant 
(problem solving) interaction, their relationship and priority are variable for each participant of intercultural 
communication depending on his target orientation, chosen mode of interaction, adherence to communica-
tive behavioral ritual and socio-cultural conventions that have a decisive impact on the effectiveness of 
communication . 
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Learning to communicate in a foreign language environment as a situation of professional interaction 
can only be carried out in an interdisciplinary paradigm with a parallel development of the structural, linguis-
tic, behavioral, and sociocultural aspects of the negotiation process. The interdisciplinary knowledge neces-
sary for the development of foreign language negotiation skills can be fully realized by the trainees thanks to 
the frame approach, which allows to structure the different content components of knowledge at different 
levels of the frame structure that integrates linguistic-cognitive, communicatively behavioral, sociopsycholog-
ical and cultural background, as well as skills and ability to adequately the use of a professional thesaurus 
and multi-level means of a foreign language code for the verbalization of communicative interactive at differ-
ent stages of the negotiation process. 

The main components of the content of teaching foreign language skills of the negotiation process 
are: structural organization of the negotiations; meta-communication tools assigned to each stage of the ne-
gotiations; communication strategies and tactics; communication acts most typical of the negotiation pro-
cess; the register and communication style, the foreign specifics of the preparation and conduct of negotia-
tions; subject of negotiations, relevant training methods. 

Meta-communication tools include speech formulas that allow students to identify the communicative 
intentions of participants in the negotiation process and its main stages: socialization (socializing), the pur-
pose of which is to establish interpersonal relations; information sharing (fact-finding); proposals of the par-
ties (proposing) and bidding; conclusion of the transaction and discussion of its conditions (bargaining); 
completion of negotiations and agreement development (concluding). 

Analysis of speech actions implemented in the negotiation process, allows to reduce them to the fol-
lowing communicative acts: actual (establishing, extending and disconnecting contacts); organizational (or-
ganization of speech to achieve understanding); informative (transmission, reception of information and ac-
tions with it); emotionally-evaluative (evaluation of information, its commenting and expression of emotions); 
regulatory (regulation, planning of partners' actions, invitation to participate, etc.) 

The study of the concept spheres of participants in the negotiation process belonging to different lin-
guistic cultures (North America, Western Europe, Asia, Latin America, and the Middle East) makes it possi-
ble to identify the most significant differences in the attitude of the parties to the value components of other 
cultural knowledge that students of non-philological specialties should be familiar with. 

As a result of the theoretical generalization of the scientific and practical component of the communi-
cation paradigm of modern globalized society, a model was developed for the development of foreign lan-
guage skills in the negotiation process, which includes three stages of training aimed at bringing together 
cultural knowledge. At the first stage, the convergence of foreign culture knowledge and the formation of 
perceptual readiness for the mutual understanding of the negotiation process participants are carried out, at 
the second stage, the knowledge and skills necessary for preparing trainees for information exchange and 
deeper mutual understanding of the parties is ―built on‖; communicative skills that contribute to the effective 
interaction of the participants in the negotiation process when solving a practical task. An appropriate system 
of exercises aimed at developing students' skills in the negotiation process in English, aimed at consistently 
mastering students with relevant communication parameters, has also been developed. 

The effectiveness of the created model of development of foreign language communicative skills of 
the negotiation process and the system of exercises for each stage of student learning has been experimen-
tally confirmed. The level of formation of their foreign language skills of the negotiation process at each stage 
of training was assessed in accordance with the developed criteria: 

- knowledge of the main socio-cultural universals relevant for negotiations; recognition of language 
markers of psychological and behavioral universals of cooperation and conflict - for the first stage of training; 

- recognition of stages, strategies, meta-communication signals of the negotiation process; the ability 
to structure information and share it in communicative acts; the ability to verbalize communicative intentions 
and strategies in the mode of cooperation; skills of adequate variation of combinatorics of communicative 
acts, style and register of the negotiation process - for the second stage of training; 

- the ability to integrate lexical and grammatical skills, communication skills and behavioral tactics to 
influence the partner; ability to vary the components and terms of the agreement/contract; the ability to 
achieve communicative practical goals - for the third stage of training. 

 Conclusions. Mastering intercultural professionally meaningful communication involves students 
learning professional concepts, sociocultural values and communicative norms of a foreign cultural communi-
ty, because in intercultural interaction, and, above all, in international negotiations, the role of awareness of 
one‘s own culture and cultural specificity of a partner increases, and the degree of readiness is adequate, 
from the standpoint of ethnorelativism, to perceive the professional culture of another community. 

The main components of the content of teaching the skills of building a communicative process in a 
foreign language are: the structural organization of communication; meta-communication tools assigned to 
each stage of communication; strategies and tactics of the communication process at each stage of its im-
plementation; communication acts most typical of the negotiation process; style of communication, taking 
into account the specifics of other cultures for the preparation and successful implementation of the commu-
nicative act. 

 



Культурологія  Косінова О. М. 

 120 

References 

1. Bellange, L. (2002). Negotiations. St. Petersburg: Neva Publishing House [in Russian]. 
2. Pochebut, L.G. (2012). The Theory of Intercultural Communicative Competence. Naukov Pratsi. Sociology. VIP. 172. Vol. 

184. P. 14 –18. [in Russian]. 
3. Beiscckcr, T. (1970). Verbal Persuasive Strategies in Mixed-motive Interactions. Quarterly Journal of Speech. Vol. 56. P. 

149-160. 
4. Bostrom, R.N. (1968). Game Theory in Communication Research. Journal of Communication. Vol. 18. P. 369-388 [in Eng-

lish]. 
5. Donohue, W.A., Diez, M.E., & Hamilton, M. (1984). Coding Naturalistic Negotiation Interaction. Human Communication 

Research. Vol. 10. P. 403-425 [in English]. 
6. Frost, J.H., & Wilmot, W. (1978). Interpersonal Conflict. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Publishers  [in English]. 
7. Grice, H.P. (1975). Logic and Conversation. Syntax and Semantics: 3. Speech Acts. New-York: Academic Press, P. 41-58  

[in English]. 
8. Leech, G.N. (1983). Principles of Pragmatics. London: Longman  [in English]. 
9. O'Connor, Ph., Pilbeam, A., & Scott-Barret, F. (1996). Negotiating. Essex: Longman Group UK Limited [in English]. 
10. Putnam, L.L., & Jones, T.S. (1982). The Role of Communication in Bargaining. Human Communication Research. Vol. 8. 

P. 262-280  [in English]. 
11. Stein, J.G. (1988). International Negotiation: A Multidisciplinary Perspective. Negotiation Journal. Vol. 4. P. 221 -231 [in 

English]. 
12. Taylor, S.A. (1973). Communication and Teacher-administration Negotiations. Speech Teacher. Vol. 22. P. 44-47 [in Eng-

lish]. 
13. Zartman, I.W. (1988). Common Elements in the Analysis of the Negotiation Process. Negotiation Journal. Vol. 4. P. 31-43 

[in English]. 
Література 

1. Белланже Л. Переговоры. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева», 2002. 128 с. 
2. Почебут Л. Г. Теория межкультурной коммуникативной компетентности // Наукові праці. Соціологія. 2012. Вип. 172. 

Т. 184. C. 14 –18. 
3. Beiscckcr T. Verbal Persuasive Strategies in Mixed-motive Interactions // Quarterly Journal of Speech. 1970. Vol. 56. P. 

149-160. 
4. Bostrom R.N. Game Theory in Communication Research // Journal of Communication. 1968. Vol. 18. P. 369-388. 
5. Donohue W.A., Diez M.E., Hamilton M. Coding Naturalistic Negotiation Interaction // Human Communication Research. 

1984. Vol. 10. P. 403-425. 
6. Frost J.H., Wilmot W. Interpersonal Conflict. Dubuque. Iowa: William C. Brown. Publishers, 1978. 247 p. 
7. Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics: 3. Specch Acts. New-York: Academic Press, 1975. P. 41-58. 
8. Leech G.N. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 250 p. 
9. O'Connor Ph., Pilbeam A., Scott-Barret F. Negotiating. Essex: Longman Group UK Limited, 1996. 96 p. 
10. Putnam L.L., Jones T.S. The Role of Communication in Bargaining // Human Communication Research. 1982. Vol. 8. P. 

262-280. 
11. Stein J.G. International Negotiation: A Multidisciplinary Perspective // Negotiation Journal. 1988.  Vol. 4. P. 221 -231. 
12. Taylor S.A. Communication and Teacher-administration Negotiations // Speech Teacher. 1973. Vol. 22. P. 44-47. 
13. Zartman I.W. Common Elements in the Analysis of the Negotiation Process // Negotiation Journal. 1988. Vol. 4. P. 31-43. 

Стаття надійшла до редакції 14.06.2019 р. 

 
 

УДК 378.048.2:355.237.1:351.746.1 
DOI: https://doi.org/10.32461/2226-
3209.3.2019.191832 

Косінова Олена Миколаївна© 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Заслужена артистка України 
kosinova@meta.ua 

 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕВЕДУЧИХ 

 
Мета роботи - розкрити сутність процесу упровадження корпоративної культури в системі естетичної спрямованості 

професійної підготовки телеведучих. Методологія дослідження передбачає комплексний підхід із застосуванням  аналітичного, 
системного методів, компаративного, що дозволяє зрозуміти, що ідеал мистецької освіти потребує змістовного наповнення, 
створення оптимальних умов для корпоративної культури в системі естетичного життя студентів вишу культури і мистецтв. Нау-
кова новизна роботи полягає в актуалізації концепту корпоративної  культури у контексті та зв‘язку з формуванням професійної 
підготовки телеведучих. Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в умовах творчого вишу впро-
вадження естетичної спрямованості професійної підготовки студентів здійснюється шляхом формування особистості митця з 
гармонійно поєднаними професійними, морально-естетичними, психологічними якостями і забезпечується цілеспрямованою 
навчально-виховною діяльністю. Найважливішими естетичними якостями в процесі формування корпоративної складової есте-
тичної підготовки майбутніх телеведучих є такі: повага до історії, культури, гідності, етичних ідеалів кожного народу; інтерес до 
національної мови, звичаїв, традицій, а також наявність почуттів взаємної толерантності та делікатності як стосовно національ-
но «іншого» менталітету, духовних цінностей, так і носіїв іншої культури та думок , що не співпадають з власними. 

Ключові слова: корпоративна культура, естетична спрямованість, інформаційне суспільство, творча діяльність, куль-
турна спадщина, естетичний смак, естетичне життя. 
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Корпоративная культура как важный источник професиональной подготовки телеведущих 
Цель работы - раскрыть сущность процесса внедрения корпоративной культуры в системе эстетической направлен-

ности профессиональной подготовки телеведущих. Методология исследования предполагает комплексный подход с примене-
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нием аналитического, системного методов, компаративного, что позволяет понять, что идеал художественного образования 
требует содержательного наполнения, создания оптимальных условий для корпоративной культуры в системе эстетической 
жизни студентов вуза культуры и искусств. Научная новизна работы заключается в актуализации концепта корпоративной 
культуры в контексте и связи с формированием профессиональной подготовки телеведущих. Выводы. В результате прове-
денного исследования установлено, что в условиях творческого вуза внедрение эстетической направленности профессиональ-
ной подготовки студентов осуществляется путем формирования личности художника с гармонично соединенными профессио-
нальными, морально-эстетическими, психологическими качествами и обеспечивается целенаправленной учебно-
воспитательной деятельностью. Важнейшими эстетическими качествами в процессе формирования корпоративной составля-
ющей эстетической подготовки будущих телеведущих являются: уважение к истории, культуре, достоинства, этических идеа-
лов каждого народа, интерес к национальному языку, обычаям, традициям, а также наличие чувств взаимной толерантности и 
деликатности как относительно национально «другого» менталитета, духовных ценностей, так и носителей другой культуры и 
мыслей, которые не совпадают с собственными. 

Ключевые слова: корпоративная культура, эстетическая направленность, информационное общество, творческая 
деятельность, культурное наследие, эстетический вкус, эстетическое жизни. 

 
Kosinova Оlena, Candidate of Pedagogical Sciences, Honored Artist of Ukraine, assistant professor 
Aesthetic Education as Actual Training Direction of Arts High School Students 
The purpose of the article is to reveal the essence of the process of the introduction of corporate culture in the system of the 

aesthetic orientation of professional training of TV presenters. The methodology involves a comprehensive approach with the use of 
analytical, systematic, and comparative methods, which makes it clear that the ideal of art education needs a meaningful content, creat-
ing optimal conditions for corporate culture in the system of aesthetic life of students of higher education and arts. The scientific novel-
ty of the work lies in updating the concept of corporate culture in the context and in connection with the formation of professional training 
of broadcasters. Conclusions. As a result of the conducted research, it is established that in the conditions of creative higher education 
the implementation of the aesthetic orientation of students' professional training is carried out by forming the personality of the artist with 
harmoniously combined professional, moral and aesthetic, psychological qualities and is provided with purposeful educational activities. 
The most important aesthetic qualities in the process of forming the corporate component of aesthetic training of future TV presenters 
are the following: respect for the history, culture, dignity, ethical ideals of each people; interest in the national language, customs, tradi-
tions, as well as feelings of mutual tolerance and delicacy as to the national "other" mentality, spiritual values, and carriers of another 
culture and opinions that do not coincide with one's own. 

Key words: corporate culture, aesthetic orientation, information society, creative activity, cultural heritage, aesthetic taste, 
aesthetic life. 

 
Актуальність теми дослідження. Здійснюючи впровадження оволодіння корпоративною культу-

рою в системі естетичної спрямованості професійної підготовки студентів, слід звертати увагу на те, 
що зазначений процес проводиться з майбутніми фахівцями системи телеіндустрії. Цей образ нале-
жить до ідеального, а ідеал освіти потребує змістовного наповнення. Ідеал сучасного телеведучого 
має бути зрозумілим студентам та вишу, який здійснює навчально-виховний процес. При цьому вкрай 
небажаним є абстрактний образ майбутнього митця. Він повинен вбирати в себе якості, властиві всім 
творчим особистостям мистецьких спільнот України, незалежно від виду професійної діяльності, і вже 
потім доповнюватися професійними знаннями, уміннями та мотивами діяльності. Такий підхід надає 
можливість припустити, що особистість митця визначається громадською свідомістю як індивідуальна 
цілісність, яка містить інтелектуальну, морально-естетичну, емоційну, вольову розвиненість.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням вивчення корпоративної культури присвячені праці 
Н.Абашкіної, С.Василенко, О.Козирєвої, О.Медведєвої, Н.Могутнової Т.Персикової, П.Смоленюк, 
О.Тарасової та ін. Різні аспекти підготовки телеведучих вивчали у роботах О.Гончарова, Т.Захарас, 
Т.каратай, В.Костюк, О.Клімашевська, І.Крупський, Т.Лункіна, Ю.Снурнікова,  В.Чекалюк та ін. Водно-
час питання корпоративної культури як чинника професійної підготовки означеного напряму фахівців є 
малодослідженими, що складає актуальність пропонованої статті. 

Мета роботи - розкрити сутність процесу упровадження корпоративної культури в системі 
естетичної спрямованості професійної підготовки телеведучих. 

Виклад основного матеріалу. Майбутній митець опановує професію на основі науково-
технічного знання, удосконалює в собі правові, економічні, художньо-естетичні якості з метою фор-
мування свого внутрішнього світу, створення самого себе як духовно розвинутої особистості. Студент 
характеризується широким кругозором, високим професіоналізмом, глибокою духовністю і непохитною 
вільною моральною волею, естетичним ставленням до дійсності й особливістю мислення як інстру-
менту досягнення та освоєння цього складного світу.  

Можливості навчального-виховного процесу під час формування у студентів  естетичної скла-
дової професійної підготовки необхідно розглядати з двох основних позицій: 

естетичних можливостей організації навчально-виховного процесу НПС ВУЗу; 
участі студентів у практичній діяльності з естетизації навчального середовища в процесі нав-

чальної діяльності; 
Естетичний вплив  науково-педагогічного складу  є необхідною умовою формування у май-

бутніх митців відчуття прекрасного, радості пізнання суспільних явищ. Науково-педагогічний склад  
прагне з перших же занять використовувати всі можливості своїх дисциплін для розвитку у студентів 
естетичних поглядів і смаку, розкриває перед ними естетичні особливості навчальних дисциплін. 

Структура навчально-виховного процесу передбачає наявність чітко визначених виховних 
цілей. В умовах мистецького ВУЗу виховний процес спрямовано на: 

- формування цілісної особистості студента – спеціаліста визначеного профілю;  
- патріотичне та правове виховання студента – справжнього громадянина Батьківщини; 
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- формування високих моральних якостей; 
- гармонійність розвитку інтелектуальної, почуттєвої, вольової та фізичної сфер особистості; 
- естетичне виховання та розвиток здібностей щодо естетично-художньої творчості; 
мотивацію самовиховання і формування готовності виховувати підлеглих тощо. 
Педагогічна діяльність з упровадження естетичної спрямованості професійної підготовки сту-

дентів містить: 
- навчально-виховний процес та організацію навчання; 
- позанавчальну діяльність і організацію дозвілля; 
- самостійну естетико-художню творчість.  
Кожен з означених елементів педагогічної діяльності передбачає використання відповідних 

методів, прийомів та форм роботи. 
Особливість упровадження естетичної спрямованості професійної підготовки визначається з 

тієї точки зору, що на кожному курсі навчання у структурі пізнання і поведінки діють свої естетичні ви-
моги корпоративної культури. Вони створюються у процесі практичного засвоєння світу й є взаємо-
пов‘язанними з усіма компонентами формування корпоративної складової естетичної підготовки сту-
дентів.  

Важлива особливість упровадження естетичної спрямованості професійної підготовки сту-
дентів полягає в тому, що зазначений процес може здійснюватись як через вплив на особистість есте-
тичних властивостей предметів та явищ навколишнього середовища, так і за допомогою літератури та 
мистецтва. Основними засобами впровадження корпоративної складової естетичної спрямованості 
професійної підготовки студентів є: навчання, процес пізнання, праця, побут, спілкування, творчість, 
література і мистецтво. 

Естетичні почуття студентів викликають такі елементи учбової діяльності, як гармонія, си-
метрія, пропорція, ритм, темп. Учбова діяльність та навчання активно впливають на корпоративну 
культуру студентів такими складовими: власне процесом діяльності; змістом навчання; стосунками під 
час учбової діяльності; результатами навчально-виховного процесу. 

Навчально-пізнавальний процес має суттєві можливості для впровадження корпоративної 
спрямованості в системі естетичної професійної підготовки студентів. Проникаючи думкою у сутність 
предметів, процесів та явищ, які пізнаються, майбутній спеціаліст одночасно сприймає властиві їм 
естетичні якості. На заняттях НПС, використовуючи художні засоби, яскраво, образно і дохідливо роз-
криває красу творчості під час виконання учбових завдань. 

Прекрасне у житті та навчанні є і засобом, і результатом упровадження корпоративної складо-
вої естетичної спрямованості  підготовки майбутніх тележурналістів.  

При проведенні позанавчальної роботи з студентами проводяться лекторії з видів та жанрів 
мистецтва, літературні вечори і бесіди, зустрічі з видатними артистами, художниками, діячами літера-
тури та кіномистецтва, відвідування художніх виставок, музеїв, театральних вистав, кінотеатрів, теле-
студій тощо. Означена робота сприяє опануванню кожним студентом навичок і вмінь творити прекрас-
не у житті та мистецтві. Логіка впровадження естетичної спрямованості професійної підготовки 
студентів потребує його повної доцільності і запобігання будь-яких шаблонів. 

Практично естетичний елемент корпоративного спілкування є в кожному навчальному пред-
меті. Такі естетичні категорії, як симетрія, пропорційність, колір, міра, звук, гармонія, стосуються не 
лише до живопису, поезії, музики. Ними оперують навчальні дисципліни, що вивчаються,  а саме: 
«Сценічний рух», «Основи сценарної майстерності», «Акторська майстерність», «Теорія драми», 
«Операторська діяльність» та ін.  

На заняттях з «Сценічного руху» та «Акторської майстерності» поняття гармонії, симетрії, про-
порційності, ритму набувають естетичного звучання, коли вони сприймаються студентами як конкрет-
ний вираз засвоєння на практиці певної закономірності корпоративного спілкування, закономірності 
корпоративної культури. Інтерес студентів до навчання посилюється, коли НПС не тільки показує їм в 
процесі викладу навчального матеріалу репродукції, художні фотознімки, сучасні кіноматеріали, кон-
струкції костюмів, елементи акторської техніки, сценарні плани, та сценарії різних телепрограм, але й 
пропонує самостійно знайти деталі,елементи в своїх творчих роботах що містять елементи гармонії, 
естетики, елементи корпоративної культури тощо. 

Викликає відчуття захоплення гармонія природи, її барвистість, різноманітний рослинний і тва-
ринний світ, які розкриваються перед студентами в процесі зйомок екологічних тем, проблем екології, 
що оточує нас. Адже, сама природа є багатим джерелом естетичних переживань. У кожний момент 
навколишня природа вносить щось прекрасне, що облагороджує почуття, впливає на весь духовний 
стан особистості. Гармонійною є не лише окрема рослина, тварина. Гармонія – в єдності їх розвитку з 
умовами життя, із зовнішнім середовищем. Усестороннє вивчення рослин, тваринного світу надає 
можливість управляти їх красою, служити людині. До такого висновку приходять студенти, що акцен-
тують тематику своїх робіт саме на екологічних проблемах. 

У процесі вивчення дисциплін загальноосвітнього, загальноестетичного та спеціального циклів 
студенти переконуються в тому, що краса і доцільність є взаємозв‘язаними, що поглиблене вивчення 
наук надає змогу виявляти та збільшувати красиве в процесі практичної діяльності людини. 
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Уважне використання НПС наукових знань про природу, творчих біографій учених, митців, ар-
тистів, досвіду практичної діяльності викладачів відкривають широкий простір для виховання у сту-
дентів глибоких патріотичних почуттів естетичного сприйняття дійсності, відчуття краси пізнання світу. 

Найважливішою передумовою розвитку естетичних почуттів, поглядів і смаків студентів у про-
цесі навчання є використання художніх образів. Органічним елементом кіномистецтво входить не ли-
ше у викладання «Історія кіно та телебачення». Багато осіб НПС прийшли до висновку, що викори-
стання творів кіномистецтва на заняттях усіх дисциплін, які вивчаються, значно підвищує 
зацікавленість курсантів змістом навчального матеріалу, стимулює активність, підвищує якість знань. 

Велику роль в корпоративній культурі в системі естетичного виховання відіграє вивчення курсу 
«Філософія». У цьому курсі практично немає такої теми, де б не надавалась можливість використо-
вувати твори кіномистецтва, художньої літератури, живопису, музики, театру.  

Можна використовувати на заняттях матеріали періодичного друку. Вирізки з газет, журналів 
підбираються відповідно до розділів програми, потім демонструються на заняттях у процесі викладу 
матеріалу. Вони використовуються як наглядний засіб для ввідної бесіди до нової теми, при підготовці 
студентів до сприйняття нового матеріалу, на семінарських заняттях. 

Різноманітна гамма почуттів, у тому числі й естетичних, пов‘язана з використанням у процесі 
навчання образу мистецтва, кіно і телебачення, з розповідями про творчу діяльність митців, з умінням 
НПС показати взаємозв‘язок ззовні ніби розрізнених явищ, з постійним виникненням відчуття зди-
вування студентів від нових фактів тощо. Розширення емоційної сфери сприяє розвитку творчих здіб-
ностей майбутніх митців, формуванню у студентів прагнення самостійно мислити, міркувати, вирішу-
вати навчальні завдання. Відомо, що людина найбільшу насолоду отримує від того, що сама зробила, 
куди вклала власну працю, душу. Тому в формуванні естетичної складової професійної підготовки 
студентів враховується такий важливий аспект як потенційні можливості самих студентів, створення 
належних умов для їх естетичного самовираження, вияву їх естетичного досвіду. 

Стосовно структури впровадження корполративної спрямованості професійної підготовки сту-
дентів під час дослідження виокремлено етапи зазначеного процесу, а саме: діагностичний, проекту-
ально-цільовий, організаційний, стимулюючо-спонукальний, контрольно-оціночний. Виокремлені етапи 
впровадження корпоративної спрямованості професійної підготовки студентів надають можливість 
стимулювати студентів до досягнення вершин як в особистому, так і професійному плані.  

Спонукальними чинниками в упровадження корпоративної спрямованості професійної підго-
товки студентів можуть бути й образ продуктивної творчої діяльності самого педагога, який засобами 
своєї професії прагне прищепити своїм вихованцям кращі людські риси. Основним елементом ефек-
тивності впровадження корпоративної спрямованості професійної підготовки студентів є сформо-
ваність у студентів потреби і вмінь у сфері самовиховання, самоосвіти, самоорганізації, самоконтро-
лю. У межах кожного елементу педагогічної діяльності з впровадження корпоративної спрямованості 
естетичної підготовки студентів використовуються специфічні форми роботи.  

Сучасна педагогіка визначає такі види виховання: патріотичне, правове, моральне, про-
фесійне, естетичне, фізичне тощо. Водночас види виховання перебувають у постійній та тісній 
єдності, кожен з них має естетичний аспект. 

Важливе значення в упровадженні корпоративної спрямованості естетичної підготовки сту-
дентів в умовах гуманізації і гуманітаризації вищої школи України має естетичне виховання. Відомо, 
що люди в житті дуже велике значення надають прекрасному. Людина сама хоче бути красивою та 
прагне зробити красивою одяг, житло, предмети побуту, знаряддя праці, архітектуру будівель, усе її 
навколишнє оточення. Вона вносить красу і в працю і у відпочинок. 

Навчально-виховний процес ВНЗ активно стимулює естетичний розвиток особистості. Кожний 
навчальний предмет має значні можливості для впровадження естетичної спрямованості професійної 
підготовки студентів. Усі форми навчальної діяльності: лекції, семінари, практичні заняття, тренуван-
ня, репетиції – характеризуються певним рівнем естетичного навантаження. Зокрема, практичні за-
няття, зокрема прогоні, репетиції не лише дають знання, формують творче мислення та розвивають 
навички управління творчим колективом, привчають бачити красу узгоджених і рішучих дій, розуміти 
естетичні основи у доцільній колективній діяльності. Індивідуальні заняття, наприклад, із акторської 
майстерності, сценічної мови виховують у студентів акуратність та зібраність, привчають їх до чітких, 
узгоджених і красивих дій. На заняттях із суспільних наук НПС має можливість показати красу підне-
сеного та героїчного і довести нікчемність непристойного, потворного. Важливу роль у впровадженні 
естетичної спрямованості професійної підготовки майбутніх митців відіграє вивчення дисциплін: етики 
й естетики, культурології, рідної та іноземної мов, а також педагогіки та психології.  

Наукова новизна роботи полягає в актуалізації концепту корпоративної  культури у контексті та 
зв‘язку з формуванням професійної підготовки телеведучих. 

Висновки. Отже, в умовах творчого вишу впровадження естетичної спрямованості професійної 
підготовки студентів здійснюється шляхом формування особистості митця з гармонійно поєднаними 
професійними, морально-естетичними, психологічними якостями і забезпечується цілеспрямованою 
навчально-виховною діяльністю. Найважливішими естетичними якостями в процесі формування кор-
поративної складової естетичної підготовки майбутніх телеведучих є такі: повага до історії, культури, 
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гідності, етичних ідеалів кожного народу; інтерес до національної мови, звичаїв, традицій, а також на-
явність почуттів взаємної толерантності та делікатності як стосовно національно «іншого» менталіте-
ту, духовних цінностей, так і носіїв іншої культури та думок , що не співпадають з власними. 
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Метою роботи є аналіз різновидів морального зла і проектів їх реалізації в історії культури, а також феномену непра-

вди як прояву морального зла, аналіз способів виходу людства на шляхи суто особистої відповідальності, що веде до розвитку 
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пізнання, зокрема: аналізу, синтезу, логічного методу та методу узагальнень. Наукова новизна полягає у запропонуванні мето-
дологічних підходів, що узагальнюють принципові позиції щодо розуміння феномену неправди (метафізична та інструментальна 
концепція) при аналізі історії філософсько-культурних інтерпретацій цього феномену. Висновки Реагуючи на умови оточуючого 
світу люди створюють основу розуміння дійсності, що відбивається в пам‘яті загальної культури. Століттями вироблялася пара-
дигма «морального захисту» себе від світу, влади, конкурентів тощо за допомогою механізмів неправди, омани, брехні, яка ба-
зувалася на феномені страху. Успадкована від далеких предків агресія є однією з необхідних якостей всього живого, але зав-
данням культури є – переорієнтація агресивних імпульсів в суспільно-корисне русло.  
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культуры и искусств 
Ложь как моральное зло в истории культуры 
Целью работы является анализ разновидностей нравственного зла и проектов их реализации в истории культуры, а 

также феномена лжи как проявления нравственного зла, анализ способов выхода человечества на пути чисто личной ответ-
ственности, которые ведут к развитию и совершенствованию личности. Методология исследования базируется на применении 
общенаучных и специальных методов познания, в частности: анализа, синтеза, логического метода и метода обобщений. 
Научная новизна заключается в предложении методологических подходов, которые обобщают принципиальные позиции в 
понимании феномена лжи (метафизическая и инструментальная концепция) при анализе истории философско-культурных 
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интерпретаций этого феномена. Выводы. Реагируя на условия окружающего мира люди создают основу понимания действи-
тельности, что отражается в памяти общей культуры. Веками создавалась парадигма «моральной защиты» себя от мира, вла-
сти, конкурентов и т.д. с помощью механизмов лжи, обмана, неправды, которая базировалась на феномене страха. Унаследо-
ванная от далеких предков агрессия является одним из необходимых качеств всего живого, но задачей культуры является 
переориентация агрессивных импульсов в общественно-полезное русло. 

Ключевые слова: феномен лжи, нравственное зло, агрессия, страх, нравственная природа, история культуры, от-
ветственность, общественное сознание, самосознание, свобода. 
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False as a moral evil in the history of culture 
The purpose of the article is the analysis of varieties of moral evil and projects of their implementation in the history of cul-

ture, as well as the phenomenon of lies as a manifestation of moral evil, the analysis of ways of mankind exit on the path of purely per-
sonal responsibility, which leads to the development and improvement of personality. The research methodology is based on the appli-
cation of general scientific and special methods of cognition, in particular: analysis, synthesis, the logical method and the method of 
generalizations. Scientific novelty consists in proposing methodological approaches, summarizing the fundamental positions in under-
standing the phenomenon of lies (metaphysical and instrumental concept) when analyzing the history of philosophical and cultural inter-
pretations of this phenomenon. Conclusions. In response to the conditions of the surrounding world, people create the basis for under-
standing reality, which is reflected in the memory of a common culture. For centuries, the paradigm of "moral protection" of oneself from 
the world, the government, competitors, etc. have been created. through the mechanisms of lies, deception, lies, which was based on 
the phenomenon of fear. The aggression inherited from distant ancestors is one of the necessary qualities of all living things, but the 
task of culture is to reorient aggressive impulses to a socially useful course. 

Key words: the phenomenon of lies, moral evil, aggression, fear, moral nature, cultural history, responsibility, public con-
sciousness, self-consciousness, freedom. 

 
«Людство може піти прямо тільки вичерпавши всі обхідні шляхи» 

Г. Спенсер 
Актуальність теми дослідження. Нове буття, перед яким стоїть філософія культури і новий 

спосіб міркування про буття, що розробляється нею, дає можливість по-новому подивитися і на про-
блему правди-істини та неправди-омани. Якщо філософія cogito (картезіанська філософія) розмірко-
вувала про істину в науці, то перед філософією культури постає питання про істину-правду в культурі. 
В першому випадку мова йде про істинне знання про світ, що знаходиться «поза» знанням, «поза» 
суб‘єктом cogito , в другому випадку – про істинність культурних значень (зразків, норм, цінностей), які 
протистоять не якомусь світові поза культурою, а людині, що знаходиться в самій культурі. Істинність 
культурних явищ залежить не від того, чи співвідносяться вони з чимось, що існує «поза» ними (істина: 
adatquatio rei et intellectus – відповідність речі й думки), а від того, чи будуть вони стверджуватися в 
дійсності. 

Незважаючи на те, що поняття «зло» здається застарілим, пережитком далекого минулого, 
тим не менш, зло і сьогодні для нас є реальністю. Жан Бодріяр, зставлячи питанням, що сьогодні 
відбувається зі злом, відповідає: «воно проникло скрізь» [1]. Зло розосереджено, його сила вже не має 
єдиного початку. Згідно з Бодріяром, наш світ просякнутий злом наскрізь, і ми не знаємо мови, на яко-
му можна говорити про зло. Поль Рикер у своїй теорії про символіку зла ґрунтується на тому, що зло в 
певному сенсі незбагненно для філософської рефлексії, оскільки розум обумовлює мислення, яке не 
вміщає зло, в той час як міфи і символи можуть допомогти нам його зрозуміти [2; 185]. 

Історії культури яскраво свідчить про те, що в усіх сферах, на рівнях колективного та особисто-
го життя, неправда була і залишається настільки суттєвим фактором, що без її урахування та аналізу 
навряд чи можна скласти ґрунтовне уявлення про соціальні процеси та закономірності взаємовідносин 
людей. Без перебільшення можна стверджувати, що проблеми неправди й морального зла – одні з 
центральних у людському житті.  

Аналіз досліджень і публікацій. На тему морального зла й неправди мудреці й філософи спе-
речаються століттями, але спроби якимось чином узагальнити знання про ці феномени розпочалися 
не так давно. Різні рівні відношення людини до дійсності висвітлюють різні грані зла. В емоційно-
чуттєвому відношенні зло виступає як щось неприємне, таке що викликає відразу, страждання або 
жах, тобто різні види психічного дискомфорту. На утилітарному рівні зло постає як шкода, те що пе-
решкоджає цілеспрямованій діяльності щодо задоволення потреб. З естетичної точки зору воно набу-
ває характеристик потворного. У коло дослідження морального зла потрапляє суперечливе існування 
людини в культурі і, насамперед, у моралі. 

До проблеми неправди, в її найрізноманітніших формах (від ілюзії до обману) виявляли інте-
рес представники різних наукових дисциплін, перш за все, це – філософи, культурологи, правознавці, 
психологи, соціологи, біологи, лінгвісти та ін. Одну з перших значних класифікацій неправди, а точ-
ніше, помилкового знання дав англійський філософ Френсіс Бекон. У трактаті «Новий органон» він за-
пропонував свій метод очищення розуму від неправди, або «примар», як він їх називав. Неправда – 
багатоплановий культурний феномен. Її важко інтерпретувати як беззаперечне зло, тому що правда 
не виступає її абсолютною антитезою. Це дуже вдало довів французький соціолог Франсуа Кан у ро-
боті «Досвід можливої філософії неправди».  

Розширення сфер та форм прояву неправди стає дедалі все масштабнішим, тому потребує 
глибинного та всебічного вивчення. Німецький соціолог П. Штігніц запропонував навіть новий термін – 
«ментіологія» (вчення про неправду). Проблемою морального зла та неправди займалися майже всі 



Культурологія  Кундеревич О. В. 

 126 

філософи минулого тією чи іншою мірою, особливо: І. Кант, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, В. Соловйов, 
М. Бердяєв, В. Штерн, О. Ліпман, Ж. Дюпра та ін. Серед сучасних дослідників можна виділити: С. Бок, 
Л. Паскерелла, А. Кілліла, П. Екмана, А. Гусейнова, Р. Апресяна, Д. Дубровського, В. Знакова, 
А. Скрипника, А. Мясникова та ін.  

Метою статті є аналіз різновидів морального зла і проектів їх реалізації в історії культури, а та-
кож феномена неправди як прояву морального зла та способів виходу людства на шляхи суто особи-
стої відповідальності, що веде до розвитку й удосконалення особистості. 

Виклад основного матеріалу. Простежити первісні звичаї та історичну генеалогію зла можна 
звертаючись до передісторії людства. На думку французького антрополога Ш. Летурно: «моральність 
первісної людини в початковий момент її розвитку стояла набагато нижче моральності тварин» [3; 
111]. Для неї характерною була глибока зневага до людського життя. Ця позиція дуже драматизувала 
первісні звичаї. Вона поклала епізодичну ворожість індивідів та груп в основний принцип суспільного 
життя. Криваві конфлікти та підкорення слабких сильними не були одиничними чи головними 
взаємовідносинами між людьми, бо вони існували разом з елементами співробітництва на полюванні, 
військових та трудових операціях, з почуттями солідарності та взаємної прихильності. Уявляти 
первісний стан людства як тотальну ворожнечу означало б визначити його однобічно. 

За класифікацією П. Рикера [4; 172-174], культура виробила чотири основні міфологічні пара-
дигми походження зла: 

1. З хаосу, довічного богам; 
2. З гріхопадіння людини, її відвернення від Бога; 
3. З трагічної долі героїв, яких спокушали злі боги; 
4. З тілесного втілення душі. 
Лише друга парадигма (біблійні міфи про Адама) виводять зло цілком із внутрішнього джере-

ла. За багатьма ознаками вона не була первісною. 
Найбільш давнім було розуміння зла не як результату свідомої діяльності людини, а як чогось 

зовнішнього по відношенню до неї, втіленому в «Іншому»: у ворогах, чаклунах, або в істотах чисто 
містичних (душах померлих, духах, демонах). 

Типовим засобом міфологічної свідомості зла виступає «таємничість» злого наміру, що 
підключає у своє коло дії людську особистість, створюючи умови існування в інерції хибних проявів. 

Культура, виробивши поняття морального добра та зла, здобула схильність дивитися крізь 
призму одного з них на цілі історичні епохи, вважати або те, або інше вихідним станом людського ро-
ду. Насправді, моральне зло не збігається цілком ні з тваринною спадковістю людини, ні з результа-
том відходу від природи. Люди впадають в аморальність не тільки тому, що зберігають у собі занадто 
багато «тваринного», і не тільки через те, що занадто віддаляються від природи. І та й інша причини 
часто діють разом. Завдяки культурі люди стають більш самостійними у ставленні до природи та один 
до одного. Вони знаходять здібність свідомо опановувати зовнішнім та внутрішнім світом, втручатися 
в хід процесів, раніше регульованих самою природою, але своїм впливом порушують той баланс про-
тилежностей, який підтримує природа. 

Проблема вивчення неправди має досить давню історію. Проблемам істинності та хибності 
знання приділяли увагу, насамперед, Платон та Аристотель. Античні філософи намагалися розібрати-
ся не тільки в сутності неправди й обману, але й в морально-психологічних аспектах цих явищ, а та-
кож напрацювати певні рекомендації, які б перешкоджали тотальному розповсюдженню технологій 
неправди й обману. У творах «Держава» й «Закони» Платон не один раз звертається до питань про 
те, чи завжди корисною є правдивість, та в яких випадках неправда може бути виправданою. Разом з 
тим філософ чітко розуміє, що неправду як таку «ненавидять боги і люди». Аристотель у творах: 
«Нікомахова етика», «Велика етика» та «Евдемова етика» характеризує правдивість (aletheia) як дещо 
середнє між нещирістю (eironeias) та хвалькуватістю, що виявляє себе у промовах, але не в усіх. Ари-
стотель відносить цю «серединну» доброчинність, перш за все, до висловлювань про те, що людина 
має по відношенню до свого майна, знань, здібностей, тобто тим якостям, які можуть бути корисними 
для інших громадян держави. «Доречність» та «своєчасність» вчинку виявляється у нього найваж-
ливішими критеріями розсудливості, тією серединою, без якої не можна помислити доброчинності. З 
цього виходить, що «правдивим» буде той, хто тримається середини та уникає нещирості та хвальку-
ватості. 

Предметом філософсько-теологічних роздумів уперше зробив неправду бл. Августин. У се-
редньовіччі вважали, що обман – це хвороба душі. Обман є вадою та руйнівно впливає на будь-яку 
доброчинність. Св. Августин високо цінує людську мудрість і грецьку філософію, але виходячи з ре-
ального стану людини, стверджує, що тільки своїми зусиллями людині неможливо досягти повної 
істини. Він поставив проблему неправди як проблему гріха та вважав, що неправда завжди є гріхом, 
навіть тоді, коли вона не навмисна. З його точки зору, «брехун» заслуговує морального засудження 
завжди, навіть тоді, коли зло, що народжується неправдою, нікому не завдає шкоди. Св. Августин 
особливо був стурбований впливом неправди на характер людини. Він вважав, що той, хто один раз 
сказав неправду, незалежно від мотивів, якими керувався, відкриває таким чином шлях гріха у своїй 
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душі, оскільки наступного разу збрехати буде легше, а згодом, взагалі, неправдивість може стати ри-
сою індивідуальної природи людини. 

Авторитет ―Сповіді‖, як й інших творів Августина, в яких мова йде про моральність та подолан-
ня гріховності шляхом покаяння і вдосконалення себе, був у середні віки дуже великим, навіть, можна 
сказати –- непорушним. Тому викладене в «Сповіді» морально-психологічне вчення стало для 
західноєвропейського середньовіччя, у певному розуміння, нормативним, багато в чому обумовивши 
характер і проблеми схоластичної етики, а також на багато століть визначивши напрямок рішення мо-
ральних проблем. 

Про свою схильність до неправди Августин говорить наступне: «Протягом дев‘яти років, від 
дев‘ятнадцяти до двадцяти восьми років мого життя, я жив хибними судженнями і вводив в оману ін-
ших, обманювався і обманював різними захопленнями своїми: відкрито – освітою, яка називається 
«вільною», таємно – те, що носило оманливе ім‘я релігії» [5; 129]. Людська природа легко піддається 
звабі, цього не вдалося оминути і св. Августину: «Душа, хіба не розбещена вона? Вона вірить неправді 
і «живить вітри». І що означає «живити вітри», як не живити цих духів, тобто своїми хибними суджен-
нями бути їм розвагою» [5; 136]. Св. Августин, безсумнівно оцінює неправду як зло, якого треба позбу-
тися. Він долає цю ваду завдяки вірі і пише, життєрадісно стверджуючи: «від неправди вже пішов». 

Французький філософ епохи Відродження М. Монтень у своїх роздумах доходить висновку про 
те, що не все в житті і вчинках людей можна пояснити раціоналістично. Неочікуваними, спонтанними 
можуть бути як добрі, так і злі дії людей. Глибоко захована сутність людини особливо відверто, неза-
лежно від її волі виявляє себе у хвилини афектів, душевних потрясінь, коли ламаються перепони ро-
зуму. М. Монтень визнає, що людину легко обманути, в деяких випадках ми просто навіть не 
помічаємо обману. «Враховуючи, що я не помічаю шахрайства, я в такому випадку прекрасно бачу, 
що легко можу на це піти. Якщо інші мене обдурюють, то я у всякому разі усвідомлюю, що не здатен 
захистити себе від обману» [6; 234].  

М. Монтень вважає, що засоби неправди і обману використовувалися виключно всіма законо-
давцями. «Не існує жодного державного устрою, вільного від домішок якої-небудь пишномовної 
нісенітниці чи брехні, необхідних, щоб накладати шори на народ і тримати його в покорі» [6; 356]. От-
же, згідно М. Монтеня правителю обманювати і лицемірити допустимо, але робити він має це витон-
чено і хитро. 

Надалі, в історії культури, мислителі намагалися пом‘якшити оцінку неправди, яку дав Августин 
Блажений. Згідно з Кантом, обов‘язок має цінність a priori, його очевидність не базується на досвіді. 
Підкоряючи власну волю законам розуму, людина піднімається над чуттєвістю, що пов‘язує її з приро-
дою. Якщо ми пригадаємо, що в царстві буття людський рід завдяки розуму займає центральне місце, 
то ми легко зрозуміємо, чому Кант в науці про мораль, а не в метафізиці, шукав основи природної 
теології. Естетична категоричність Канта, що примушувала його вважати задоволення і обов‘язок не 
пов‘язаними між собою, є мірою поваги, яку він відчував до гідності людини. Кант вважає, що неправ-
да принижує гідність людини. Принижує себе кожний, хто говорить неправду, незалежно від мети, за-
ради якої він це робить. Позиція І. Канта базується на тому, що людина не повинна ніколи залучалася 
до неправди (брехні). «Треба викорінити гниле місце нашого роду – лицемірство – звичку обманювати 
себе відносно своїх власних намірів, розмірковувати всупереч суворим законам обов‘язку та піддавати 
сумніву їх силу, робити їх більш відповідними нашим бажанням та нахилам» [7; 168]. 

Категоричний імператив моралі є законом, обов‘язковим для виконання чесними людьми. «По-
ступай тільки по тій максимі, відносно якої ти в той же час маєш бажати, щоб вона стала всезагальним 
законом» [7; 175]. Ця формула категоричного імперативу дозволяє легко перевірити максиму неправ-
дивої людини (брехуна). Обман такої людини підриває довіру до будь-яких обіцянок і породжує світ 
«закритих» людей, які постійно бояться чужих хитрощів. 

Максима неправдивої людини (брехуна), таким чином, не тільки робить неможливим обіцянки, 
але й руйнує довірливе спілкування між людьми, призводить до стану апатії суспільне життя. До того 
ж, взаємний обман знецінює внутрішню цілісність кожної особистості, перетворює людину в засіб, ін-
струмент чужої волі, випускаючи з кола бачення те, що розумна істота є «метою сама по собі». 

Неправдива людина, як стверджує І. Кант, ставить себе не те щоб нижче тварин, але навіть і 
нижче речей. Іншому на неї не можна спиратися, тому що вона полишає себе визначеності, робить 
себе не особистістю, а «оманливою видимістю людини». Подібна аргументація дозволила І. Канту 
безумовно заперечувати неправду не тільки як порушення обіцянок і договору, але і в усіх інших її 
формах. 

Особливе значення позиції І. Канта полягає в тому, що тільки повна відмова від моральної зго-
ди на неправду, може скоротити її кількість. Етичні погляди І. Канта були сприйняті багатьма західни-
ми мислителями, які високо цінили роль права в культурі. Також, аналізу феноменів зла і неправди 
приділяли увагу Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, В. Соловйов, М. Бердяєв та ін.  

У М. Бердяєва існує своя, оригінальна діалектика свободи, спираючись на яку він пояснює по-
ходження і присутність зла у світі. «Бог всесильний над буттям, але не над небуттям, але не над« ніщо 
», але не над свободою. І тому існує зло» [8; 164]. Основною характеристикою зла, за Бердяєвим, є те, 
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що воно є небуття. Так як небуття є «межа нудьги, порожнечі, безсилля» [8; 184], то зло можна пере-
могти лише зсередини, а не одним ненасильницьким недопущенням і винищенням. 

Людська особистість формується саме у процесі розрізнення добра і зла, у встановленні меж 
зла. І тільки пройшовши через випробування всіх можливостей, і переживаючи досвід пізнання добра і 
зла, людина зможе наблизитися до розгадки таємниці зла. М. Бердяєв допускає, що можна йти до 
вищого добра через зло, тобто так чи інакше, досвід зла необхідний для того, щоб розкрити його 
сутність, як порожнечі, як брехні, як небуття. І це повинно сприяти його запереченню і знищенню. 

Причину зла М. Бердяєв бачить у духовній гордині, яка вважає джерело життя не в Богові, а в 
самому собі. Ядром духовності є прагнення до досконалості, тобто воля стати краще, ніж ти є. Суть 
духовності – в усвідомленні самовдосконалення або, висловлюючись по-християнськи, в розкритті об-
разу і подоби Божої в самому собі. Спотворення духовності починається з обману. Брехня і зло не 
мають власного буття, вони привертають не своїм справжнім обличчям, а масками (личинами), які 
«крадуть у добра» з претензією на знання істини і здійснення справедливості. «Боротися зі злом – 
значить непохитно і невпинно викривати його, оголювати перед усіма його справжні мотиви» [9; 173]. 

У своїй роботі «Парадокс брехні», яка не ввійшла, однак, поки ні в одне із зібрань творів, 
М. Бердяєв розкриває проблему брехні як індивідуальну, засновану на страху, так і брехню соціальну, 
яка часто стверджується як обов‘язок і наповнює життя держав і суспільств , якою навіть пишаються 
як «запобіжником від розпаду і анархії» [10; 104]. М. Бердяєв пише про те, що брехня є головною ос-
новою так званих тоталітарних держав, вказує на те, що без організованої брехні вони не могли б бути 
створені. 

Також, Бердяєв аналізує проблему брехні, яскраво представлену в творчості Ф. Достоєвського 
і Л. Толстого. У геніальній Легенді про Великого Інквізитора, зауважує Бердяєв, великий письменник 
розкрив не тільки діалектику свободи і авторитету, а й діалектику істини та брехні в організації «цар-
ства світу цього». Він поставив дуже глибоку проблему про руйнування особистості брехнею, відзна-
чивши при цьому, що істина є небезпечною для самого існування цього світу. 

М. Бердяєв показує у статті про «парадокс брехні», що Л. Толстой своєю творчістю і життєвою 
позицією, висловленою як непротивлення злу насильством, вимагає відмови від соціально корисної 
брехні. З цим пов'язано надзвичайне правдолюбство його літературної творчості. Людина повинна, 
перш за все, перестати брехати перед собою і перед Богом, перестати закриватися від істини, яка 
може заподіяти страждання, що не лестить людині, а іноді і прямо їй загрожує. Любов до правди є ос-
новна чеснота, і світ найбільше її потребує. 

Причину виняткової ролі брехні і її всеосяжний характер в епоху, коли жив і писав М. Бердяєв, 
він бачив у змінах структури свідомості і «екстеріоризації» совісті. «Коли совість, яка виробляє мо-
ральні судження, переноситься з глибини особистості на колективи, то яка завгодно брехню може ви-
явитися виправданою» [10; 106]. Філософ доходить висновку про те, що віра в перемогу над брехнею і 
злом передбачає віру в існування сили, що підноситься над світом, сили «надсвітової Істини», тобто 
Бога. Згідно Бердяєву, етика розкриває зміст однієї зі сфер трансцендентальної свідомості, яка є 
об'єктивною загальнолюдською свідомістю. А трансцендентальна свідомість уособлює собою систему 
правди. 

Висновки. Дослідження природи прояву в людині моментів сходження по шляху моральності 
говорять про велике значення ірраціонального в людській природі. Моральні ж норми не дають до-
статнього уявлення про моральну свідомість. Норми, по суті, не є основними факторами морального 
життя, глибше норм лежать цінності, задля здійснення яких і виробляються норми. В розвитку мо-
ральної свідомості людства поступова настає фаза, коли про цінність вчинку починають судити не за 
його наслідками, а, значною мірою, за намірами як джерелом вчинку. Причому, протягом усього 
періоду зростання й розвитку індивідуально-особистісних рис одночасно поглиблювалося моральне 
усвідомлення внутрішніх мотивів вчинку і, відповідно, зростання ролі цього чинника в культурі. 

Аналізуючи історію філософсько-культурних інтерпретацій феномена неправди, можна наго-
лосити на певні методологічні підходи, що узагальнюють принципові позиції базових засад щодо її ро-
зуміння.  

По-перше, це «метафізична концепція» або підхід (від Сократа крізь філософію І. Канта до су-
часної гуманістичної соціології М. Шелера) – неправда й обман розглядаються як принципове пору-
шення фундаментальних основ світобудови. 

По-друге, це «інструментальна концепція» або підхід (софісти, ієзуїти, Макіавеллі, Міль, Бен-
там, Гобс та ін.) – базується на функціональній методології і трактує неправду й обман як амбівалент-
ні феномени, які можуть носити як структурно-руйнівні, так і структурно- створювальні характеристики, 
залежно від контексту застосування. 

Реагуючи на умови оточуючого світу, люди створюють основу розуміння дійсності, що відби-
вається в пам‘яті загальної культури. Надбання стають доступними та корисними для наступних по-
колінь. Але подібно до того, як імунна система може припускати помилки, що призводять до саморуй-
нування організму, так суспільна культура створює переконання, що деструктивно відображаються на 
долі людства. Століттями вироблялася парадигма «морального захисту» себе від світу, влади, конку-
рентів тощо, за допомогою механізмів неправди, омани, брехні, яка базувалася на феномені страху. 
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Успадкована від  далеких предків агресія є однією з необхідних якостей всього живого, але завданням 
культури є – переорієнтація агресивних імпульсів в інше русло. Якщо культура не здатна цього зроби-
ти в необхідній мірі, то це стає її провиною, а не спадщиною. Не залишаючись байдужим до ме-
ханізмів дії своєї природи, людство шукає шляхи усвідомлення свого справжнього призначення. 
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CULTURE AS A WAY OF COGNITION OF LAW (SOCIAL AND CULTURAL PARADIGM LAW) 
 
The purpose of the article is to highlight culture as a means of knowledge of law through a description of the interrelation of 

these social phenomena. The methodology of the research is based on the complex use of phenomenological, hermeneutical and 
systemic methods of scientific knowledge, allowing to comprehensively consider social phenomena. The scientific novelty of the re-
search carried out is to prove the necessity of cognition of law through its connection with culture: only a social and cultural paradigm 
will allow an adequate understanding of the essence of law and strengthen its regulatory capacities, since law is the cultural heritage of 
the people, and therefore the gnoseology of law should be ambivalent, including both rational, and non-rational means. Conclusions. 
The current transitive state of domestic law is largely stipulated by the consideration of law as a phenomenon that is artificially created 
by public authorities (there is an identification of the law and law), to which the people are not directly related. The development of na-
tional law in the direction of enrollment into the Western legal culture necessitates the understanding of law as a phenomenon of culture, 
which is created with the participation of the people, reproduces its identity, mentality, values, culture. Culture is a factor in the pluralism 
of understanding of law by different peoples and determines the relativism of legal values. It is the social and cultural paradigm that 
allows us to know the true nature of law, to strengthen its regulatory capacities. The epistemology of law should be based not only on 
rational means but also on non-rational once – feelings, emotions. There is a need to supplement the conceptual and categorical appa-
ratus of domestic jurisprudence with the term ―legal civilization (culture)‖. 

Key words: culture, mentality, law, social and cultural phenomenon, civilization. 
 
Кучук Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка; Антоненко Тетяна Леонардівна, кандидат педагогічних наук, доцент, профессор 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля; Рембач Ольга Олександрівна, кандидат педа-
гогічних наук, доцент, доцент Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Культура як спосіб пізнання права (соціокультурна парадигма права) 
Мета роботи полягає у висвітленні культури як засобу пізнання права через дескрипцію взаємозв‘язку цих соціальних 

явищ. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному використанні феноменологічного, герменевтичного та системно-
го методів наукового пізнання, що дозволяють усесторонньо розглянути соціальні явищ. Наукова новизна проведеного до-
слідження полягає у доведенні необхідності пізнання права через зв'язок з культурою: лише соціокультурна парадигма дозво-
лить адекватно розуміти сутність права та посилити його регулятивні можливості, адже право є культурним надбанням народу, 
а тому гносеологія права має носити амбівалентний характер, включаючи як раціональні, так і позараціональні засоби. Виснов-
ки. Сучасний транзитивний стан вітчизняного правознавства, багато у чому зумовлений розглядом права як явища, що штучно 
створене публічною владою (відбувається ототожнення закону та права), до якого народ не має безпосереднього відношення. 
Розвиток національного права у напрямі на долучення до західної правової культури, зумовлює необхідність розуміння права як 
явища культури, що створюється за участю народу, відтворює його самобутність, менталітет, цінності, культуру. Культура є 
фактором плюралізму розумінь права різними народами і зумовлює релятивізм правових цінностей. Саме соціокультурна пара-
дигма дозволяє пізнати справжню сутність права, посилити його регулятивні можливості. Епістемологія права має ґрунтуватися 
не лише на раціональних засобах, а включати і позараціональні – почуття, емоції. Існує необхідність доповнити понятійного-
категоріальний апарат вітчизняного правознавства терміном «правова цивілізація  (культура)». 

Ключові слова: культура, менталітет, право, соціокультурне явище, цивілізація. 
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Культура как способ познания права (социокультурная парадигма права) 
Цель работы заключается в освещении культуры как средства познания права через дескрипцию взаимосвязи этих 

социальных явлений. Методология исследования основана на комплексном использовании феноменологического, герменев-
тического и системного методов научного познания, позволяющих всесторонне рассмотреть социальные явления. Научная 
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новизна проведенного исследования заключается в аргументировании необходимости познания права через связь с культу-
рой: только социокультурная парадигма позволит адекватно понять сущность права и усилить его регулятивные возможности, 
ведь право является культурным достоянием народа, поэтому гносеология права должна носить амбивалентный характер, 
включая как рациональные, так и внерациональное средства. Выводы. Современное транзитивное состояние отечественного 
правоведения, во многом обусловлено рассмотрением права как явления, искусственно созданного публичной властью (проис-
ходит отождествление закона и права), к которому народ не имеет непосредственного отношения. Развитие национального 
права в направлении присоединения к западной правовой культуре, вызывает необходимость понимания права как явления 
культуры, которое создается при участии народа, воспроизводит его самобытность, менталитет, ценности, культуру. Культура 
является фактором плюрализма понимания права разными народами и предопределяет релятивизм правовых ценностей. 
Именно социокультурная парадигма позволяет познать истинную сущность права, усилить его регулятивные возможности. 
Эпистемология права должна основываться не только на рациональных средствах, а включать и внерациональные – чувства, 
эмоции. Существует необходимость дополнить понятийно-категориальный аппарат отечественного правоведения термином 
«правовая цивилизация (культура)». 

Ключевые слова: культура, менталитет, право, социокультурное явление, цивилизация. 

 
Relevance of research topic. In the transitive stages of the development of society and state, issues 

of cultural identification, moral principles of the interaction of members of society and regulatory powers of 
law are actualized. ―Global politics has begun to fall into line along new lines - cultural ... In the world after 
the ―Cold War‖ flags are important, like other symbols of cultural identification, including crosses, crescents 
and even hats, because culture is important, and for most people, cultural identification is ―the most im-
portant thing‖- says American sociologist S. Huntington [12, 14-15]. It is at this stage that Ukraine is today, 
for which one of the main reasons for slowing down the transition from a legal culture based on normativism 
to a legal culture based on the provisions of the natural law school is the failure to consider the factor of cul-
ture. By the end of the XX th century - the beginning of the XXI century. domestic legal science actually con-
tinued to develop according to the vector given by the Soviet jurisprudence, which denied the value of an 
individual and affirmed the prevalence of a social group: a collective, community or society in general, the 
rule of the law. The proclamation in 1996 of the direction for the development of a democratic, law-based 
state, the recognition of the rule of law and of a human being as the main social value has become the de-
termining factors that have indicated to the direction of development of the domestic system of law: integra-
tion into a European legal culture, for which the fundamental values are the rule of law, human rights and 
human dignity, constitutional democracy. However, de jure consolidating the identified legal values in do-
mestic law, de facto they are not implemented. Moreover, a significant part of the provisions of the national 
science (especially the theory of state and law) are inherent dogmatism, the lack of link with the practical law 
activities, etc. And to this day, some domestic scientists do not consider law as a social and cultural phe-
nomenon. At the same time, the lack of awareness of the fact that law is an element of the culture of the cor-
responding society does not allow developing a methodology for cognition of this social phenomenon and, 
accordingly, effectively use its regulatory capabilities. The abovementioned determines the relevance of the 
study of the relationship between culture and law and, in particular, culture as a means of cognition of law. 

Analysis of recent researches and publications. Until recently, the problems of the interaction of law 
and culture did not become the subject of a comprehensive study by domestic law science. Only a few scien-
tific articles were published on this subject, among which O.V. Petrishina ―Law as a social phenomenon: pe-
culiarities of the legal approach‖, where the author focuses attention on the necessity of considering law 
through interconnection with the processes of socialization of man, and also taking into account the mentali-
ty, the national legal culture, social expectations of the people from legal regulation [8, 81]. as well as the 
work of A.I Pavco ―Law and Culture: Methodological Problems of Interaction‖, where the author points to the 
importance of knowledge of the law as a social and cultural phenomenon in the context of the relationship of 
legal cultures, which is manifested, in particular, through the reception of law. At the same time, in the opin-
ion of the domestic law, the social and cultural system includes a personality in the system of communica-
tions and culture as a system of norms and values, institutions [7, 14-17 ]. At the beginning of 2017, 
O.M. Litvinov presented his thesis for the degree of Doctor of Law sciences on the topic ―Law as a phenom-
enon of culture‖, devoted to the philosophical and legal conception of the functioning of law in culture. How-
ever, the author firstly highlights culture as a legal category, and then the law as a category of culture and 
focuses on the genesis of legal ideas as cultural development. Consequently, the scientist changes the em-
phasis on law as an element of culture to the opposite (as indicated by the use of terms such as ―legal con-
sciousness‖ and ―legal culture‖ [5, 11-36]. 

It should be noted that these scholars emphasize the general ties between culture and law, leaving 
the illiterate issue of culture as a means ofcognition of law, do not outline the possible aspects of using the 
cultural paradigm of understanding law. At the same time, we note that in part the answer to these questions 
is provided by a team of authors, highlighting the civilizational approach in jurisprudence and cultural com-
ponents of the motivation of law [6, 48-62, 131-146]. However, given the importance of the social and cultur-
al paradigm of understanding law, they need a more thorough knowledge. 

The aim of the study. The purpose of the study is to highlight culture as a means of cognition law 
through a description of the relationship between these social phenomena. 

Presentation of the main material. Even O. Erlich noticed that when asking a traveler who came from 
another country, about the law of the peoples where he was, he will tell about how marriages are made, how 
the families live, contracts are concluded and, unlikely, will indicate on the rules for resolving legal conflicts 
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[14, 71]. The action of law is manifested through the interaction of subjects, which is based on the cultural 
traditions of the people, determined by them. In the introduction to the ―Fundamentals of Sociology of Law‖ 
O. Ehrlich in one sentence expressed the main contents of the proposed paper, the cornerstone in the fol-
lowing way: ―The center of gravity of the development of law in our time, as at all times is not in the law, not 
in jurisprudence and not in law enforcement, but in a society itself" [14, 64]. To this conclusion, the founder of 
the law school of sociology O. Ehrlich came while studying the life of the population of Bukovina and Galicia, 
which was multinational; at the same time, different ethnic groups, trying to preserve their cultural character-
istics and mentality, often did not comply with the normative requirements of the current legislation at that 
time, and even the courts permanently turned not to legal norms, but to the rules that were developed in the 
process of interaction of various ethnic groups – living law [1, 106]. 

Most clearly and systematically, the relationship between culture and law is pointed out by the histor-
ical school of law, according to which law is likened to language and is regarded as an organic phenomenon 
of the national spirit, the formation and development of which is not an artificial and arbitrary process, but 
takes place in an evolutionary way with the development of folk needs and mentality. Accordingly, it is im-
possible to find a universal system of norms, which can be equally implemented in the social relations of dif-
ferent nations. 

Speaking on August 3, 1903, at the events dedicated to the memory of the founder of King George 
Frederick Wilhelm III, the Berlin University, Otto von Girke spoke quite positively about the historical school 
of law in general, and about K.F. von Savinie in particular, noting that the essence of the new doctrine was 
extraordinary. After all, it referred to the truths that, once opened, could not be forgotten. In the conscious-
ness of the scientific community came the awareness that law is a historical product of the common life of 
people, that its development and change – is a part of the process of development of culture, which state at 
each moment of time is stipulated and determined by the constant interaction between its organizing force 
and forces, acting in all other functions of the social organism [3, 40-41]. 

An important means through which culture affects law is religion, especially when it comes to oriental 
civilizations. ―Analyzing the causes of the sustainability of norms, traditions, customs in the eastern civiliza-
tions, – K. Zhebrovska notes, – one can not but admit that the greatest resistance to innovations is made by 
social and cultural entities, where religion and its postulates are all-embracing, defining the entire lifestyle of 
the people, linking its earthly life with cosmic, transcendental one‖[4, 20]. In this context, one must agree with 
V. Shynkaruk as to the influence of the myth on the formation of human life's attitudes, his/her worldview, 
and interaction with other people. And, even ―giving way to philosophy and science, mythology has not lost 
its important place in human history. Mythological narratives were borrowed by many religions‖ [17, 17]. 

Considering the abovementioned, the words of the futurist F Fukuyama of today are becoming clear: 
"Official rules can easily change, being a matter of public policy, culture rules - only after a long time, and 
therefore it is much harder to direct their development‖ [11, 57]. 

The very fact that law is an element of culture explains the existence of relativism in law, the region-
ality of the contents of human rights. Thus, within the limits of the western tradition of law, this issue is the 
subject of comprehension of scientists. In particular, such studies by authors include: ―Human Rights: Uni-
versality and Diversity‖ [15], ―Universality of human rights and cultural diversity: A Perspective‖ [19], ―Philos-
ophische Argumente fur und wider die Universalitat der Menschenrechte‖ [16] etc. In view of the fact that the 
essence of law is justice, which can not be unequivocally perceived within the limits of pluralism of cultures 
with their historical, value, and mental characteristics. Oswald Spengler in his famous work, ―The Twilight of 
the Western World. Essays on the Morphology of World History‖ (Der Intergang des Abendlandes Umrisse 
einer Morphologie der Weltgeschichte) substantiated the statement that ―phenomena of other cultures are 
spoken in other languages. For other people there are other truths. The thinker accepts them all or none of 
them‖ [13, 37]. Lynn Visson, an American of Russian descent who taught Russian language and literature at 
US universities, came to this conclusion, and then, for more than twenty years, she carried out a simultane-
ous translation from Russian and French into English into the UN, stating that in order to speak correctly 
English in the US, you need to know American culture (although you need to know the language for this). 
Therefore, it is necessary to learn both language and culture simultaneously. ―Speaking in English, not know-
ing the realities and cultures behind it, means ... to condemn ourselves to endless mistakes" [2, 16]. 

Old Roman lawyers argued: "Jus est ars boni et aequi". Law can not be recognized, using only ra-
tional means, the factor of which is the close connection of law with morality, religion, folk customs, etc. So, 
for example, is it possible, using only the mind, to explain the value of such paintings as ―Untitled‖ (Sai 
Twumbi), ―The Blue Fool‖ (Christopher Wool), ―The Black Square‖ (Kazimir Malevich), etc.? For the episte-
mology of cultural phenomena, the necessity of using non-rational means is immanent, first of all, we mean 
feelings and emotions. It should be noted that within the Western legal culture, for a long time, it has been 
pointed out that it is impossible to apply to the estimation of legal phenomena the categories of Aristotelian 
logic - true/untrue, justifying the necessity of using deontological logic, which uses the modalities ―allowed‖, 
―forbidden‖, ―necessarily‖. And the appraisal claims such as due/inadequate. At the end of the nineteenth 
century. The French mathematician and philosopher Henri Poincare proved the inability to substantiate mo-
rality with the scientific means (and accordingly, to know), there can not be any scientific morality. ―In order 
for the conclusion to be formulated as an imperative (modus imperativus), it is necessary that at least one of 
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the statements be in the form of an imperative. The principles of science, the postulates of geometry are ex-
pressed only in the form of an indicator (modus indicativus), in the same form are expressed experimental 
truths, and on the basis of the sciences, there can not be anything else. ... He will never receive suggestions 
that would say: do it or not do that, that is. judgments that correspond or contradict morality‖ [9]. 

The need for ―cultural reading‖ of law was also substantiated by the American sociologist and cultural 
scientist P Sorokin, in particular, with the help of the theory of legal civilizations. According to the scholar, 
there are ideational and sensual legal civilizations, each of which is inherent in particular: mentality, system 
of knowledge, criteria of truth, worldview and philosophy, morality, economic and political system, type of 
personality with his/her characteristic composition of mind and the style of behavior [10, 61 ] In the idiatinal 
legal civilization, God is recognized the highest value, who is also recognized as a source of law; law is the 
commandments of God and, accordingly, are not subject to discussion. The most serious are crimes in the 
field of religion: violation of God's prohibition, sacrilege, etc. Procedural norms are likened to sacred rituals. 
But judges priests and clergy at the same time. For sensual legal civilization the main values are sensual 
pleasures. The meaning of the person's life is viewed through the pursuit of happiness and pleasure. Accord-
ingly, social relations are regulated on the basis of expediency and mutual utility. At the same time, the es-
sence of law is the protection of the elite, which has access to material goods and their distribution. Accord-
ing to P. Sorokin there is a transitional type of legal civilization – an idealistic, where the main features of the 
previous two civilizations are integrated [10]. 

Taking into account the polysemicity of the term ―culture‖, in our opinion, it is expedient to introduce 
the concept of ―legal civilization (culture)‖ into domestic jurisprudence. At the same time, basing on the prin-
ciple of the objectivity of scientific knowledge, one can not but point out that, according to Susan S. Silbie, 
the use of the term ―culture‖ in law can have negative consequences (it is about the terminological uncertain-
ty), given the ambiguity of its interpretation, which intensifies with the lack of a unified understanding of the 
meaning of the term ―law‖ [18]. However, this can not be accepted, given that the basis of law, human rights 
is human dignity, the essence of law is justice, which is also not clearly defined, and this is not an obstacle to 
their permanent application in the legal field. We will add that Suzanne S. Silbie in the indicated paper points 
to authors who recognize the positive result of introducing the concept of ―legal culture‖ into the jurispru-
dence. 

Novelty. The scientific novelty of the carried out research is to prove the necessity of cognition of law 
through its connection with culture: only a social and cultural paradigm will allow an adequate understanding 
of the essence of law and strengthen its regulatory capacities, since law is the cultural heritage of the people, 
and therefore the gnoseology of law should be ambivalent, including both rational, and non-rational means. 

Conclusions. Thus, the current transitive state of domestic jurisprudence is largely stipulated by the 
consideration of law as a phenomenon that is artificially created by public authorities (there is an identifica-
tion of the law and law), to which the people are not directly related. The development of national law in the 
direction of enrollment into Western legal culture, necessitates the understanding of law as a phenomenon of 
culture, which is created with the participation of the people, reproduces its identity, mentality, values, cul-
ture. Culture is a factor in the pluralism of understanding of law by different peoples and determines the rela-
tivism of legal values. It is the social and cultural paradigm that allows us to know the true nature of law, to 
strengthen its regulatory capacities. The epistemology of law should be based not only on rational means, 
but also include non-rational once – feelings, emotions. Taking into account the abovementioned, we con-
sider it expedient to supplement the conceptual and categorical apparatus of domestic jurisprudence with the 
term ―legal civilization (culture)‖. For a person, identification with certain social groups, including civilization, 
is imminent. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ НА МЕНТАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНОСІВ 
 
Мета статті - дати визначення терміна «ментальна ідентичність», з‘ясувати різницю між поняттями «ментальність» і 

«менталітет», прослідкувавши їхню етимологію, а також дослідити сутність впливу лінгвокультурних чинників на формування 
ментальної ідентичності. Методологія дослідження ґрунтується на антропоцентричному підході до проблеми вивчення діалек-
тичного взаємовпливу між мовою, мисленням і ментальною самоідентифікацією особистості в межах певних етнолінгвоспіль-
нот. Наукова новизна полягає у визначенні ментальності як детермінованої лінгвокультурним тлом суб‘єктивної, імпліцитної, 
частіше непрорефлектованої світоглядно-когнітивної настанови особистості, що має іноді усвідомлений, але найчастіше спон-
танний характер прояву, зокрема через стереотипні оцінки й поведінкові моделі, латентні імпульси й автоматизми. Висновки. 
Ментальна ідентичність вибудовується шляхом ототожнення себе з менталітетом певної етнолінгвоспільноти. Її конструювання 
і детермінація здійснюються усвідомленими або підсвідомими колективними творчими зусиллями багатьох генерацій протягом 
багатовікового історико-культурного розвитку під безпосереднім впливом лінгвокультурних чинників цієї етнолінгвоспільноти. 

Ключові слова: лінгвокультура, ментальність, ментальна ідентичність, національна ідентичність, етнічна ідентичність, 
семіосфера, картина світу. 
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Анализ влияния лингвокультуры на ментальную идентичность этносов   
Цель статьи - дать определение термина «ментальная идентичность», выяснить разницу между понятиями «мен-

тальность» и «менталитет», проследив их этимологию, а также исследовать сущность влияния лингвокультурных факторов на 
формирование ментальной идентичности. Методология исследования основывается на антропоцентрическом подходе к 
проблеме изучения диалектического взаимовлияния между языком, мышлением и ментальной самоидентификацией личности, 
в пределах определенных этнолингвосообществ. Научная новизна заключается в определении ментальности как детермини-
рованной лингвокультурным фоном субъективной, имплицитной, чаще непрорефлективной мировоззренческо-когнитивной 
установки личности, которая имеет иногда осознанный, но чаще всего спонтанный характер проявления, в частности через 
стереотипные оценки и поведенческие модели, латентные импульсы и автоматизмы. Выводы. Ментальная идентичность вы-
страивается путем отождествления себя с менталитетом определенного этнолингвосообщества. Ее конструирование и детер-
минация осуществляются осознанными или подсознательными коллективными творческими усилиями многих генераций в те-
чение многовекового историко-культурного развития под непосредственным влиянием лингвокультурных факторов этого 
этнолингвосообщества.  

Ключевые слова: лингвокультура, ментальность, ментальная идентичность, национальная идентичность, этническая 
идентичность, семиосфера, картина мира. 

 
Lysenko Liubov, Ph.D., Department of languages National Music Academy of Ukraine named after Petro Tchaikovsky 
Analysis of the influence of linguaculture on mental identity of ethnos 
The purpose of the article is to define the term ―mental identity‖, to find out the difference between the concepts of ―mentali-

ty‖ and ―mentality‖ by tracing their etymology, as well as to examine the essence of the influence of linguistic and cultural factors on the 
formation of mental identity. The methodology is based on an anthropocentric approach to the problem of studying the dialectic mutual 
influence between language, thinking and mental self-identification of a person within certain ethnolinguistic communities. Scientific 
novelty lies in the definition of mentality as a subjective, implicit, often non-reflective worldview-cognitive attitude of a person deter-
mined by the linguistic and cultural background, which sometimes has a conscious, but most often the spontaneous character of mani-
festation, in particular through stereotypical assessments and behavioral models, latent impulses and automatisms. Conclusions. Men-
tal identity is built by identifying oneself with the mentality of a certain ethnolinguistic community. Its construction and determination are 
carried out by conscious or subconscious collective creative efforts of many generations during the centuries-old historical and cultural 
development under the direct influence of the linguistic and cultural factors of this ethnolinguistic community. 

Key words: linguistic culture, mentality, mental identity, national identity, ethnic identity, semiosphere, world view. 

 
Актуальність теми дослідження. В плині історичного розвитку будь-якої етнолінгвоспільноти, 

синхронно з формуванням її побуту, ієрархії духовних і культурних цінностей, життєвих настанов, ал-
горитмів поводження і традицій, формуються специфічні ментальні константи, що передаються з по-
коління в покоління. Вони стають стрижневими детермінантами етнічних культур і допомагають кла-
сифікувати та вирізняти ці етнічні культури серед інших за етноспецифічними ознаками. Питання, 
пов‘язані з особливостями менталітетів у поєднанні з етнонаціональними лінгвокультурами, за останні 
двадцять років набули високої актуальності у наукових колах тав побутовій свідомості. Феномен мен-
талітету як важливої складової духовно-культурного виміру людини та його не завжди універсальні, 
тобто загальнолюдські, характерні риси чітко проявляються і загострюються при зіткненні представ-
ників різних етнолінгвокультур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню впливу лінгвокультурних чинників на 
формування ментальності різних етноспільнот присвячено праці багатьох лінгвістів і лінгвокультуро-
логів. Українські і зарубіжні науковці [1; 2; 5; 6; 7; 8; 9] ґрунтовно аналізували й описували те, як певні 
лінгвокультурні константи моделюють етикетні сценарії, світоглядні орієнтири і поведінкові моделі 
народів – їх носіїв. Але питання впливу лінгвокультури на формування ментальної ідентичності досі не 
знайшло достатнього зацікавлення у вчених колах. Утім, у добу поширення політики мультикульту-
ралізму, з якою пов‘язана криза ідентичності європейських етносів, питання ментальної ідентичності 
заслуговує більшої уваги. 

Мета дослідження - дати визначення терміна «ментальна ідентичність», з‘ясувати, чи є різниця 
між поняттями «ментальність» і «менталітет», прослідкувати їхню етимологію, а також дослідити, яким 
чином лінгвокультурні чинники впливають на формування ментальної ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Гуманітарне знання ХХІ ст. намагається дати відповідь на запи-
тання, що робить неповторними, а отже, цінними самі по собі окремі особистості, етноси та нації, 
прагнучи здійснювати це в умовах глобалізації, яка не зменшує, а навпаки – лише посилює актуаль-
ність дослідження широкої проблематики ідентичності. На перший погляд це виглядає як певний па-
радокс, особливо, якщо врахувати контекст сучасного тренду до послідовної та всеохоплюючої еко-
номічної, соціальної, культурної, лінгвокультурної, світоглядної та інших видів інтеграції. Але цей 
парадокс знімається і стає цілком закономірним процесом, щойно ми звернемо увагу на те, що «кожен 
етнос і кожна національна мова в умовах всесвітнього взаємопроникнення і взаємовпливу народів і 
культур вмикає механізми опору проти стирання національних особливостей, проти втрати національ-
них історичних цінностей і культурної спадщини» [3, 70], тобто проти втрати своєї національної, етніч-
ної та лінгвокультурної ідентичності. Щоб знайти «відмичку» до розуміння цього процесу, варто, у 
відповідності з пріоритетами антропоцентричного підходу до вивчення лінгвокультур етноспільнот, 
сфокусувати увагу на такому феномені, як ментальна ідентичність в усій повноті його значення та 
проявів. А для цього важливо спочатку розглянути сутність поняття ідентичності взагалі та національ-
ної й етнічної ідентичності зокрема, а також пояснити, як саме впливає на їх формування лінгвокуль-
турне поле етноспільноти. 

Розпочати варто зі з‘ясування змісту самого концепту «ідентичність», проте це неможливе без 
визначення органічно пов‘язаних із ним, але контекстуально не синонімічних понять «ідентифікація» 
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та «самоідентифікація». Ці три поняття є досить різноплановими, тому пошлемося на А. Смирнову, 
яка зазначає, що поняття «ідентифікація передбачає процесуальність, тоді як поняття «ідентичність» 
означає результат: «Ідентифікація – це процес (психологічні і соціальні механізми), який призводить 
до ідентичності як до відносно кінцевого результату» [12, 12]. Слід додати, що термін «ідентифікація», 
згідно з «Філософським енциклопедичним словником» [14, 233], походить від пізньолатинського 
identificare і в буквальному сенсі означає ототожнення, уподібнення, впізнання, встановлення збігу 
об‘єктів, чим також підкреслюється процесуальна складова, тобто – певна дія, скерована на встанов-
лення ідентичності. Отже, ідентифікація або самоідентифікація є процесуальною дією, когнітивно-
гносеологічним механізмом виявлення спільних або відмінних характеристик у співставленні різних 
споріднених чи неспоріднених об‘єктів, тоді як ідентичність є результатом цього співставлення, тоб-
то – вже сформованою даністю. При цьому весь процес фіксується на семіотичному рівні в менталь-
ності носія ідентичності, стереотипізується і кодується в його поведінкових мотиваціях та картині світу. 
Ця стереотипізація вимагає введення у вжиток особливих знаків і символів відмінності, тобто іденти-
фікуючої атрибутики, наприклад: стандартів, геральдики, гімнів, обрядів, посвят, пантеону героїв і во-
рогів тощо. 

У сучасній науковій літературі представлена широка палітра класифікацій і типологій поняття 
«ідентичність». Ідентичності можуть поділятися на індивідуальні й групові, локальні й надлокальні, ре-
лятивні й фундаментальні, позитивні й негативні. Останні вміщують родові, племінні, расові, етнічні, 
субетнічні, національні і цивілізаційні ідентичності, тобто грунтуються на антропологічних, 
фізіологічних, лінгвокультурних, ідеологічних, релігійних та інших характеристиках. Через те, що по-
няття ідентичності в останні десятиліття впевнено увійшло у науковий та побутовий обіг, його зміст на 
інтуїтивно-поверхневому рівні сприймається й експлуатується як щось самоочевидне та самозро-
зуміле. Своєю популярність воно завдячує тому, що «майже всі люди задаються питанням, що у них 
спільного з іншими громадянами і чим вони відрізняються від інших. Японці, зокрема, не можуть 
вирішити, належать вони до Азії (внаслідок географічного положення островів, історії і культури), чи 
до західної цивілізації, з якою їх пов‘язують економічне процвітання, демократія і сучасний технічний 
рівень» [15, 35].  

Звичайно, ідентичності кожного рівня заслуговують на ґрунтовне, деталізоване, всебічне вив-
чення, але в контексті даної роботи особлива роль відводиться поняттю «ментальна ідентичність». 
Тож задля його успішного введення можна обмежитися розглядом тих ідентичностей, складовою яких 
вона, неодмінно, є, а саме – національної та етнічної. 

Національна ідентичність характеризує приналежність індивіда, народу або етносу до 
відповідної нації. Її основою є усталена спільнота, яка тривалий час проживає в межах однієї країни, 
поєднується спільною історичною долею, мовою та культурними і духовними цінностями. М. Степико 
підкреслює актуальність цієї ідентичності особливо в епоху глобалізації та інтеграції: «Входження 
держав до складу наднаціональних утворень супроводжується поступовою зміною структури та 
ієрархії колективних ідентичностей, корекцією ціннісних і світоглядних установок людей, зміною знако-
вих і смислових систем, зрушеннями на осі координат ―свій – чужий – співвітчизник – брат‖ тощо» [13, 
177]. У свою чергу етнічна ідентичність, за визначенням К. Галушко, «це результат процесу емоційно-
когнітивного самоототожнення суб‘єкта з певною етнічною спільнотою, що виражене в почутті спіль-
ності з членами цієї групи і сприйнятті як цінностей її основних характеристик. Етнічна самоіденти-
фікація формує суб‘єктивний статус (етнічну ідентичність), який може не збігатися з об‘єктивним ста-
тусом етнічної належності. Основним моментом у процесі усвідомлення власної етнічної 
приналежності вважається контакт з представниками іншого етносу» [4, 147]. 

М. Козловець наголошує на тому, що «на відміну від етнічної, національна ідентичність має 
більш динамічний характер, вона постійно перебуває у процесі формування. Нація, порівняно з етно-
сом, є утворенням політико-правовим та соціально-економічним. Відтак, національна ідентичність 
спирається на свідомий вибір і залежить від раціонального усвідомлення окремою особою, етнічною 
групою, нацією спільних історичних, політичних, громадянських цінностей» [7, 7]. Тому можна ствер-
джувати, що етнічна ідентичність радше спадкується і засвоюється людиною від попередніх поколінь, 
а національна ідентичність набувається в процесі виховання патріотизму під час освіти та іншої 
соціальної діяльності. Етнічна ідентичність є менш мінливим феноменом, стійкішим до змін, ніж націо-
нальна, але все ж таки вона також може стати предметом вільного вибору людини. Найяскравіше про 
це свідчать міжнародні шлюби, особливо серед представників неспоріднених етнолінгвоспільнот, коли 
одне з подружжя, особливо при появі спільних дітей, етнічно реідентифікується, цілеспрямовано вби-
рає в структуру своєї особистості всі етноспецифічні чинники нової етнолінгвоспільноти, що дає мож-
ливість виховувати дітей в гомогенному полі етнічної ідентичності: «Одні ідентичності народжуються 
внаслідок дії нових соціокультурних процесів, інші зникають під їх впливом. Ідентичність змінюється з 
віком, із набуттям особистісного досвіду; на неї також впливає належність до соціальних, професійних 
і конфесійних груп, політичних і регіональних об‘єднань» [7, 8]. 

Розглянувши специфіку національної та етнічної ідентичностей, можна перейти до введення 
поняття «ментальна ідентичність». Одразу ж зауважимо: вона корелює не лише з розглянутими іден-
тичностями, а й з культурною, мовною, лінгвокультурною, релігійною тощо. Згідно з нашою дефініцію, 
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ментальна ідентичність визначається як сукупність етноспецифічних ментальних рис, які виділя-
ють певних представників етнолінгвоспільноти з-поміж інших. Ментальна ідентичність вибудо-
вується шляхом ототожнення себе з менталітетом певної етнолінгвоспільноти. Її конструювання 
здійснюється колективними творчими зусиллями багатьох поколінь протягом багатовікового історико-
культурного розвитку під безпосереднім впливом лінгвокультурних чинників цієї етнолінгвоспільноти. 

Так само, як і етнічна та мовна ідентичності, ментальна ідентичність як готова даність пере-
дається у спадок радше на несвідомому рівні, аніж приймається або обирається вмотивовано та 
раціонально, як, наприклад, ідентичності національна або релігійна. І тому, будучи колективним фе-
номеном, вона поєднує індивідів у межах однієї етноспільноти, підкреслюючи самобутність їх духов-
ності та культури й віддзеркалюючи своєрідність набутого ними суспільно-історичного, культурного та 
лінгвокультурного досвіду. Можна впевнено стверджувати, що так само, як і вищезгадані ідентичності, 
ментальна ідентичність етноспільноти оформлюється і трансформується під впливом різноманітних 
територіальних, культурних, мовних, лінгвокультурних, світоглядних, релігійних, родових та інших 
чинників. Тому механізм ментальної самоідентифікації є важливим процесом для будь-якого народу і 
його дія реалізується у вибудовуванні ієрархії духовних і моральних цінностей, моделях світогляду та 
світосприйняття, архетипах психологічних реакцій, стереотипах поведінки та алгоритмах конструю-
вання завдань і прийняття рішень. 

Отже, будучи багатовимірним синкретичним феноменом, ментальна ідентичність не може 
змінюватися за власним бажанням її носіїв або віяннями моди на ідеологію, на відміну від національ-
ної ідентичності, обумовленої перш за все історичними, політичними, економічними та соціальними 
чинниками, які, будучи самі по собі мінливими, зумовлюють її нестабільність, та етнічної, яка передба-
чає самоідентифікацію радше з зовнішніми атрибутами етносу, наприклад, фольклором, аніж його 
психологічно-світоглядними характеристиками. Зрозуміло також, що для кожної окремої людини, яка 
перебуває в ментальному полі власної етнолінгвоспільноти, неймовірно складним завданням (іноді 
нездійсненним) є чітко визначити в чому саме полягає специфіка її ментальної ідентичності, оскільки, 
сприймаючи свій менталітет a priori, як іманентну структурну складову своєї особистості, своє Я, «річ у 
собі», людина не диференціює його емпірично, а тому й не ідентифікує. Враховуючі цей чинник, в на-
шому дослідженні ми надаємо перевагу вивченню впливу лінгвокультури на конструювання саме мен-
тальної ідентичності, тому що вважаємо її однією з найбільш стійких та сокровенних з усіх можливих 
ідентичностей людини. Ментальна ідентичність, безумовно, домінує за значенням впливу поміж інших, 
оскільки, будучи найближчою до духовної структури особистості, вона вміщує в собі найцінніші й най-
важливіші компоненти всіх інших ідентичностей і, таким чином, стає понад ними та детермінує їх. 

Ментальна ідентичність є настільки комплементарним людській свідомості феноменом, нібито 
культурним покровом її особистості, або, так би мовити, світоглядним «вбранням», що її важко раціо-
нально регулювати або приховувати, адже між ментальністю та індивідуальністю людини фактично 
можна поставити знак тотожності. Проте вона далеко не поодинокий ідентифікаційний маркер особи-
стостей, кожна з яких є носієм конгломерату ідентичностей у різних комбінаціях. Ці ідентичності мо-
жуть бути усвідомлено набуті, логічно між собою пов‘язані та ієрархічно упорядковані – або навпаки, 
мати ознаки стихійно надбаних, хаотичних, неусвідомлених. В останньому випадку вони стають де-
структивними елементами в розгортанні історичних подій – так відбувається, коли одна з ідентично-
стей починає диспропорційно превалювати над іншими, порушуючи таким чином гармонію гуманістич-
ної ментальної картини світу людини. Іноді це є наслідком будь-якого з видів фанатизму (шовінізму, 
етноцентризму, релігійного екстремізму, лінгвофашизму тощо), нерідко це форсування ролі певної 
ідентичності в особистості людини відбувається з її власної волі або є наслідком суспільних ідео-
логічних впливів, результатом цілеспрямованої пропаганди. 

Важливу тезу, яка виправдовує серйозну увагу сучасних науковців до цієї теми, ми знаходимо 
в книзі австрійського дослідника Д. Лархера. Автор констатує існування ризику маніпулювання іден-
тичностями з боку влади. Цей процес Д. Лархер метафорично називає Identitätszaubereien, тобто ча-
клування ідентичністю. Звичайно, задля певних, не завжди гуманних цілей, коли одна з ідентичностей 
(наприклад расова, етнічна, мовна або релігійна) підноситься на вершину Олімпу і задля її плекання 
все інше кладеться на вівтар, у тому числі і життя людей. Д. Лархер постулює: «…природної ідентич-
ності, на яку посилаються при проведенні ―етнічних чисток‖, не існує. Бажаних Богу та біологічно обу-
мовлених етнічних та (або) національних ідентичностей немає. Їх конструюють» [16, 28]. Розвиваючи 
цю думку, зауважимо очевидність того факту, що феномен ідентичності, який повинен слугувати 
об‘єднанню та консолідації нації, сприяти розвитку її неповторної культури, у випадку зловживання 
легко перетворюється на знаряддя націоцидів, етноцидів, геноцидів, лінгвоцидів та ін. Це стає можли-
вим, коли ідентифікація іншої людини або народу за мірилом расової, мовної, культурної, релігійної та 
іншої приналежності стає критерієм права на життя та самовираження. Тоді феномен ідентичності пе-
ретворюється з об‘єкта наукової рефлексії на зброю для винищення тих, хто не вмістився в скон-
струйоване «прокрустове ложе» ідентифікаційних заготівок керуючої групи. 

У плині історичних подій індивідуальні та колективні ідентичності зазнають різноманітних 
трансформацій – як і все, пов‘язане з людським буттям, вони не є один раз і назавжди зафіксованою 
даністю. Ці зміни далеко не завжди мають руйнівний, деструктивний характер, що повною мірою сто-
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сується і ментальної ідентичності. Сконструйована під впливом етнонаціональних чинників та де-
термінована лінгвокультурним тлом і релігійним світоглядом, ментальна ідентичність, незважаючи на 
те, що є найстійкішою з-поміж інших, трансформується разом із ними. А для того, щоб ці зміни були 
позитивними, потрібен потужний конструктивний ментальний імпульс, приклади яких спробуємо 
віднайти у вітчизняній історії. 

Отже, наукова новизна даного дослідження полягає у визначенні ментальності як детерміно-
ваної лінгвокультурним тлом суб‘єктивної, імпліцитної, частіше непрорефлектованої світоглядно-
когнітивної настанови особистості, що має іноді усвідомлений, але найчастіше спонтанний характер 
прояву, зокрема через стереотипні оцінки й поведінкові моделі, латентні імпульси й автоматизми. 

Висновки. Ментальна ідентичність вибудовується шляхом ототожнення себе з менталітетом 
певної етнолінгвоспільноти. Її конструювання і детермінація здійснюються усвідомленими або під-
свідомими колективними творчими зусиллями багатьох генерацій протягом багатовікового історико-
культурного розвитку під безпосереднім впливом лінгвокультурних чинників цієї етнолінгвоспільноти. 
Ментальність закладається на підсвідомому рівні ще в дитинстві під пресупозиційним впливом лінгво-
культури, що в діахронічній проекції грунутється на історичній пам‘яті та культурних константах 
відповідної етнолінгвоспільноти. Тому, будучи головними етногенними чинниками, мова, культура та 
їхня синергія, тобто лінгвокультура, виступають визначальними об‘єктами аналізу при дослідженні 
ментальності. Розглядаючи ментальність в якості лінгвокультурологічної категорії, можна констатува-
ти, що ментальна ідентичність є настільки комплементарним людській свідомості феноменом, 
так би мовити культурним покровом її особистості, своєрідним світоглядним вбранням, або 
аутентичним психолінгвоінтелектом, що її важко раціонально регулювати або приховувати, адже 
між ментальністю та індивідуальністю людини фактично можна поставити знак тотожності. 
Проте вона далеко не поодинокий ідентифікаційний маркер особистостей, кожна з яких є носієм кон-
гломерату ідентичностей (національна, етнічна, релігійна, культурна, соціальна, гендерна, політична 
та ін.) у різних комбінаціях. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СЛОВАЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ (частина І: нормативно-правова база) 

 
Мета дослідження – аналіз сучасного стану забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій 

Республіці. Методологія дослідження носить міждисциплінарний характер і полягає у сукупності методів: аналізу і синтезу, 
описового, нормативно-аналітичного. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному аналізі законодавства 
Словацької Республіки в системі забезпечення культурних потреб національних меншин та етнічних груп. Висновки. У резуль-
таті дослідження було встановлено, що Словацька Республіка, як член світового співтовариства, у системі забезпечення куль-
турних потреб національних меншин покладається на міжнародні документи таких організацій як ООН, Рада Європи та ОБСЄ. 
Основні права національних меншин прописані в Конституції та законах Словаччини. Усі громадяни Словацької Республіки ма-
ють рівні права незалежно від їх національної приналежності. Держава всіляко сприяє розвитку матеріальної та духовної куль-
тури національних меншин. Таким чином, громадянам Словацької Республіки, що належать до національних меншин та 
етнічних груп, надано можливість розвивати свою матеріальну та духовну культуру, використовувати гарантовані державою 
права, втілювати в життя можливості, надані словацьким законодавством. 

Ключові слова: національна меншина, етнічна група, права національних меншин, забезпечення культурних потреб 
національних меншин. 

 
Филина Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры арт-менеджмента и ивент-

технологий Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств 
Нормативно-правовая база обеспечения культурных потребностей национальных меньшинств в Словацкой 

Республике (часть І: нормативно-правовая база) 
Цель исследования анализ современного состояния обеспечения культурных потребностей национальных мень-

шинств в Словацкой Республике. Методология исследования носит междисциплинарный характер и состоит из совокупности 
методов: анализа и синтеза, описательного, нормативно-аналитического. Научная новизна полученных результатов заключа-
ется в комплексном анализе законодательства Словацкой Республики в системе обеспечения культурных потребностей наци-
ональных меньшинств и этнических групп. Выводы. В результате исследования было установлено, что Словацкая Республи-
ка, как член мирового сообщества, в системе обеспечения культурных потребностей национальных меньшинств полагается на 
международные документы таких организаций как ООН, Совет Европы и ОБСЕ. Основные права национальных меньшинств 
прописаны в Конституции и законах Словакии. Все граждане Словацкой Республики имеют равные права независимо от их 
национальной принадлежности. Государство всячески способствует развитию материальной и духовной культуры националь-
ных меньшинств. Таким образом, гражданам Словацкой Республики, принадлежащим к национальным меньшинствам и этни-
ческим группам, предоставлена возможность развивать свою материальную и духовную культуру, использовать гарантирован-
ные государством права, воплощать в жизнь возможности, предоставляемые словацким законодательством. 

Ключевые слова: национальное меньшинство, этническая группа права национальных меньшинств, обеспечение 
культурных потребностей национальных меньшинств. 
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gies National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts 
Ensuring of National Minorities Cultural Needs in Slovak Republic (part I: Regulatory Framework) 
The purpose of the article is to analyze the current state of national minorities‘ rights ensuring in the Slovak Republic. The 

methodology of the study is interdisciplinary combining analysis and synthesis, description, regulatory analytical research. Scientific 
novelty of the received results lies in the complex analysis of legislation ensuring national minorities and ethnic groups' rights in the 
Slovak Republic. Conclusions. Slovak Republic legislation on national minorities' rights are based on the UN, European Council and 
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OSCE documents. Basic national minorities' rights are enshrined in the Constitution and the laws of the Slovak Republic. All the citizens 
of the Slovak Republic have the same rights regardless of nationality. The government provides comprehensive support to the devel-
opment of the material and spiritual culture of national minorities. So Slovak Republic citizens that belong to national minorities and 
ethnic groups enjoy the opportunity to develop their material and spiritual culture, exercise state-guaranteed rights and bring to life op-
portunities provided by the legislation of Slovak Republic.  

Key words: national minority, ethnic group, national minorities rights, national minorities cultural needs ensuring. 

 
Актуальність теми дослідження. У сучасній Україні в процесі соціально-політичних перетво-

рень та становлення громадянського суспільства все актуальнішою стає проблема забезпечення 
культурних потреб гарантованих державою усім громадянам незалежно від їх соціального статусу, 
віросповідання та національної приналежності. У багатонаціональній Україні важливе місце посідають 
представники національних меншин та етнічних груп, яким гарантовано право на вільний розвиток ма-
теріальної та духовної культури. Українська держава, в процесі формування законодавчої бази забез-
печення культурних потреб національних меншин орієнтується на міжнародні нормативно-правові ак-
ти та законодавства країн світу. Саме тому, дослідження особливостей законодавчої бази Словацької 
Республіки в системі забезпечення культурних потреб національних меншин та етнічних груп є акту-
альним. Цим і обумовлений вибір теми дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання забезпечення культурних потреб національних мен-
шин в Словацькій Республіці як об‘єкт дослідження в українській науці майже не поставало. Утім, 
існують праці присвячені розгляду етногенезу національних меншин у Словаччині Ботік Я. [6]; різно-
манітним аспектам реалізації прав національних меншин в Україні та світі: Васильєва Т. [1], Грохото-
ва В. [2], Нікітюк В. [3], Пунжин С. [4], Римаренко Ю. [5]. 

Мета роботи – аналіз сучасного стану забезпечення культурних потреб національних меншин 
у Словацькій Республіці. 

Виклад основного матеріалу. Словаччина – держава в Центральній Європі, що має спільні 
кордони з Чехією, Польщею, Україною, Угорщиною та Австрією. Кількість населення становить 
5 427 917 чоловік (станом на 31.03.2016). Це багатонаціональна держава, найбільшу етнічну групу в 
якій складають словаки (80,7 %). У Словаччині офіційно визнано 13 національних меншин. Найчи-
сельнішими з них є угорці (8,5 %), роми (2 %) та чехи (0,6 %). Русини, українці, росіяни, німці, поляки, 
моравці, хорвати, болгари, серби та євреї складають разом 8,2 % [14]. 

Культура національних меншин та етнічних груп у Словацькій Республіці розвивається на 
місцевому, регіональному та національному рівнях. Здійснюється це через діяльність національно-
культурних установ, професійних національних театральних та танцювальних колективів, національ-
них музеїв, телерадіомовлення для національних меншин; посередництвом публікації періодичної 
преси мовами національних меншин; а також освітньої діяльності, важливим завданням якої є вихо-
вання національної та етнічної ідентичності, вивчення рідної мови звичаїв та традицій. 

Словацькі науковці дають наступне визначення понять «національна меншина» та «етнічна 
група». Національна меншина (národnostnа menšinа) – це спільнота людей однієї національності з 
власною мовою та культурою, що населяють певну частину території держави, не будучи державно-
утворюючим суб‘єктом. Також зазначають, що з метою збереження національної ідентичності 
міжнародне право (і в більшості країн також національне законодавство) надає національним менши-
нам право розвивати національну культуру, вільно використовувати та отримувати освіту рідною мо-
вою [7]. Етнічна група (etnická skupina) – це реально існуюча історично сформована група людей, що 
має спільне походження, мову, матеріальну і духовну культуру. Етнічна група характеризується 
стабільністю, унікальністю, територією, на якій вона виникла або розвивалася протягом тривалого ча-
су, та антропологічним складом: члени етнічної групи, як правило, мають відмінні типи та риси [11]. 

Словацьке законодавство чітко встановлює права та обов‘язки громадян, що є представника-
ми національних меншин та етнічних груп. У Конституції Словацької Республіки (Ústava Slovenskej 
republiky) [13] у Розділі четвертому «Права національних меншин та етнічних груп» (Práva 
národnostných menšín a etnických skupín) прописані мовні, освітні та культурні права та обов‘язки пред-
ставників національних меншин та етнічних груп. Конституція не дає визначення понять «національна 
меншина» та «етнічна група». Утім, у Статті 33 проголошено, що приналежність до будь-якої націо-
нальної меншини або етнічної групи не може бути переслідувана. У Статті 34 зазначено, що грома-
дянам, які належать до національних меншин або етнічних груп, гарантується, окрім права опанування 
державної мови, також, право на освіту рідною мовою; право використовувати свою мову в офіційно-
му спілкуванні; право брати участь у вирішенні питань, що стосуються національних меншин та 
етнічних груп. 

Правове регулювання етнонаціоальних відносин у Словацькій Республіці також, регламен-
тується міжнародними договорами та документами таких організацій як: ООН, Рада Європи та ОБСЄ. 
Найважливішими міжнародними договорами у сфері захисту прав національних меншин на які спи-
рається словацьке законодавство є: 

− Рамкова конвенція про захист національних меншин (Rámcový dohovor na ochranu 
národnostných menšín) – конвенція Ради Європи, багатосторонній договір, спрямований на захист прав 
національних меншин, підписана 1 лютого 1995 року; 
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− Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (Európska charta regionálnych alebo 
menšinových jazykov) – метою якої є захист і розвиток історичних регіональних мов і мов національних 
меншин у Європі, ухвалена Радою Європи 5 листопада 1992 року. 

До міжнародних механізмів моніторингу дотримання прав національних меншин у Словацькій 
Республіці також належать: 

− Універсальний періодичний огляд Ради ООН з прав людини; 
− Змішана словацько-угорська комісія з питань меншин, створена на основі «Договору про 

добросусідство та дружнє співробітництво між Словацькою Республікою та Угорською Республікою», 
1995 рік; 

− Міжурядова словацько-українська комісія з питань національних меншин, освіти та куль-
тури на основі «Договору між Словацькою Республікою та Україною про добросусідство, дружні відно-
сини та співробітництво», 1993 рік. 

Необхідно зазначити, що реалізація підтримки культури національних меншин та етнічних груп 
у Словацькій Республіці не регулюється окремим законом. Натомість, існує ряд нормативно-правових 
актів, які забезпечують основу для підтримки культури національних меншин органами державної 
влади та місцевого самоврядування. 

Основоположним у забезпеченні мовних прав національних меншин є «Закон про використан-
ня мов національних меншин» (Zákon o používaní jazykov národnostných menšín) [21], у якому зазначе-
но, що громадяни Словацької Республіки, які належать до національних меншин мають право окрім 
державної мови використовувати мову національної меншини. Також, визначено одинадцять мов 
національних меншин у Словаччині: болгарська, чеська, хорватська, угорська, німецька, польська, 
ромська, сербська, російська, русинська та українська. Закон регулює використання державної мови – 
словацької, як основного засобу комунікації в Словацькій Республіці. Окрім цього, в законі визначено 
норми використання інших мов, в тому числі і мов національних меншин. 

За статусом і положенням мови національних меншин в Словаччині умовно можна поділити на 
дві групи. До першої належать мови, якими ведеться викладання, або які вивчаються у школах: 
угорська, ромська, русинська, українська, німецька, російська та болгарська. Другу групу становлять 
мови, які не викладаються в освітніх закладах, як обов‘язкова частина навчання. Такі мови, на доб-
ровільній основі, можуть вивчатися в культурно-освітніх центрах та національно-культурних устано-
вах. Таким чином, гарантується вільний доступ представників національних меншин до вивчення 
рідної мови. 

У «Законі про використання мов національних меншин» прописані норми створення Словників 
експертної термінології (Odborné terminologické slovníky), які призначені для спрощення, полегшення 
та раціоналізації вживання мов національних меншин в офіційному спілкуванні. Словники розроблені, 
в першу чергу, для представників органів влади та публічної адміністрації, які використовують мови 
національних меншин у своїй повсякденній комунікації, а також для перекладачів, які працюють з 
професійними текстами у сфері державного управління та громадян, які використовують професійну 
термінологію у справах, пов‘язаних із національними меншинами. Головною метою створення 
термінологічних словників є сприяння використанню мов меншин у державних установах Словаччини. 
Представники профільних міністерств та авторитетні експерти: професійні юристи та лінгвісти носії 
мов національних меншин, розробляють термінологічну основу для укладення словників, а словаць-
кий уряд сприяє їх оприлюдненню та забезпечує вільний доступу до них громадян. Термінологічні 
словники – це база даних найбільш частих виразів і фраз з окремих галузей державного управління та 
самоврядування Словацької Республіки. Наразі, у вільному доступі, на сайті уряду Словацької Рес-
публіки представлені: словацько-угорський, словацько-русинський, словацько-український та словаць-
ко-ромський термінологічні словники [8]. Робота над іншими триває. 

Забезпечення освітніх потреб і право на освіту рідною мовою прописано в Конституції Слова-
цької Республіки та регулюється «Законом про виховання та освіту (шкільний закон)» (Zákon o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)) [23]. Національні меншини та етнічні групи, які проживають на території 
Словаччини мають різні освітні потреби, які враховуються і вирішуються різними способами. Згідно із 
законом у Словаччині сім меншин: угорська, русинська, українська, німецька, болгарська, ромська та 
російська користуються правом на освіту рідною мовою. Навчання та підготовка осіб, що належать до 
національних меншин, відбувається в школах з викладанням мовами національних меншин (угорської, 
української, русинської, німецької та ромської) та у школах з викладанням мов національних меншин 
(болгарської та російської). Педагогічні працівники, які ведуть викладання мовами національних мен-
шин мають право на безперервну освіту відповідною мовою. 

Важливу роль у сфері культури національних меншин відіграють культурно-освітні центри, які 
є бюджетними установами і входять до компетенції органів місцевого самоврядування. Згідно з «За-
коном про культурно-освітню діяльність» (Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti) [18] такі установи нада-
ють методологічні консультації у сфері культурно-освітньої діяльності; підтримують роботу груп та 
окремих осіб у сфері аматорського мистецтва; здійснюють освітні, презентаційні та конкурсні заходи у 
сфері культурно-освітньої діяльності; досліджують, зберігають, захищають, документують, інвентари-
зують та популяризують нематеріальну культурну спадщину. 
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Особливу роль у сфері національної культури відіграють регіональні бібліотеки, створені як 
бюджетні організації, що підпорядковуються місцевим органам державного самоуправління. 
Відповідно до «Закону про бібліотеки» (Zákon o knižniciach) [17] бібліотечні установи в Словацькій 
Республіці мають надавати можливість громадянам використовувати бібліотечні колекції; надавати 
бібліотечні та інформаційні послуги; сприяти задоволенню культурних, інформаційних, наукових та 
дослідницьких потреб своїх користувачів; сприяти інформаційній грамотності, творчому особистісному 
розвитку та мовній різноманітності користувачів; сприяти їхньому навчанню протягом усього життя. 

Театри – це професійні органи, які займають важливе місце в системі забезпечення культур-
них потреб національних меншин та етнічних груп у Словацькій Республіці. Відповідно до «Закону про 
театральну діяльність та музичну діяльність» (Zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti) [15] ос-
новним завданням театральних установ є вивчення театральних і музичних творів і їх популяризація, з 
урахуванням потреб осіб, що належать до національних меншин. 

Вільний доступ представників національних меншин та етнічних груп до теле- та радіомовлен-
ня забезпечує «Закон про радіо та телебачення Словаччини» (Zákon o rozhlase a televízii Slovenska) 
[22]. Закон забов‘язує теле- та радіостанції транслювати програмні послуги мовами національних 
меншин та етнічних груп, що проживають в Словацькій Республіці. Державний телеканал RTVS 2 [10] 
транслює щотижневі програми мовами національних меншин. Такі програми мають словацькі суб-
титри. Радіомовлення для національних меншин забезпечується через окрему програмну послугу 
Radio Patria [9], яке транслює на окремих частотах програми угорською, українською, русинською, 
ромською, чеською, німецькою, польською, хорватською, сербською та болгарською мовами. 

Першочергове місце в забезпеченні мовних та культурних потреб національних меншин 
відіграє періодична преса та видання мовами національних меншин. Поширення та розповсюдження 
таких видань регулюються «Законом про періодичні видання та інформаційні агентства» (Zákon o 
periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve) [20]. Відповідно до закону періодична преса – це газети, 
журнали або інша преса, що постійно публікуються під однією назвою, зі змістом однакової тематики і 
єдиним макетом, принаймні двічі на рік. У Словаччині видаються періодичні видання угорською, чесь-
кою, німецькою, російською, польською, русинською, українською, хорватською, ромською та бол-
гарською мовами. 

У сфері вивчення та популяризації культури національних меншин важливу роль відіграють 
музейні установи та галереї, діяльність яких регулюється «Законом про музеї, галереї та про охорону 
культурної спадщини» (Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty) [19]. 
Відповідно до закону музеї та галереї охороняють, досліджують та популяризують об‘єкти, що мають 
культурну та мистецьку цінність, як частину культурної спадщини. Керівництво музейними установами 
та галереями здійснює Міністерство культури Словацької Республіки. Найбільшою загальнонаціо-
нальною музейною установою Словаччини, що займається дослідженням, збереженням та популяри-
зацією культури національних меншин та етнічних груп є Словацький національний музей (Slovenské 
národné múzeum) [12], заснований Міністерством культури.  

Висновки. Словацька Республіка, як член світового співтовариства, у системі забезпечення 
культурних потреб національних меншин покладається на міжнародні документи таких організацій як 
ООН, Рада Європи та ОБСЄ. Основні права національних меншин прописані в Конституції та законах 
Словаччини. Усі громадяни Словацької Республіки мають рівні права незалежно від їх національної 
приналежності. Держава всіляко сприяє розвитку матеріальної культури, звичаїв та традицій, мови та 
вільного доступу до освіти представників національних меншин. Таким чином, громадянам Словаччи-
ни, що належать до національних меншин та етнічних груп, надано можливість розвивати свою ма-
теріальну та духовну культуру, використовувати гарантовані державою права, втілювати в життя мож-
ливості, надані словацьким законодавством. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІСТЬ РИТУАЛУ У ВИБУДОВІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
 
Мета роботи – виявлення ритуальних стимулів культурних акцій, в активізації культурно-творчих виявлень, у вироб-

ленні типологій артефактів як цінностей культурного вжитку у постмодерновому культурному середовищі. Методологія до-
слідження носить культурологічний, комплексний, міждисциплінарний характер і містить такі методи: системний та порівняльний 
аналіз; суттєвим також є комплексний підхід, обумовлений ритуальною основою культурних процесів. Наукова новизна: вве-
дено в науковий обіг поняття ритуалознавства в розширеному, науково-актуальному значенні, виходячи зі складеної практики 
називати цим терміним прикладну обрядоспрямовуючу частину Вед [25]. Висновки. Символічність форм європейського ми-
стецтва і ритуалізація творчого акту, що уникає авторської унікальності вираження, утворює спеціальний предмет аналізу, що 
здійснюється на навчально-методичному і творчо-презентативному матеріалі. Таким чином, цінності людського буття зосере-
джені в троїчних розрізненнях духовного – мистецько-творчого – матеріального, що складає аналогію богословьскій тріаді Дух-
душа-тіло/матерія. Феноменологічний принцип ритуалу і ритуаліки базується на зростанні соціальної затребуваності і значу-
щості поза свідомості раціональних вимірів дій і вчинків, за якими стоїть і «релігійний інстинкт» як відміченість «людської поро-
ди», і матеріалізація цієї відміченості.  
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Волкова Галина Викторовна, преподаватель кафедры теоретической и прикладной культурологии Одесской 

национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой 
Феноменологичность ритуала в выстраивании культурных ценностей 
Цель работы - выявление ритуальных стимулов культурных акций, в активизации культурно-творческих выражений в 

выработке типологий артефактов, как ценностей культурного потребления в постмодернистское культурной среде. Методоло-
гия исследования носит культурологический, комплексный, междисциплинарный характер и содержит следующие методы: 
системный и сравнительный анализ; Существенным также является комплексный подход, обусловленный ритуальной основой 
культурных процессов. Научная новизна: в научный оборот введено понятие ритуаловедения в расширенном, научно-
актуальном его значении, исходя из сложившейся практики называть этим термином прикладную обрядонаправленную часть 
Вед. Выводы. Символическая форма европейского искусства и ритуализация творческого акта, избегающие авторской уни-
кальности выражения, образуют специальный предмет анализа, осуществляемый на учебно-методическом и творчески пре-
зентативном материале. Таким образом, ценности человеческого бытия сосредоточены в троичном разрешении духовного – 
художественно - творческого - материального, что составляет аналогию богословской триаде Дух - душа-тело / материя. Фено-
менологический принцип ритуала и ритуалики базируется на росте социальной востребованности и значимости неосознанных 
рациональных измерений действий и поступков, за которыми стоит и «религиозный инстинкт» как отмеченность «человеческой 
породы», и материализация этой отмеченности.  

Ключевые слова: ритуал, ритуал как культуротворческий фактор, культурные ценности, культ. 
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Phenomenological ritual in building cultural values 
Purpose of the article is to identify the ritual incentives of cultural actions in the activation of cultural and creative expres-

sions in the development of typologies of artifacts, as values of cultural consumption in the postmodern cultural environment. The 
methodology of the study is cultural, complex, interdisciplinary and contains the following methods: systematic and comparative analy-
sis; Also essential is the integrated approach that is determined by the ritual basis of cultural processes. Scientific novelty. The con-
cept of ritual studies has been introduced into the scientific turnover in an extended, scientifically relevant sense of the word, based on 
the established practice of calling this term an applied rite of the Vedas. Conclusions. The symbolic form of European art and the ritual-
ization of the creative act, avoiding the author's uniqueness of expression, form a special subject of analysis, carried out on educational-
methodical and creatively presentable material. Thus, the values of human being are concentrated in the threefold resolution of the 
spiritual - artistic - creative - material, which is analogous to the theological triad Spirit - soul-body / matter. The phenomenological prin-
ciple of ritual and ritual is based on the growth of social demand and the importance of unconscious rational dimensions of actions and 
actions, behind which there is a "religious instinct" as a mark of "human breed", and the materialization of this distinctiveness.  

Key words: ritual, ritual as a cultural factor, cultural values, cult. 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена певним посткультурним станом сучасного суспіль-

ства, що очевидно відмежовується від часом апробованих традицій. Разом з тим сама штучність (про-
типриродна спрямованість) позитива людського діяння, що називають культурою, просуває до ідеї 
вироблення нових принципів, що виходять із начальних підстав буття людей, культурний стрижень 
якого формувався через ритуальну сферу.  

Аналіз досліджень і публікацій: систематика ритуалики, запропонована Е.Дюркгеймом, до-
повнена відомостями розробок В.Проппа [13], Ф.Топорова [16], історико-філософськими поясненнями 
П.Флоренського [18], відкриттями этнологів і зоологів ХХ століття, у тому числі К. Леві-Стросса [8], 
К.Лоренца [10], В.Тьорнера [17], інтегруючими установками О.Лосєва 9] й ін.  

Але виділення конкретики механізму ритуалу у виховно-цілеспрямованих заходах, у процесі 
виділення типологічних показників у мистецько-комунікативних операціях, участь ритуалотворення у 
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виділенні специфічно культурних цінностей в ряді прийнятого їх переліку в полюсах духовного і ма-
теріального вимірів, - не розроблялася на сьогодні в культурологічних дослідженнях.  

Мета роботи – виявлення ритуальних стимулів культурних акцій, в активізації культурно-
творчих виявлень, у виробленні типологій артефактів як цінностей культурного вжитку у постмодерно-
вому культурному середовищі. Відповідно до мети дослідження передбачено вирішення наступних 
завдань: позначити провідні культурнобудівні ритуали, виділені в архаїчному суспільстві й ті що 
зберігаються в цивілізаційних умовах у вигляді базисних культурних принципів життєдіяльності; 
виділити в значимих культурних акціях типу державно-емблематичних дій, заяву державної символіки 
(структура герба, клятви, прийнятих маршів-ходів, вдягання вишиванок, висування державної мови 
або мов) конкретні ритуальні формули, що йдуть від архетипів і першоритуальної церемоніальності; 
зазначити, виходячи з логіки класифікації цінностей людського існування, специфічно культурний ряд, 
зважаючи на межі духовних і матеріальних полярних їх виявлень. 

 Культурні цінності становлять надбання людського діяльнісного позитиву, будучи від природи 
своєї спрямованими проти протиродної ж даності на вирішенні ідеально поставлених завдань. Історія 
свідчить, що первісна людина більше половини свого вільного часу, тобто необхідного для відновлен-
ня сил (сон, їжа, турбота про відновлення поколінь), витрачалася на – ритуали-обряди [1]. І так зване 
традиційне суспільство, не охоплюване напруженим зростанням виробництва-споживання, зберігало 
згаданий ритм. І ще один показник: надвиробництво засобів праці, що в кілька десятків перевищувало 
потреби первісних племен, що пояснює уявлення про щедрість даріння як достоїнство аристократа 
(тобто, за етимологією, «кращого») і таланту.  

Наведені історичні дані вказують на ідеальну вибудованість людини, у якої матеріальні вияв-
лення від начал регулюються позаприродними потребами. Ще один аргумент – розвиненість саме у 
людей похоронних обрядів, тоді як весільна та ігрова ритуаліка у тварин, буває, значно перевищує 
людські виміри прикрашання таких подій. Похоронні обряди як шанування того, що фізично не існує, - 
ще одне свідоцтво розвиненості у людей ідеальних вимірів і пріоритетів.  

Тому міркування щодо цінностей людського буття культурна історія заохочує починання від 
первісної щедрості даріння свого часу і сил на ритуальну активність, на вироблення речей, які жит-
тєво-бутійно навряд чи затребуються. Звідси – культурною цінністю постає усякий предмет як резуль-
тат позитивних зусиль людини, оскільки вона спрямована на подолання природної даності чи, як 
мінімум, на суттєве її змінення (це – «культурна приреченість» людини!) 

Але говорячи про цінності людського буття – розрізняють «позитивні чи негативні» значущості 
об‘єктів обочуючого світу для людини, класу, групи, суспільства у цілому, що визначається не їх яко-
стями самими по собі, а їх втягнутістю у сферу людської життєдіяльності, інтересів і потреб, соціаль-
них відносин; критерій і засоби оцінки тої значущості , виражувані в етичних принципах, нормах і ідеа-
лах, установках, цілях» [12, c.1462]. Далі цей логічно бездоганий розклад уявлень про цінності людські 
виходить на класифікації, де розрізняються, за традицією матеріалістично-раціоналістичного підхода, 
три рівня: духовні, суспільно-політичні і матеріальні [там же]. Уточнюючими стають позиції про пози-
тивні і негативні ціннісні виходи.  

В приведеному визначенні визиває певну пошану цього матеріалістичного, у цілому, підходу 
до троічної класифікації цінностей, з яких полярні (духовні – матеріальні) цілком збігаються з бого-
словськими їх вимірами. А от «середня» ланка (суспільно-політичні цінності) – визиває напруження у 
сприйнятті: чому саме тільки це, а куди ділися уявлення про творчо-мистецьку активність людей, яка 
надихала уявленням про етичні ідеали, про «прогрес», свободу (якраз ті поняття уточнюють уявлення 
про «суспільно-політичні цінності»). Творчо-мистецька активність від начал асоціювалася з культурою 
як такою. От і в Україні існує Міністерство культури, в межах організаційних зусиль якого розміщені 
саме заклади мистецькі – і аж ніяк не політико-суспільні, для цього є Міністерства відповідної спрямо-
ваності. 

Логіка життя підказує, що саме специфічно-культурні цінності, поєднані із суспільно-
політичними установленнями чи відокремленими від них. В широкому розумінні духовними цінностями 
якраз і розуміють суспільно-політичні нормативи, які здатні «заміщати» релігійні ідеальності – Віра в 
соціальний, політичний ідеал живила атеїстично орієнтоване європейське суспільство у Новий час. 

На сьогодні духовні цінності не можуть відокремлюватися від релігійно-віросповідальних по-
чатків, а матеріальні, ясно, охоплюють виробничо-споживну сферу. І саме мистецька сфера, народ-
жена релігійним історичним тлом, але спрямована на матеріалізацію ідей-образів в артефактах, по-
кликана представляти ті істинно-культурні надбання. 

Даний розклад підкріплюється вищенаведеною в самій класифікації з полярностями духовного 
– матеріального, - Богословською тріадичністю: Духа – душа – тіло. Тілесність матеріального не визи-
ває заперечень, щодо духовних початків у сьогоденні не може бути іншого, ніж посилання на досвід 
Віри і релігійного її наповнення. Тоді саме мистецька сфера апелює до душевності, тобто до посеред-
ності між Духовним і матеріально-тілесним виміром. Апеляція до існуючого досвіду державного 
розподілу управлінських зусиль і до авторитету релігійно-богословського погляду на сучасні диферен-
ціації родів и типів діяльнісних, де перша – надихає на виділення як специфічно культурних цінностей 
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саме мистецьких, ширше, науково-мистецьких творчих звершень, зважаючи на реальну дифузію цих 
сфер на рівнях від філософського знання до поставангардного «концептуального» мистецтва. 

Збережуваність ритуалу як культурного феномену проявляється у відтворенні його в різних 
видах діяльнісного виявлення, в тому числі у виділеності через нього цінностей людського буття. З них 
ідеальний ряд – духовні цінності (чи будуть вони визначатися як релігійні здобутки, чи здобутки права 
та ідеології, детерміновані Віросповіданням релігійного, позарелігійного значення) – постають у 
функції енергетичного поштовха культурної активності у продуктивно-штучному виробництві. І в цьому 
сенсі духовні цінності є змістоутворюючою складовою культурних цінностей як таких, оскільки ідеаль-
ний їх виток і цілеспрямованість пов‘язана з матеріалізацією в предметі творчості, принципово відмін-
ному від даного природою.  

Таким чином, культурні цінності зосереджують, по-перше, культурну штучність виявлення, ма-
теріалізуючи в наукових даних («річ для нас») чи мистецьких здобутках («друга реальність») дещо ря-
доположене з фізичними даностями природи. А, по-друге, культурні цінності відповідають посеред-
ництву душевної активності людини, що складає посередницьку інстанцію у співвідношенні духовного і 
матеріально-тілесного. Матеріальні цінності, будучи одухотвореними ідеальними задатками людської 
активності, несуть в собі причетність до культурної штучності, у цілеспрямованості своїй звернені до 
фізично-матеріального забезпечення виробництва-споживання, складаючи паралель природним дан-
ностям в матеріальній явленості і спрямованості тої явленості на задоволення потреб фізичного єства 
людини.  

Ритуал - феноменальний здобуток, що започатковується ідеально-віросповідальними стиму-
лами, але реалізується в матерії діяльнісних проявів, здобуваючи у вигляді результату фізично ж від-
чуваного психологічного підйому й фізично ж явлених елементів протохудожнього порядку. Так з іде-
альних уявлень викладається матеріально відчувана активність, у продуктах якої фігурує психологія 
душевного підйому і здатності оточувати ці дії штучно виробленими предметами, що символізують-
зображають, матеріально подають ідеальні надбання людської спільноти. 

З розвитком науково-технічного прогресу і цивілізації, коли у культурі сучасного суспільства ві-
дбуваються глобалізуючі процеси, спостерігається одночасно гіпертрофія індивідуальності, - зміню-
ються і форми ритуального оформлення, трансляції накопиченого досвіду і базисних цінностей. Така 
трансформація притаманна будь-якому суспільству, незалежно від своєї структурної організації та 
політичного устрою.  

Обговорення специфічних якостей і властивостей ритуалу передбачає звернення до питань 
прагматики. Без особливого перебільшення можна сказати, що питання прагматики є ключовими для 
з‘ясування специфіки не тільки ритуалу, але й узагалі ранніх станів культури. Сучасний дослідник ар-
хаїчного і традиційного світогляду з часів Е.Тейлора і Дж.Фрэейзера виходить з чіткого протиставлен-
ня практичного і символічного в різних варіантах: раціональне – ірраціональне; функціональне – есте-
тичне; утилітарне – екстраутилітарне тощо. [1].  

За суттю справи всі наші спроби розкласифікувати явища на раціональні та ірраціональні 
підпорядковані прямолінійній схемі, згідно з якою існують два протилежних за своїми цілями і резуль-
татами види діяльності. Один з них дає практичний ефект, тобто спрямований на задоволення ма-
теріальних потреб людини. Інший вид діяльності орієнтований на екстраутилітарні цінності символіч-
ного характеру. Ця діяльність зазвичай розглядається не тільки як вторинна, додаткова до першої, 
але і як необов‘язкова, факультативна [1].  

Цей уявний парадокс відомий історикам культури. Суть його в тому, що найбільш примітивні у 
господарському відношенні племена, нерідко перебуваючи на межі вимирання, мали складну соціаль-
ну організацію, надзвичайно розроблену систему обрядів, вірувань, міфів. Основні зусилля цих пле-
мен, як це не дивно з нашої точки зору, були спрямовані не на підвищення матеріальної стійкості, а на 
екстраутилітарну сферу, на неухильне виконання всіх обрядів і приписів.  

Пояснювати це, як прийнято у релігієзнавців, спотвореним сприйняттям світу, фатальною по-
милкою, мало б сенс тільки у тому випадку, якби описана картина належала до одиничного суспіль-
ства. Але коли таке ставлення до матеріального провадження було притаманне по суті справи всяко-
му примітивному суспільству, то навряд чи мова може йти про випадкову оману. У зв‘язку з цим можна 
послатися і на іншу давно помічену особливість людської культури. Протягом всієї історії людство 
виділяло для непрактичної, екстраутилітарної діяльності своїх кращих представників. Але якщо це так, 
«важко припустити, щоб в ній не було органічної необхідності, щоб людство систематично відмовляло 
собі в життєво потрібному заради факультативного» [11, 3-4]. 

Показово, що спроби прояснити природу ритуалу, як правило, пов‘язані з пошуками місця в 
просторі, що визначається координатами практичне/символічне і раціональне/ірраціональне. Мабуть 
першим спробував визначити це місце Е.Тейлор [1, 27]. У ритуалі він бачив суто раціональне явище, 
свого роду переднауку, з допомогою якої людина робила свої перші спроби пояснення і пізнання світу 
[там само]. Необхідно зазначити, що зіставлення архаїчних уявлень з глобальними фізичними тео-
ріями не оминуло й вітчизняну етнографію. Досить вказати на напівзабуту, але наповнену цікавими 
спостереженнями і висновками книгу Богораза «Ейнштейн і релігія» [2]. І взагалі образ первісного 
філософа-мислителя – один з найбільш популярних в європейській етнографії XIX-XX століть.  
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Протилежна точка зору про ірраціональність ритуалу, міфу і релігійних уявлень мала своїх 
прихильників, серед яких в першу чергу прийнято називати Л.Леві-Брюля [7]. У радянській науці теорія 
Леві-Брюля мала дещо незвичайну долю. З одного боку, вона протягом тривалого часу служила 
об‘єктом жорстокої критики, з іншого – сама теза про ірраціональність ритуальних і релігійних уявлень 
була активно підхоплена і широко використовувалася не стільки у наукових, скільки в навколонауко-
вих цілях, аж ніяк не сприяючи розвитку і власне наукових поглядів на природу цих явищ [1, 29].  

Протягом довгого часу дослідники ритуалу продовжували обговорювати ці ідеї, намагаючись 
або примирити їх, або поглибити відмінності, або запропонувати своє рішення. Наприклад, відомий 
дослідник слов‘янських старожитностей К. Мошинський пропонував розділити всі обряди на два типи: 
магічні і субмагічні. Субмагічні – ті обряди, в яких «діяння саме по собі раціональне; магічним воно 
стає внаслідок того, що об‘єкти або властивості об‘єктів, яких вона стосується, у дійсності не існують, 
або існують зовсім інакше, ніж припущено» [23, 268)].  

Представники школи американського прагматизму вважали, що релігія носить ірраціональний 
характер і саме в цьому відношенні протистоїть науці. В.Гуд наполягав на тому, що ці явища знахо-
дяться в стані своєрідної додатковості [21, 15]. Релігія мотивує поведінку і допомагає уникнути 
соціального хаосу, який мав би місце в тому випадку, якщо б образ дій усіх членів колективу був би 
виключно раціональним. На думку іншого представника цього напрямку, В.Хоуеллса, ірраціональність 
релігії не заважає їй виконувати функцію, аналогічну тій, яка властива науці: «Люди хочуть задоволь-
нити свої запити і вирішити свої проблеми за допомогою науки, або за допомогою релігії, і якщо наука 
не завжди має відповідь, то релігія її має» [22, 20].  

Підвести підсумок тривалої суперечки спробував Р.Турнвальд: «Не раз вже робилися спроби 
оголосити мислення і міфи архаїчних народів ‗ірраціональними‘ на противагу нашому раціональному і 
логічному мисленню. У двадцятих роках великий резонанс отримала модна теорія ‗магічного мислен-
ня‘. Ця магічна назва повинна була все пояснити. Фробеніус говорив про ранню людину як про homo 
divinans, як про інтуїтивного фантазера, якого він протиставляв нам як ‗людям-діячам-знаряддям‘, 
‗людям-технікам‘. У чому полягає ‗магія‘, або ‗чаклунство‘, щодо психології або техніки мислення, ввіч-
ливо замовчувалося. А тим часом будь-який мандрівник, який потрапляв до ‗народів природи‘, на 
своєму досвіді переконувався, що вони поводяться дуже розумно, нерідко розумніше, ніж європейці» 
[24, 408]  

В основі здійсненої Е. Дюркгеймом унікальної спроби аналізу різноманітних функцій ритуалів 
як єдиного системно-організованого цілого лежить специфічне розуміння суспільства – реальність sui 
generis не зводилася до суми емпіричних життів його членів. Аналізуючи елементарні форми 
релігійного життя первісних спільнот, Дюркгейм дійшов висновку, що поділ світу людей на священний 
(сакральний) і світський (профанський) відтворює відділення суспільства як реальності особливого 
роду від посюстороннього життя цього суспільства. Дуалізм цих двох світів знаходить своє вираження 
в релігійному культі - ритуалах (обрядах). В основі релігії, за Дюркгеймом, - обожнювання суспільства, 
а культ як сукупність ритуалів фіксує дуалізм сакрального і профанного світів і спрямований на недо-
пущення їх змішання [20].  

Про значення цих ідей Е.Дюркгейма можна писати дуже багато (що і робиться впродовж 
останніх ста років), але складно заглиблюватися у воістину невичерпні концептуальні складності. Тому 
варто довіритися виразній цитаті з роботи відомого американського соціолога Рендалла Коллінза, 
який назвав теорію Дюркгейма «традицією істинного захоплення», в якій ми «маємо справу із 
взаємодією поверхні явищ і того, що за нею ховається...» [5].  

І далі дослідник послідовно розкладає етапи скептичного ставлення до відкриттів великого 
соціолога:  

«На поверхні виявляються символ і ритуал, а в глибині – нераціональне і несвідоме. Ця ідейна 
традиція зосереджується на темах емоційних сил, моралі, сакрального і релігійного, і проголошує, що 
саме ці явища являють суть усього соціального. Дюркгейміанці ведуть нас в джунглі, тільки цими 
джунглями виявляємось ми самі, і з них немає виходу. Б‘ють тамтами, нас обплутують ліани і обкочу-
ють емоційні хвилі. Це і є те магічне уявлення, яке ми називаємо життям» [5].  

Як вже зазначалося вище, докладний розгляд ситуації з вивченням ритуалів у XIX – початку 
XX ст. дана в книзі видатного французького антрополога Арнольда Ван Геннепа «Обряди переходу» 
[3].  З метою відновлення історичної справедливості, варто сказати хоча б декілька слів про історика 
античної Греції і Риму, вчителя Дюркгейма в Ecole Normale, про Нуме Фустеле де Куланж (1830-1889), 
ідеї якого справили значний вплив на формування поглядів його видатного учня. У своїй грандіозній 
праці «Стародавнє місто» (1864) де Куланж детально проаналізував роль релігійних ритуалів у ство-
ренні та функціонуванні основних соціальних інститутів – від сім‘ї і приватної власності до війни і 
політики [19].  

У головному, описаному Фюстелем, церемоніалі, який супроводжувався жертвопринесеннями, 
молитвами і гімнами, який відбувався в сім‘ї перед прийомом їжі, він виділив всі основні риси соціаль-
ного, які Дюркгейм згодом об‘єднав в понятті ритуалу: наявність групи безпосередньо взаємодіючих 
осіб; наявність загального центру уваги і загальних емоцій; дії, здійснювані не з практичними, але з 
символічними цілями. Сенс цієї ритуальної дії - конституювання групи і надання їй моральної єдності. 
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На ритуалах, на думку Фюстеля де Куланжа, тримаються місто і політика, навіть війна - головне занят-
тя стародавньої держави - велася з допомогою ритуалів, бо війна між містами (державами) була 
війною між їх богами.  

Ритуал і робота його внутрішніх механізмів добре простежується на прикладі Української ре-
волюції 2014 року. Події, що розгорталися на Майдані, можна назвати «обрядом переходу»: змінюва-
лася соціальна роль тих, хто живе у наметах, відкидались старі і з‘являлися нові герої, нові культурні 
цінності часто змінювався зовнішній вигляд (заводили козацькі чуби та вуса), змінювалися імена 
(звернення до позивних) і одяг (цивільна змінювалася на ритуальну – вишиванки). Були і свої жертви, 
з подальшим ритуалізованим прощанням. Наукова новизна: введено в науковий обіг поняття ритуало-
знавства в розширеному, науково-актуальному значенні, виходячи зі складеної практики називати цим 
терміним прикладну обрядоспрямовуючу частину Вед. 

Висновки. Ритуал зосереджує культурний початок людської активності, в якому релігійно-
духовний стрижень, стрижень ідеально-суспільних чеснот через посердництво мистецької сфери 
направляє тіленсно-матеріальну буттєвість. Ритуал визначився від першочасів людства у функції 
культуротворчих механізмів і акцій, що з них зростають. Подібно породжуваному ритуалом міфологіч-
ному мисленню, що демонструє синкретизм раціональних і позараціональних компонентів, форми ри-
туалу в більш вибудуваних або «стертих» проявах, впроваджені у вигляді більш-менш значущих фігур 
в фонові побудови раціоналістично-цивілізаційних надбань. Творчі відкриття, що здійснюються міфо-
логічним зарядом лінійно-раціонально збудованих операцій розуму, підтримувані ритуалізованими 
формами процесу творіння і навчання йому. Символізм ритуалу по відношенню до конкретики охо-
плюваних ним побутових показників становить підставу релігійних і в цілому надпобутово-
невиробничо здійснюваних акцій культурно-комунікативного призначення. Міфологенний вихід ри-
туаліки становить стимулювання творчих рішень і відкриттів, неможливих в раціонально-логічній ліне-
арності, що здійснюються міфологічним зарядом лінійно-раціонально організованого мислення ци-
вілізованого індивіда і відповідних спільнот. Таким чином, цінності людського буття зосереджені в 
троїчних розрізненнях духовного – мистецько-творчого – матеріального, що збігається із існуючими 
нормативами державно-управлінських розподілів і складає аналогію богословьскій тріаді Дух-душа-
тіло/матерія. 

Феноменологічний принцип ритуалу і ритуаліки, як бачимо, базується на зростанні соціальної 
затребуваності і значущості поза свідомості раціональних вимірів дій і вчинків, за якими стоїть і 
«релігійний інстинкт» як відміченість «людської породи», і матеріалізація цієї відміченості, недоступної 
живим істотам окрім людини – здатність творити світло з вогню і водобувати тонність звукотворення з 
шуму. Привабливість окультуреного ритуалікою спілкування виявляється у заохоченні відзначених 
вище специфічно людських рис ідеальної затребуваності. І не праця як така, як це довго захищали 
матеріалісти від філософії і політики, не раціональна разокремленість предметів, видів, мислительних 
стереотипів і т.п., як доводили прекдставники «класичної» філософської думки, - але релігіями усіх 
народів засвідчена цінність цілісного світосприйняття без спеціального розрізнення суб‘єкту-об‘єкту, 
колективної і індивідуальної свідомості і, тим більше, свідомого і підсвідомого (що не заперечує 
усвідомлення ж і вказаних розрізнень), - стає тою цінністю, яку визиває ритуалом-обрядом формована 
психологічно-енергійна єдність людей і всього, їх оточуючого.  

Так культурні цінності концентрують культурну штучність виявлення у науково-творчих 
надбаннях і мистецьких здобутках, що відповідає душевному посередництву у співвідношенні духов-
ного і матеріально-тілесного початків. Матеріальні цінності також одухотворенні ідеальними потен-
ціями людської активності, несучи в собі причетність до культурної штучності, але цілеспрямовані до 
фізично-матеріального забезпечення виробництва-споживання, тобто тілесних складових людського 
єства. В результаті констатуємо, що ритуал - феноменальний здобуток, він започатковується ідеаль-
но-віросповідальними стимулами, але реалізується в матерії діяльнісних проявів, здобуваючи у ви-
гляді результату фізично ж відчуваного психологічного підйому й фізично ж явлених елементів прото-
художнього порядку. Так з ідеальних уявлень викладається матеріально відчувана активність, у 
продуктах якої фігурує психологія душевного підйому і здатності оточувати ці дії штучно виробленими 
предметами, що символізують-зображають, матеріально подають ідеальні надбання людської спіль-
ноти. 
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ЕТНОРЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ЗАБОБОНІВ 
 
Метою роботи є з‘ясування етнорелігійних витоків театральних забобонів. Методологія дослідження полягає у за-

стосуванні міждисциплінарного підходу з залученням до мистецтвознавчої проблематики релігієзнавчих методів дослідження: 
феноменологічного, порівняльно-історичного, етнологічного та ін. Наукова новизна. Публікація є першою спробою аналітично-
го дослідження театральних забобонів й упереджень методами релігієзнавства. Висновки. Аналіз поширених в артистичному 
середовищі повір‘їв і прикмет свідчить про загальне ставлення до театру як до живого організму, що потребує збалансування 
опозиційних сил і феноменів. Саме тому всі поведінкові заборони акторів спрямовані на гармонізацію театрального часопросто-
ру. Театр, з одного боку, є моделлю людської оселі, що потребує постійного оновлення та очищення, з іншого боку – це 
своєрідне святилище, де відбувається творчий акт, що накладає на поведінку театралів особливі табу та ритуальні обмеження. 

Ключові слова: забобони, упередження, прикмети, табу, театральне мистецтво, сценічна практика. 
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Этнорелигиозные истоки театральных суеверий 
Целью работы является выяснение этнорелигиозных истоков театральных суеверий. Методология исследования 

заключается в применении междисциплинарного подхода с привлечением к искусствоведческой проблематике религиоведче-
ских методов исследования: феноменологического, сравнительно-исторического, этнологического и др. Научная новизна. 
Публикация является первой попыткой аналитического исследования театральных суеверий и предубеждений методами рели-
гиоведения. Выводы. Анализ распространенных в артистической среде поверий и примет свидетельствует об общем отноше-
ние к театру как к живому организму, который требует сбалансирования оппозиционных сил и феноменов. Именно поэтому все 
поведенческие запреты актеров направлены на гармонизацию театрального пространства-времени. Театр, с одной стороны, 
является моделью человеческого жилья, которое требует постоянного обновления и очищения, с другой стороны – это своеоб-
разное святилище, где происходит творческий акт, что накладывает на поведение театралов особые табу и ритуальные огра-
ничения. 
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Ethno-religious origins of theatrical superstitions 
The purpose of the article is to clarify the ethnoreligious origins of theatrical superstitions. The methodology consists of the 

application of an interdisciplinary approach with a combination of art theory issues and theological research methods: phenomenologi-
cal, comparative historical, ethnological, etc. Scientific novelty. The publication is the first attempt of analytical research of theatrical 
superstitions and prejudices by the methods of religious studies. Conclusions. An analysis of the beliefs prevalent in the artistic envi-
ronment shows evidence of a general attitude towards the theatre as a living organism, which requires a balance of oppositional forces 
and phenomena. That is why all the behavioral prohibitions of actors, are aimed at harmonizing theatrical space-time. The theatre, on 
the one hand, is a model of human housing, which requires constant renewal and purification, on the other hand, it is a kind of sanctuary 
where the creative act takes place. So it imposes special taboos and ritual restrictions on the behavior of actors. 
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Актуальність теми дослідження. Попри панування науково-технічної парадигми, різноманітні 

забобони та упередження посідають стійке місце в структурі сучасних колективних уявлень. Вони по-
стають як складні утворення, побудовані на примхливому поєднанні емоційних, раціональних і по-
ведінкових стереотипів. Встановлення зв‘язків між зовні далекими подіями чи явищами пояснюється 
потребою людини в інтерпретації інформації (прикмети, знаку) з метою зняття напруги у передбаченні 
майбутнього. Забобони, що завжди пов‘язані з очікуваннями – як негативного (нещастя, невдача, хво-
роби), так і позитивного характеру (успіх, прибуток, щастя), є формою психічного захисту сучасної лю-
дини, яка потерпає від великого різноманіття стресогенних факторів. Тому аналіз забобонів, у тому 
числі пов‘язаних з театральним мистецтвом, є актуальним для адекватного розуміння специфіки 
новітніх цивілізаційних процесів.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема живучості забобонів та упереджень у свідомості су-
часної людини неодноразово ставала предметом наукових дискусій у сфері філософської антропо-
логії. Хоча упередження й раніше були предметом ґрунтовного вивчення (тут варто згадати фунда-
ментальний труд Г. Олпорта «Природа упереджень» [2]), проте перше окреме повноцінне 
дослідження психології забобонів, автором якого є Стюарт Вайс, з‘явилося у 1997 році [5]. Аналізуючи 
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забобони, вчені зазвичай зосереджуються на наступних питаннях: етимологія та типологія прикмет, 
марновірство у віросповідних системах різних релігій, схожість і різниця забобонів різних народів, при-
чини сталості забобонного мислення в сучасному світі, соціокультурний контекст побутування окремих 
типів упереджень тощо [2; 5; 6; 11]. Багато матеріалу для розмислів надає дослідження забобонів і 
прикмет представників окремих соціальних прошарків, у тому числі й різних професій. Згідно з таким 
підходом досліджують забобони студентів, спортсменів, медиків, учителів тощо. Примітно, що за на-
явної кількості публікацій питання театральних забобонів висвітлювалося здебільшого описово – як на 
пострадянських теренах, так і в західних джерелах. Автори численних статей і блогів лише констату-
вали наявність різноманітних артистичних традицій чи вірувань, не вдаючись у розкриття причин їх 
появи чи встановлення паралелей зі іншими соціокультурними явищами [3; 6; 9].  

Мета дослідження – з‘ясувати етнорелігійні витоки театральних забобонів. 
Виклад основного матеріалу. Найчастіше забобони, які сьогодні відображають хибні причинно-

наслідкові зв‘язки, мають глибоке історичне коріння. Те, що в прадавні часи полегшувало виживання 
та сприяло добробуту індивіда чи спільноти, згодом перетворювалось на незрозумілі, але жорстко та-
буйовані ритуальні дії. Як доводять дослідження, забобонна поведінка завжди пов‘язана з вірування-
ми та практиками, що безпосередньо залежать від соціокультурного контексту [5, 19]. Тому віра в при-
кмети відображає ментальність певної соціальної страти, що, в свою чергу, утворює цілий ряд 
упереджень, поширених серед представників окремих професій.  

Театральне середовище в цьому сенсі являє собою цікавий об‘єкт для досліджень, оскільки 
саме «прислужникам Мельпомени» притаманні ірраціональні форми мислення, що мають структури, 
ідентичні релігійній свідомості взагалі. Недарма відомий теоретик і практик театру Петер Шуман нази-
вав театр своєрідною формою релігії [4, 72]. Театральні забобони, як і решта прикмет, упереджень і 
вірувань, здебільшого побудовані на протиставленні та взаємодії характерних для релігійно-
міфологічного осмислення буття бінарних опозицій: «сакральне – профанне», «життя – смерть», «верх 
– низ», «ліве – праве», «чисте – нечисте», «чоловіче – жіноче» тощо. 

Хоча сучасне сценічне мистецтво далеко відійшло від прототеатральних ритуальних форм, 
деякі риси свідчать про глибоку спорідненість новітніх лицедійств з їх етнорелігійними витоками. Так, 
поширена серед акторів прикмета «кров на сцені – це на щастя» вочевидь походить від жертвопри-
ношень, що практикували колись під час ритуальних дій. Як свідчать дослідження істориків театру, ще 
за доби афінської демократії перед змаганнями драматургів на олтарі вбивали жертовну тварину, 
потім окропляли кров‘ю ряди глядачів [15, 59-61]. Досі в артистичному середовищі збереглося повір‘я: 
якщо хтось на сцені раптом поранився до крові – це добрий знак, що провіщає успіх майбутньому 
спектаклю. У таких поглядах відображається архаїчне сприйняття крові як символу життєвої сили, бо-
жественної рідини, що освячує дійство [14, 173-174]. Тому пролиття крові на театральних підмостках 
на семіотичному рівні означає жертовність, що забезпечує протекторат вищих сил.  

Театр – організм, життя якого не підпорядковується законам лінійного часу. Його 
функціонування ближче до тієї часопросторової моделі, що відображала давні уявлення про 
циклічність родового буття. Як і в аграрній общині, де весь розпорядок залежав від природно-
календарних процесів, так і в театрі життя розділене на сезони. Не випадково початок театрального 
сезону не збігається з календарним новим роком, а впаралелюється з традиційними для всіх європей-
ських етнокультур осінніми обрядами, коли врожай зібрано та настають свята з елементами рядження 
й лицедійства.  

Сприйняття часу як циклічного, такого, що має нескінченну спіральну природу, породжує в ар-
тистичному середовищі табуювання всього, що пов‘язано з концептом «останній». Так, «мораль» 
(фінальний рядок п‘єси) режисери не рекомендують проговорювати під час репетицій: це нібито приз-
водить до невдалої прем‘єри. Інший забобон – театрали майже ніколи не говорять слово «останній» 
(спектакль, репетиція, репліка), замінюючи його евфемізмом «крайній». Вживання такого епітету «га-
рантує» успішність вистави, життя якої триватиме декілька сезонів. 

Поширене етноментальне уявлення про неоднорідність часу як черги сприятливих і несприят-
ливих явищ частково пояснює й цілий ряд театральних прикмет, побудованих на опозиції «добре – 
погане». Наприклад, актори вірять у те, що невдала генеральна репетиція передує блискучій прем‘єрі. 
Натомість зламаний напередодні спектаклю реквізит може призвести до провалу.  

На театральні забобони вплинула й християнська модель часу, зокрема осмислення тижнево-
го циклу. Так, у народному християнстві будні та вихідні дні завжди інтерпретувалися як сприятливі чи 
несприятливі для певного роду справ. Тому деякі режисери та театральні менеджери вважають, що 
п‘ятниця є нещасливим часом для прем‘єр, адже цей день тижня, що несе негативну семантику 
розп‘яття Спасителя, постає як негідний для будь-яких починів [11, 95, 120].  

Велика кількість забобонів походить від прадавніх просторових уявлень. Специфічне усвідом-
лення театральних локацій пов‘язане насамперед з історичним сприйняттям сцени як тріадної моделі 
світу (небесна, земна та підземна його частини). Така картина миру присутня, зокрема, у середнь-
овічних театральних формах чи мистецтві українського вертепу. Зараз подібне сприйняття простору 
існує як неусвідомлена архетипічна структура, про що свідчить відома навіть акторам-початківцям 
прикмета: «впали листки з текстом – треба сісти на них». Така традиція, вірогідно, походить від уяв-
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лення про необхідність очищення всього, що стикнулося з підземним (пекельним, хтонічним) просто-
ром, повторне перенесення такого предмету до людського світу. Великою неприємністю серед акторів 
вважається забруднити текст ролі (залити його кавою чи впустити в пилюку). Це повір‘я, скоріш за все, 
також має архаїчне походження, адже засмічення в етнокультурі завжди означало демонічне втручан-
ня, спотворення опанованого людиною простору чи предмету. Схожий сенс має забобон, пов‘язаний з 
розсипаним гримом: це не просто побутова неприємність, а подія, що призводить до акторської 
невдачі. Така погана прикмета має очевидний паралелізм з негативним осмисленням у народі розси-
паної солі (призводить до сварки) чи борошна (провіщає голод у родині).  

Традиційне для етнокультури горизонтальне осмислення простору як такого, що має якісні ха-
рактеристики, позначилося і на театральних забобонах, побудованих на опозиції «лівого – правого». 
Лівий у традиційній ментальності завжди асоціювався з неправдою, гріхом, жіночим началом, 
потойбічним світом, правий – навпаки був маркером чогось істинного, стабільного, позитивного [10, 
43-44]. Позаяк деякі актори вірять, що в гримерну треба заходити виключно з лівої ноги, інакше мо-
жуть спіткати професійні невдачі. Вочевидь, така прикмета походить від добре описаної у науковій 
літературі карнавальної інверсії бінарних опозицій: для вдалого перевтілення у театральний простір 
треба увійти з лівої ноги. Водночас у акторів є свої «щасливі» куліси: хтось воліє виходити з правого 
боку сцени, а хтось надає перевагу лівому. Зазвичай міфологізація виходу з-за лаштунків пов‘язана з 
днем успіху актора, тобто є прикладом оказіонального (випадкового) встановлення причинно-
наслідкового зв‘язку між подіями.  

Надзвичайно небезпечним вважається розглядати віддзеркалення актора чи заглядати йому 
через плече, коли він гримується перед виходом на сцену. Артисти впевнені, що такі дії здатні призве-
сти не тільки до творчих невдач, а й до погіршення здоров‘я. Таке вірування цілковито узгоджується з 
крос-культурним тлумаченням дзеркала як образу антисвіту, як порталу до помешкання двійників і 
духів, що здатні зіпсувати долю та вкоротити віку живій людині [14, 110-112]. Забобонне ставлення до 
дзеркал пояснює ще один театральний звичай: не використовувати на сцені справжні люстерка. По-
ходження цієї традиції можна пояснити двома причинами: з містичної точки зору дуже несприятливим і 
нещасливим для трупи є пошкодження свічада, що є досить вірогідним в умовах частого пересування 
декорацій; з погляду сценічного облаштування наявність блискучої поверхні викликає багато технічних 
проблем (відбиття світла може засліпити акторів чи глядачів, зіпсувати ретельно розраховану худож-
ником-постановником світлотіньову палітру тощо) [3]. 

Певна група забобонів демонструє неприховані паралелі зі сприйняттям театру як родинної 
оселі. Зокрема, в приміщенні театру, як і в будь-якому житловому будинку, не рекомендовано свистіти. 
Це табу в народній культурі пояснюється небажанням розсердити й роздратувати домашніх духів – 
домовиків, що, як доводять етнографічні дослідження, є міфологізованою трансформацією образів 
померлих предків-родоначальників. Згідно з поширеним повір‘ям, різкий звук може прикликати злово-
рожих духів, мишву, змій, зіпсувати добробут і вдачу, спустошити та забруднити простір [6]. За іншою, 
більш прагматичною версією англійських істориків-театрознавців, робітники сцени колись використо-
вували систему свистів, щоб спілкуватися один з одним. Тому будь-який сторонній свист міг призвести 
до несвоєчасного зсуву декорацій чи театральної машинерії, що могло спричинити травми [3]. 

Розуміння театру як культурного (в сенсі впорядкованого, космізованого) простору висуває й 
інші правила поведінки. Так, за лаштунками заборонено лускати соняшникове насіння: вважається, що 
це призводить до провалу вистави. В слов‘янській етнокультурі лускання насіння, з одного боку, є 
символом неробства, лінощів, єдиної доступної для селянського життя форми дозвілля, з іншого боку, 
насіння гризли в ті моменти, коли важливо було не заснути, наприклад, на варті. В будь-якому випадку 
лущення соняшника асоціюється зі станом розслабленості, напівсном, близькості до потойбічного, от-
же, до духів і предків. Недарма в слов‘янській міфології йдеться про те, що задобрити домовика мож-
на через пригощання насінням (іншу людську їжу він нібито не споживає). Соняшникове насіння разом 
із горіхами, зерном є предметом обрядових дарів покійним предкам. Окрім того, плювання лушпайок в 
будинку означало забруднення житлового простору, що може довести родину до злиднів й інших не-
гараздів. Про негативні конотації, які супроводжують образ соняшникового насіння в слов‘янській ет-
нокультурі, свідчить і той факт, що, за народними легендами, соняшник є породження диявола [11, 
163] 

Молоді актори вірять у те, що гримерна відомого артиста має містичну силу: якщо таємно по-
сидіти там певний час на самоті, то можна притягнути успіх і славу. Такий забобон має паралелі з 
давньослов‘янськими уявленнями про долю окремої людини, яка є частиною загальної родової сили 
та яку можна позичити чи вкрасти. Взаємини з носіями вітальної енергії (старійшинами, вождями, зна-
харями, священиками) або з їхніми атрибутами підвищують життєвий потенціал особи, збільшують і 
покращують її долю [7, 71]. Вірогідно з тієї самої причини в театральному середовищі вважається, що 
деякі особисті речі (наприклад, мило) не можна позичати колегам – від актора відвернеться його пла-
нида. За іншою версією, мило з гримерної не можна виносити назовні – так само, як у народному по-
буті завжди суворо стежили за тим, щоб деякі предмети, органічні речовини (волоси, нігті) чи сміття не 
потрапляли назовні до недоброзичливих рук, аби не стати предметом зловорожої магії. Водночас 
існуюча заборона сідати на режисерський стілець (це може «накликати» біду) походить від прадавньої 
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символіки царського чи жрецького трону – священного місця, перебування біля якого заборонене для 
простих смертних [11, 379].  

Актори панічно не бажають чути побажання удачі. Перед виходом на сцену прийнято говорити: 
«Ні пуху, ні пера! – Іди до біса». Цей старовинний звичай походить з мисливської практики, й ґрун-
тується він на забобонному уявленні про можливість наврочити при прямому побажанні вполювати 
звірів (пуху) і птахів (пера). Тому перекручене побажання невдачі й така само відповідь, що вказує на 
пряме посилання до антисвіту, повинні «приспати» увагу недоброзичливих духів, що заважають лю-
дині [12, 111]. Пізніше застосування цього вислову поширилося й на інші справи, в тому числі й на те-
атральну професію. В англомовних країнах, аби не завадити фортуні актора, перед початком спектак-
лю йому зичать зламати ногу («Break a leg!») [3]. 

Багато театральних забобонів спрямовано на те, щоб прикликати вдачу. Деякі актори, готую-
чись до виходу на сцену, хрестяться. Інші схильні вірити у допомогу предметів-талісманів. Наприклад, 
доброю прикметою вважається знайти іржавий цвях в приміщенні театру: його можна носити з собою 
«на удачу». Така міфологізація цвяхів має давнє культурно-історичне підґрунтя; вона походить від 
віри в сакральні здібності ковалів, що перетворюють підземні ресурси на культурний продукт та через 
це мають силу і в людському, і в потойбічному світах. Тому цвях, який у християнській культурі набув 
додаткових асоціацій з хрестом Господнім, вважається способом захисту від пристріту, річчю, що при-
носить добробут й успіх [14, 54]. З цим предметом пов‘язане ще одне повір‘я: якщо актор зачепиться 
костюмом за цвях, він, аби доля не покинула його, повинен вернутися за лаштунки й знов вийти на 
сцену. Несприятливою прикметою вважається вдягнути одяг навиворіт: хоча в народних ігрищах таке 
вбрання спеціально застосовували для створення образів чортів, дідів (наприклад, в українських 
різдвяних обрядах [1, 250]), на професійній сцені неправильно вдягнений костюм «призводить» до пе-
рекручування тексту. Таке повір‘я цілком узгоджується з народними установками, згідно з якими 
невпорядковане, вивернуте вбрання робить людину вразливою [6].  

Ще одним передвістям акторської невдачі є падіння на сцені (якщо це не передбачено дією 
п‘єси). Невпевнені рухи чи спотикання на ліву ногу обов‘язково «призводять» до забування реплік, 
плутанини, фальшивої гри і т. ін. Натомість перечепитися на сцені правою ногою є добрим знаком 
«правдивого» втілення образу. Ці прикмети відображають описану вище символіку «правого – лівого», 
яка поширюється зі сфери просторових уявлень на загальні аксіологічні категорії «доброго – погано-
го», «сприятливого – несприятливого» тощо. Якщо ж взуття, скинуте поспіхом після спектаклю, не пе-
ревернеться догори підошвою, актора незабаром спіткає велика слава. З цією прикметою, очевидно, 
пов‘язане осмислення просторової вертикалі як впорядкованої сакральної осі, що виключає перекру-
чування верху та низу. 

Також вважається, що скрип нового взуття на прем‘єрі сприяє подальшому вдалому виконан-
ню ролі. Символіка цього забобону, гіпотетично, походить від селянського побуту, де шкіряне взуття, 
порівняно з берестяним та валяним, було дорогим та вважалося ознакою добробуту. Тому, хизуючись 
тим, що можуть дозволити собі вартісне взуття, чоловіки між задником і підбором клали берестяну 
смужку, що неабияк скрипіла при ходінні [8, 43].  

Театральні забобони щодо акторської вдачі стосуються й кольорів. Наприклад, вважається не-
припустимим носити синій на сцені, якщо немає на тілі срібла. Як свідчать історичні розвідки, за часів 
Відродження синій був одним з найдорожчих барвників. Тому якщо трупа не бідувала та мала замож-
ного покровителя, актори могли дозволити собі й блакитні костюми, й срібло. Відтоді поєднання цих 
двох компонентів костюму розцінюють як оберег фінансового благополуччя [3]. Жовтий колір подекуди 
вважається нещасливим, тому застосування його в сценічній практиці обмежене. Таке уявлення пояс-
нюється амбівалентною семантикою жовтого: з одного боку, він пов‘язаний із золотом, сонцем, во-
гнем, з іншого – означає сором, зраду, продажність, погані наміри (звідти походять, наприклад, висло-
ви «жовтий дім», «жовта преса», побудовані на асоціації жовтого з божевіллям і брехнею) [13, 199-
200]. Ставлення до театру як до сакральної оселі, мікрокосму, що має бути збалансованим і гармоній-
ним, накладає певні умовності на все, що пов‘язане з цариною мортального. Сприйняття смерті як су-
то негативного явища спричиняє цілий ряд забобонів щодо ролей, в яких треба зображати мерців. 
Вважається, що не можна просто так, без наслідків, зіграти смертельно хворого або покійника. Для 
нейтралізації негативного впливу потойбіччя на реальне життя актора були вигадані певні ритуали. 
Наприклад, якщо актору згідно зі сценічним завданням треба лягти в труну, під голову йому кладуть 
пляшку з горілкою, яку згодом розпивають «за здоров‘я» [9].  

Хоча театр давно втратив первинну патріархальність, деякі прикмети і забобони ще й досі 
спираються на сприйняття жіночого начала як чогось негативного. Так, актори стежать із-за лаштунків 
за тим, хто перший зайде до глядацького залу. Якщо спочатку зайде чоловік, це означає хорошу ви-
ставу, якщо першою з‘явиться жінка, то це поганий знак.  

У західноєвропейських і американських трупах є декілька забобонів, що походять від 
анімістичних вірувань. Розповіді про так звані театральні примари (духи тих, хто колись працював у 
трупі або помер у театральному приміщенні) складають цілий фольклорний пласт. Віра в них породи-
ла деякі непорушні правила. Зокрема, антрепренери навіть під час аншлагу залишають порожніми 
один-два вільних місця: вважається, що вшановані духи спокійно «сядуть» в партері й не заважати-
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муть перебігу спектаклю. Також саме для театральних привидів вночі залишають світло на сцені – че-
рез це вони нібито не будуть відчувати себе самотніми та покинутими [3]. З анімізмом пов‘язана й віра 
в те, що тварини не повинні зайвий раз з‘являтися на сцені. Якщо ж по сцені пройде кішка, вона може 
«забрати» акторську вдачу. 

Існує й багато театральних забобонів щодо щасливого та нещасливого репертуару. Деякі п‘єси 
з демонічними сюжетами (зокрема «Макбет» У. Шекспіра, «Вій» М. Гоголя, «Майстер і Маргарита» 
М. Булгакова) мають негативну репутацію, тому актори дотримуються негласних «правил» їхньої по-
становки. Так, «Макбет» у театральних стінах називають виключно евфемізмом «шотландська п‘єса», 
а славнозвісну пісню відьом з цього твору заборонено цитувати та навіть згадувати. Англійські актори, 
виходячи з театру, в репертуарі якого є «Макбет», аби не «випустити» шекспірівську чортівню назовні, 
виконують цілий ритуал (обертаються тричі, плюють через ліве плече, шепочуть закляття і т. ін.) [3; 9].  

Решта вірувань щодо «щасливого» чи «нещасливого» репертуару та ролей формується у ак-
торів суто ірраціонально, через «відстеження» причинно-наслідкових зв‘язків: попередня подія – вда-
ле / невдале виконання. Постійне вигадування нових оказіональних прикмет доводить лише те, що 
театральні забобони являють собою рухливий світоглядний комплекс, який продовжує змінюватися та 
розвиватися. 

Наукова новизна. Представлена публікація є першою спробою аналітичного дослідження те-
атральних забобонів і упереджень методами релігієзнавства.  

Висновки. Отже, не зважаючи на те, що деякі забобони мають оказіальний характер (оскільки 
були впроваджені та легітимізовані через «встановлення» причинно-наслідкового зв‘язку між фактами 
та подіями з досвіду театральних діячів), усі вони цілком уписуються в картину поширених в етнокуль-
турі вірувань й упереджень. У цілому аналіз театральних забобонів свідчить про загальне ставлення 
до театру як до живого організму, який потребує збалансування опозиційних сил і феноменів («чисто-
го – нечистого», «лівого – правого», «верхнього – нижнього», «чоловічого – жіночого» і т. ін.). Саме 
тому всі заборони спрямовані на відновлення «космічної» рівноваги в театрі, а прикмети є ознакою 
прихильності чи, навпаки, недоброзичливості невидимих «духів-покровителів» театрального ми-
стецтва.  

Театр, з одного боку, є моделлю людської оселі, що потребує постійного оновлення, очищен-
ня, оживлення, з іншого боку – це сакральне місце, своєрідне святилище, де відбувається комунікація 
з представниками таємничого світу трансцендентних сил через акторів-медіаторів. Тому збереження, 
побутування та вигадування нових театральних забобонів, прикмет, вірувань, ритуалів є яскравою 
демонстрацією прагнення театральних діячів до захисту свого творчого середовища. 
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СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІАНІЗМУ  
КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

 
Мета дослідження – систематизувати наявні в роботах із теорії та історії культури і мистецтва відомості стосовно фе-

номену «піанізм» та дослідити динамічно-системні характеристики європейського піанізму кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 
Методологія дослідження побудована з опорою на концепції і теоретичні висновки у сфері мистецтвознавства та культуро-
логії.  З метою розкриття феномену європейського піанізму як ієрархічного та динамічного системного явища, методологію до-
слідження склали наступні методи: теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу; історичний та системний підхід. Наукова но-
визна результатів дослідження визначається тим, що узагальнено наявну в науковій літературі інформацію щодо детермінантів 
явища «піанізм», сформовано концепцію піанізму як феномену музично-виконавської культури, що розкривається в якості 
ієрархічної, динамічної, розімкненої системи та охарактеризовано головні вектори розвитку європейського піанізму кінця XVIII – 
першої половини ХІХ ст. Висновки. Розвиваючись протягом приблизно 60-ти років, «чистий» піанізм утримував свої позиції, 
приймаючи, протягом свого формування та еволюції різні форми. У найзагальнішому плані виділяються інтра-піаністична (іма-
нентна) форма піанізму, що несе смислові «випромінювання» фортепіанно-виконавського мистецтва, та екстра-піаністична 
(загальновидова і позамузична). У першій з них панує установки на досконалість і гармонійність, які індексують образ краси, а 
чіткість і рівність гри в моториці (переважно мануальній) сусідить з «ілюзорністю» звучання, що досягається за допомогою фак-
турно-педальних засобів. У перспективі з‘являється захоплення октавною технікою при збереженні головної умови – чистоти і 
ясної артикульованості виконавської «мови». Друга форма прояву естетичного ідеалу піанізму в «епоху віртуозів», для 
зберігання своєї «чистоти», націлена на залучення піаністичних засобів у більш широке коло духовно-змістовних і стилістичних 
явищ. Фортепіанна моторика і кантилена («спів») осмислюються як знакове вираження двох основних образно-семантичних 
сфер романтичного світовідчуття: гри і лірики, які виступають різними гранями особистісного самовираження. Так «форте-
піанність», що лежить в основі естетичного ідеалу «чистого» піанізму, виявляється, з одного боку, звуковою емблемою роман-
тизму, з іншого – провідником загальномузичних (видових) ідей певного історичного часу. Співіснування в єдиній історичній 
площині різноспрямованих мистецьких уподобань дозволяє осмислювати «епоху віртуозів» під знаком «поліфонічності» при 
асинхронній актуалізації її різних тенденцій. Головною фігурою цієї епохи, якщо її розглядати зсередини, все ж таки залишався 
піаніст-віртуоз, який лише у другій половині ХІХ століття поступився місцем піаністу-інтерпретатору. Тобто, вже поряд з по-
статями піаністів-віртуозів поволі зростали інші митці, творчість яких була більш пов‘язана з інтерпретаційними завданнями та 
ширше – з осмисленням фортепіанного виконавства в аспекті його пізнавальних можливостей, здатного до донесення 
якнайбільш масштабного, навіть всеосяжного змісту. 

Ключові слова: піанізм, європейський піанізм, фортепіанне виконавство, піаніст-віртуоз, піаніст-інтерпретатор. 
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Становления европейского пианизма конца XVIII - первой половины XIX в. 
Цель исследования - систематизировать имеющиеся в работах по теории, истории культуры и искусства сведения о 

феномене «пианизм» и исследовать динамично-системные характеристики европейского пианизма конца XVIII - первой поло-
вины XIX в. Методология исследования построена с опорой на концепции и теоретические выводы в сфере искусствоведе-
ния и культурологии. С целью раскрытия феномена европейского пианизма как иерархического и динамического системного 
явления, методологию исследования составили следующие методы: теоретического обобщения, анализа, синтеза; историче-
ский и системный подход. Научная новизна исследования определяется тем, что обобщена имеющаюся в научной литературе 
информация о детерминантах явления «пианизм», сформирована концепция пианизма как феномена музыкально-
исполнительской культуры, который раскрывается в качестве иерархической, динамической, разомкнутой системы, также оха-
рактеризованы главные векторы развития европейского пианизма конца XVIII - первой половины XIX в. Выводы. Развиваясь в 
течение примерно 60-ти лет, «чистый» пианизм удерживал свои позиции, принимая в период своего формирования и эволюции 
различные формы. В самом общем плане выделяются интра-пианистическая (имманентная) форма, что несет смысловые «из-
лучения» фортепианно-исполнительского искусства, и экстра-пианистическая (общевидовая и внемузыкальная). В первой из 
них царит установка на совершенство и гармоничность, которые индексируют образ красоты, а четкость и равенство игры в 
моторике (преимущественно мануальной) соседствует с «иллюзорностью» звучания, которое достигается с помощью фактур-
но-педальных средств. В перспективе появляется увлечение октавной техникой при сохранении главного условия - чистоты и 
ясной артикулированности исполнительской «языка». Вторая форма проявления эстетического идеала пианизма в «эпоху вир-
туозов», сохраняя свою «чистоту», нацелена на привлечение пианистических средств в более широкий круг духовно-
содержательных и стилистических явлений. Фортепианная моторика и кантилена («пение») осмысливаются как знаковое вы-
ражение двух основных образно-семантических сфер романтического мироощущения: игры и лирики, которые выступают раз-
ными гранями личностного самовыражения. Так «фортепианность», что лежит в основе эстетического идеала «чистого» пиа-
низма, оказывается, с одной стороны, звуковой эмблемой романтизма, а с другой - проводником общемузыкальных (видовых) 
идей определенного исторического времени. Сосуществование в единой исторической плоскости разнонаправленных художе-
ственных вкусов позволяет осмысливать «эпоху виртуозов» под знаком «полифоничности» при асинхронной актуализации ее 
различных тенденций. Главной фигурой этой эпохи, если ее рассматривать изнутри, все же оставался пианист-виртуоз, кото-
рый лишь во второй половине XIX века уступил место пианисту-интерпретатору. То есть, уже рядом с фигурами пианистов-
виртуозов медленно росли другие музыканты, творчество которых было более связано с интерпретационными задачами и 
шире - осмыслением фортепианного исполнительства в аспекте его познавательных возможностей, способного к донесению 
как можно более масштабного, даже всеобъемлющего содержания. 

Ключевые слова: пианизм, европейский пианизм, фортепианное исполнительство, пианист-виртуоз, пианист-
интерпретатор. 

 
Kalashnik Mariya, doctor of art, professor, head of the department of musical and instrumental training of a teacher at the 

Kharkiv State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda; Genkin Anton, candidate degree qualification in art, lecturer of the 
piano department of the Dnipropetrovsk Academy of Music named after M. Glinka 

Formation of European Pianism of the End of the XVIII - the First Half of the XIX Century 
The purpose of the article is to systematize the information about the phenomenon of "pianism" available in the works on 

theory, history of culture and art and to investigate the dynamic system characteristics of European pianism of the late 18th - first half of 
the 19th century. The methodology is based on the concepts and theoretical conclusions in the field of art history and cultural studies. 
With the aim of disclosing the phenomenon of European pianism as a hierarchical and dynamic systemic fact, the research methodolo-
gy consisted of the following methods: theoretical generalization, analysis, synthesis; historical and systematic approach. The scientific 
novelty of the research is determined by the fact that the information on the determinants of the ―pianism‖ phenomenon has been 
summarized of the scientific literature, the concept of pianism has been formed as a phenomenon of musical and performing culture, 
which is revealed as a hierarchical, dynamic, open system, and the main vectors of development of European pianism of the late XVIII - 
first half of the XIX century are also characterized in the article. Conclusions. Developing for about sixty years, ―pure‖ pianism held its 
ground, taking various forms during its formation and evolution. In the most general terms, stands out the intra-pianistic (immanent) 
form, which bears the semantic "radiation" of piano-performing art and the extra-pianistic (all-around and extra-musical) form. In the first 
of them, the installation for perfection and harmony reigns, which index the image of beauty and the clarity and equality of the game in 
motor skills (mainly manual) is adjacent to the ―illusiveness‖ of the sound, which is achieved with the help of textured-pedal means. In 
the future, there will be an enthusiasm for the octave technique while maintaining the main condition - cleanliness and clear articulation 
of the performing ―language‖. The second form of manifestation of the aesthetic ideal of pianism in the "era of virtuosos", while maintain-
ing its "purity", is aimed at attracting pianistic means to a wider range of spiritual, meaningful and stylistic phenomena. Piano motility and 
cantilena (―singing‖) are interpreted as a symbolic expression of two main figurative and semantic spheres of the romantic worldview: 
games and lyricism, which act as different facets of personal self-expression. So ―piano‖, which lies at the basis of the aesthetic ideal of 
―pure‖ pianism, turns out, on the one hand, the sound emblem of romanticism, and on the other hand, it is a conductor of general musi-
cal (specific) ideas of a certain historical time. The coexistence of multidirectional artistic tastes in a single historical plane makes it pos-
sible to interpret the ―virtuoso era‖ under the sign of ―polyphony‖ with the asynchronous updating of its various tendencies. The main 
figure of this era, if viewed from the inside, still remained a virtuoso pianist, who only in the second half of the XIX century gave way to 
an interpreter pianist. That is, other musicians slowly grew alongside the figures of virtuoso pianists, whose work was more connected 
with interpretational tasks and broader - comprehension of piano performance in terms of its cognitive abilities, capable of conveying as 
much as possible, even comprehensive content. 

Key words: pianism, European pianism, piano performance, virtuoso pianist, interpreter pianist. 

 
Актуальність дослідження. Розгляд різних аспектів європейського виконавського мистецтва, 

що спричинений активним залученням української культури до світового культурного простору, сфор-
мував один із пріоритетних напрямів сучасного українського мистецтвознавства. У цьому контексті 
характерним є звернення вітчизняних науковців до проблем європейського фортепіанного виконав-
ства, у межах якого сформувалися школи й відповідні традиції, що стали базовими для культури 
Західної та  Східної Європи. Процес народження й становлення піанізму, як гри на новому інструменті 
та відокремлення фортепіанно-виконавської практики в якості самодостатнього засобу музичного вис-
ловлювання в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст., обумовив актуалізацію необхідності специфікації 
піанізму через вироблення його власної «мови», а також комплексу відповідних прийомів моторики і 
звукоутворення. На порядку денному опинилася проблематика володіння інструментом, під чим ро-
зумівся насамперед високий естетичний рівень фортепіанної гри. Унаслідок цього народився ідеал 
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«чистого» піанізму - досконалості, професійної, фахової майстерності. Усі ці обставини сприяли ро-
звитку віртуозності, її абсолютизації та появі виконавця-носія – піаніста-віртуоза, що дає можливість 
охарактеризувати період первинного становлення піанізму за допомоги виразу «епоха віртуозів». 

Мета статті - систематизувати наявні в роботах із теорії та історії культури і мистецтва відо-
мості стосовно феномену «піанізм» та дослідити динамічно-системні характеристики європейського 
піанізму кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 

Методологія дослідження. З метою розкриття феномену європейського піанізму як ієрархічного 
та динамічного системного явища, методологію дослідження склали наступні методи: теоретичного 
узагальнення, аналізу, синтезу; історичний та системний підхід.  

Наукова новизна результатів дослідження визначається тим, що узагальнено наявну в нау-
ковій літературі інформацію щодо детермінантів явища «піанізм», сформовано концепцію піанізму як 
феномену музично-виконавської культури, що розкривається у якості ієрархічної, динамічної, розімк-
неної системи та охарактеризовано головні вектори розвитку європейського піанізму кінця XVIII – 
першої половини ХІХ ст. 

Аналіз досліджень і публікацій. З точки зору наявного в різних працях із проблем фортепіанно-
го виконавства ієрархічного розуміння явища «піанізм (що включає технологічний та інтерпретаційний 
рівні) їх зміст можна умовно диференціювати на три смислові блоки. Перший пов‘язаний із розглядом 
«ремісничого» рівня фортепіанного виконавства, що спрямований на фахове володіння інструментом. 
Другий блок пов‘язаний із осмисленням специфіки інтерпретаційних аспектів фортепіанної гри. Третій 
виступає не лише як окремий, але й пронизує перші два, націлений на різнобічне доведення думки 
про постійне взаємне перетікання обох рівнів піанізму, тобто відзначений С. Фейнбергом біфункціо-
нальністю кожного з них, що реалізується за участю слухового самоконтролю музиканта. Cаме з за-
значених позицій тлумачиться фортепіанно-виконавська техніка у працях дослідників з різних країн (О. 
Щапов, Р. Багірова, Й. Гат, Г. Агарьова, Й. Левін, А. Бірмак, О. Шульпяков, Д. Дятлов та ін.), де вона 
розкривається в декількох проявах: як комплекс пристосувально-адаптаційних та рухово-моторних 
засобів досягнення доцільного контакту піаніста з інструментом з метою отримання пошукованої об-
разно-звукової якості; як комплекс піаністичних прийомів і фігур; як інструмент інтерпретації; як аспект 
художнього. На основі аналізу робіт багатьох науковців (О. Алєксєєв, Г. Коган, С. Фейнберг та ін.) та-
кож стає можливим виокремити особливості європейського піаністичного мистецтва зазначеного 
періоду. 

На основі аналізу профільної наукової літератури пропонуємо системне тлумачення феномена 
«піанізм» як ієрархічно-динамічної розімкненої системи, що включає адаптивно-пристосувальні фізич-
ні рухи піаніста, спрямовані на фахове освоєння інструмента, піаністичні засоби виконавської вираз-
ності, тактильно-слухові зв‘язки, специфізовані в особливостях інтерпретацій (емоційно-
інтелектуальна діяльність, музичний, художній, культурний та духовний досвід музиканта-виконавця; 
типові риси певних фортепіанних шкіл; конкретно-історичні особливості фортепіанного композиторсь-
кого й виконавського мистецтва; стильові риси художньої культури епохи). 

Виклад основного матеріалу. Поняття «віртуоз» та «віртуозність» широко висвітлюються в су-
часній науці. Дослідники сходяться на думці, згідно з якою ці поняття міцно зберігаються в соціокуль-
турному вжитку осяжного історичного часопростору, а означені ними явища – у творчій практиці та 
споживчому середовищі. Оскільки віртуозність завжди асоціюється з майстерністю та – в аксіологіч-
ному аспекті – з цінністю в якості «незацікавленої» діяльності, О. Бєлоброва фактично ототожнює її з 
категорією естетичного, вбачаючи в ній «еталон досконалості» [2]. Н. Усенко веде історичне буття 
віртуозності, починаючи з першої половини XVIII століття, пов‘язуючи з формуванням музичного ми-
стецтва Нового часу та його найважливішим «провідником» – інструменталізмом. У цей період, зазна-
чає музикознавець, склався тип концертуючого віртуоза, представлений різноманітними інструмен-
талістами, а кульмінацією цього процесу, згідно з Н. Усенко, стає межа XVIII–XIX століть [11].  

Таким чином, у XVIII - XIX століттях віртуоз це концертуючий музикант-інструменталіст, який 
демонструє публіці більше «власну персону», а не автора музики [11]. Однак понятійна відмінність 
щодо вживання слова «віртуоз» у різні століття не обмежується перенесенням його значення на 
піаністів, оскільки культурно-історичний розвиток створював конкретні умови діяльності віртуоза, що 
висували до нього нові вимоги і, відповідно, коректували поняття віртуозності. Г. Мурадян звертає ува-
гу на сприйняття публікою видатних творців романтичного фортепіанного мистецтва: «Звісно, сьогодні 
незвично вважати Шопена, Брамса чи Ліста не композиторами, а піаністами-віртуозами, але історична 
логіка невблаганна – у свідомості сучасників вони були такими» [8, 14]. 

Новий напрям історії, що розділив XIX століття на два великі етапи розвитку музичної культури 
– визрівання та кристалізації романтизму в першій половині століття та його пізню стадію у другій, – 
сприяв стабілізації нового ідеалу піанізму. Орієнтація на віртуозність «відступає на другий план, 
настає епоха інтерпретації шедевра, зафіксованого нотним записом, поширюваного публікаціями [8, 
18–19]. Ідеал «біглості пальців» змінюється ідеалом інтерпретування, а піаніст-віртуоз – піаністом-
інтерпретатором. Мова не йде про те, що піаніст-віртуоз абсолютно зникає з концертної естради і в 
цей час, але відбувається домінування одного ідеалу фортепіанного виконавства над іншим. В межах 
однієї історичної епохи, у даному контексті романтичної, виокремлюються в ній два підходи, один з 
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яких позначений домінуванням ідеалу «чистого» піанізму, інший – «інтерпретаційного» виконавства. 
Першу період ми умовно визначаємо як «епоху віртуозів» - її початок доцільно віднести до 1780-х 
років та завершення – до 1840-х років. 

В цей період часу відбувалися чотири взаємопов‘язаних процеси: удосконалення інструменту, 
самовизначення фортепіанного виконавства, пошуки піаністичних засобів ігрових дій – від адаптацій-
них до специфічно звукових, становлення суб‘єкта нового різновиду інструментально-виконавської 
діяльності – піаніста, наділеного особливим типом таланту: артиста-віртуоза. Тим самим відбувалося 
«складання» фортепіанного комплексу прийомів моторики, «фундаментальних формул», особливого 
роду фактури, осмислювався феномен специфічно фортепіанного звучання, що в сукупності забезпе-
чило створення «мови» цієї творчості, її риторики та поетики, що утворили міцну структуру, під якою 
ми розуміємо піанізм. 

Періодизація піанізму на шляху його становлення ускладнена двома обставинами. Перша з 
них полягає у стретному характері діяльності представників різних шкіл, кожен з яких робив свій вне-
сок у спеціалізацію фортепіанно-виконавської діяльності і, як її результату, культури. Така син-
хронізація в часі різних технологічних ідей і звукових уявлень ускладнює встановлення внутрішніх меж 
історичного процесу в цій галузі і сприяє враженню скоріше панорамної картини, динамізм якої обумо-
влений більшою мірою безліччю безперервно виникаючих нових «іменних» явищ, ніж цілеспрямовано 
однолінійним рухом. Друга обставина пов‘язана з співіснуванням як мінімум двох головних «героїв» 
фортепіанно-виконавського дійства: за О. Алексєєвим, композитора-віртуоза і віртуоза-композитора. У 
першому випадку йдеться про музикантів, для яких обидва різновиди музичної творчості – мистецтво 
композиції та виконавство – мають однакову цінність і збагачують одне одного; у другому – про вико-
навців, що створюють репертуар для своїх виступів [1, 8–9].  

Разом із М. Клементі і Й. Н. Гуммелем, Дж. Філдом і Д. Штайбельтом у галузі фортепіанного 
мистецтва творив Л. Бетховен, хоча у науковій літературі інколи висловлюються сумніви у «форте-
піанності» композиторського мислення останнього віденського класика [10]. Бетховенське розуміння 
«фортепіанності» підхопили представники пізнього романтизму – Ф. Ліст, Й. Брамс, С. Франк, кожен з 
яких запропонував власне її рішення. Однак вони виявили своє слухове сприйняття інструменту й 
індивідуальні підходи до нього вже тоді, коли основи піанізму, його поетика і «мовний» тезаурус уже 
склалися, а фортепіанно-виконавське мистецтво більш не вимагало визначення своєї сутності, ін-
струментарію і художньо-естетичних меж. 

Фортепіанно-творча спадщина Л. Бетховена виявилася зарядженою величезною потенційною 
енергією, кінетичне розгортання якої склало історію піанізму визначеного часу від «епохи віртуозів» до 
нововідкриттів Ф. Ліста, Й. Брамса і С. Франка. Якщо з самих перших опусів фортепіанних сонат 
Л. Бетховен заявляє про своє уявлення про фортепіано як інструмент, здатний донести до аудиторії 
всю могутність його інтелекту і відважність духу і, отже, розуміє його ресурси – і відкриває їх! – як за-
соби створення адекватного такому роду змісту звукового образу, то в інших жанрах він здійснює 
стрімке сходження від завдань власне піанізму до композиційних і «людськознавчих». 

Одночасністю композиторських і виконавських намірів були позначені й численні варіації мо-
лодого К. М. Вебера, який створював їх для власних концертних виступів в якості артиста-віртуоза. У 
жанрі варіацій К. М. Вебер рухався, подібно Л. Бетховену, від захоплення віртуозним трактуванням 
жанру до розуміння варіаційності як змістовно-образних тематичних перетворень. Однак К. М. Вебер 
ніколи не відмовлявся від можливості блиснути майстерністю, ефектності подачі музичного матеріалу, 
артистичної манери висловлювання на інструменті. На відміну від Л. Бетховена, К. М. Вебер не робить 
різниці між концертно-естрадними і «серйозними» формами композиції, незмінно поєднуючи в усіх 
жанрах прихильність до «чистого» піанізму і яскраво вираженої характеристичності як прояву творчої 
фантазії. 

На відміну від К. М. Вебера, Ф. Мендельсон найменше асоціюється з віртуозним фортепіанним 
виконавством. У культурно-історичній пам‘яті більшою мірою збереглися його успіхи в області орган-
ної та диригентської практики. Однак було б перебільшенням відгороджувати Ф. Мендельсона від за-
гального захоплення демонстрацією блискучого володіння мистецтвом піанізму. Спадкоємець лон-
донської школи, музичний «онук» М. Клементі, чиї піаністичні досягнення юний Ф. Мендельсон 
отримав «з рук» учня маестро Л. Бергера, славнозвісний романтик постає в названих опусах компози-
тором, в художню свідомість якого глибоко проникли заповіти наставників-віртуозів, перетворюючи 
написані ним фортепіанні твори на «дзеркало» певної епохи – не лише з точки зору їхньої належності 
романтизму, але і в плані способу самосвідомості «епохи віртуозів». Як і у К. М. Вебера, суто естетич-
на задача досконалої гри на інструменті розчиняється без залишку в поетичних і композиційних 
намірах, але входить у смисловий комплекс твору, виступає чинником духовно-змістовного рівня. 

Десятиліття творчої зрілості Ф. Мендельсона, коли створювалися його найбільш інноваційні 
твори для фортепіано, збіглися з діяльністю продовжувачів лондонської і віденської шкіл, а також па-
ризької, що заявила про себе дещо пізніше. Концертна практика Ф. Калькбреннера і А. Герца, 
С. Тальберга й І. Мошелеса закріпила авторитет віртуозів-композиторів і актуальність соціального за-
мовлення на їх виступи, що переконує в цінності і самодостатності піанізму як особливого способу са-



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 159 

морозкриття особистості в порівнянні з композицією, а це, у свою чергу, свідчить про глибоке 
укорінення в музичній культурі нового, народженого «епохою віртуозів» різновиду мистецтва. 

Багатовекторність процесу становлення піанізму як «іменної», специфізуючої основи форте-
піанного виконавства провокує виникнення запитання про існування єдиного естетичного ідеалу цього 
явища в розглядуваний історичний час. Відповідаючи на нього, слід мати на увазі багаторівневість 
естетичного ідеалу, подібно до того, як у науковому знанні представлений художній стиль. Необхідно 
розрізняти естетичний ідеал персонально-авторський, певної піаністичної школи і епохальний. У 
відповідність із філософськими категоріями, їх можна визначити поняттями одиничного, особливого і 
загального. Тим самим складається ієрархічна система підпорядкування, за якої кожний більш висо-
кий ступінь «знімає» найбільш часто повторювані риси попередніх, абстрагуючись від очевидних 
відмінностей. 

Наприклад, естетичний ідеал піанізму К. М. Вебера вбачається в додаванні «чистому» піанізму 
властивостей характеристичності; Ф. Мендельсона – в його перетворенні на один з композиторських 
(загальномузичних) виражальних засобів. Але над усім панував пошук характерно фортепіанного у 
всьому – технологіях, моториці, лексиці, пристосувальних діях, налагодженні виконавського апарату, 
туше, піаністичних формул, звукової палітри та ін. Без перебільшення можна стверджувати, що то бу-
ла розвідка способів спілкування з інструментом, його унікального акустичного і технічного потенціалу 
та визначення меж «фортепіанності». Тим самим естетичний ідеал «епохи віртуозів» полягає у абсо-
лютизації «фортепіанності» і піанізму як такого в якості її досягнення і демонстрації, отриманні духов-
ної насолоди від усвідомлення безмежних можливостей людини-творця. 

Другий період даної епохи, на наш погляд, припадає на 1810–1820-ті роки, тобто час раннього 
романтизму, появи композиторів-романтиків, які підхоплюють досягнення «чистого» піанізму і адапту-
ють їх до власних творчих завдань. К. М. Вебер, ніколи не втрачаючи смак до віртуозності як такої, 
розкриває в ній такі емоційно-образні можливості, як захоплення рухом, занурення в кругообіг подій, 
кипіння життя, карнавальну метушню. Так моторика в її «трансцендентних» формах входить до арсе-
налу композиторських засобів виразності. Ф. Шуберту ближчим стає образ «співаючого» фортепіано, 
створений, у тому числі, Дж. Філдом. Молодий Ф. Мендельсон у 1820-ті роки часто поєднує сучасну 
моторику з барочно-класицистичними формулами руху та ін. На наш погляд, вплив піанізму на ста-
новлення романтичного стилю в композиторській творчості означає його стабілізацію як системи, що 
довела свою самість, і одночасно відкриту для взаємозбагачення двох різновидів музичного ми-
стецтва – композиції і виконавства, на паритетних засадах. 

Доведення піанізму до стану «твердої структури», «готової» якості зумовлює його розвиток у 
1830–1840-ві роки. Співіснування виконавців, котрі культивують «перлинну» і «октавну» гру, веде до 
їхнього синтезу в єдиному просторі виконавського і композиторського тексту – тенденція, що ясно про-
стежується у творчій практиці молодого Ф. Ліста. Це – шлях у майбутнє, до кристалізації лістівських 
реформаторських починань уже поза «епохою віртуозів». Навпаки, інноваційні перетворення в області 
піанізму, які належать Ф. Шопену – при всій їх перспективності аж до завоювань французьких ім-
пресіоністів, – швидше можуть розцінюватися як повна реалізація ідей «епохи віртуозів» і неймовірне 
розширення їхніх можливостей – як у плані «чистого» піанізму, так і з точки зору художньо-естетичного 
потенціалу. З таких позицій Ф. Шопен постає кульмінацією процесу, що розпочався з віртуозів лондон-
ської – і віденської – шкіл, після чого піанізм вийшов на новий виток свого розвитку, пов‘язаного з 
діяльністю Ф. Ліста та його учнів – Г. Бюлова, К. Таузіга, Е. д‘Альбера та ін. 

Висновки. Таким чином, розвиваючись протягом приблизно 60-ти років, «чистий» піанізм утри-
мував свої позиції, приймаючи, протягом свого формування та еволюції різні форми. У найзагаль-
нішому плані виділяються інтра-піаністична (іманентна) форма піанізму, що несе смислові «ви-
промінювання» фортепіанно-виконавського мистецтва, та екстра-піаністична (загальновидова і 
позамузична). У першій з них панує установки на досконалість і гармонійність, які індексують образ 
краси, а чіткість і рівність гри в моториці (переважно мануальній) сусідить з «ілюзорністю» звучання, 
що досягається за допомогою фактурно-педальних засобів. У перспективі з‘являється захоплення ок-
тавною технікою при збереженні головної умови – чистоти і ясної артикульованості виконавської «мо-
ви». Друга форма прояву естетичного ідеалу піанізму в «епоху віртуозів», для зберігання своєї «чи-
стоти», націлена на залучення піаністичних засобів у більш широке коло духовно-змістовних і 
стилістичних явищ. Фортепіанна моторика і кантилена («спів») осмислюються як знакове вираження 
двох основних образно-семантичних сфер романтичного світовідчуття: гри і лірики, які виступають 
різними гранями особистісного самовираження. Так «фортепіанність», що лежить в основі естетичного 
ідеалу «чистого» піанізму, виявляється, з одного боку, звуковою емблемою романтизму, з іншого – 
провідником загальномузичних (видових) ідей певного історичного часу.  

Співіснування в єдиній історичній площині різноспрямованих мистецьких уподобань дозволяє 
осмислювати «епоху віртуозів» під знаком «поліфонічності» при асинхронній актуалізації її різних тен-
денцій. Головною фігурою цієї епохи, якщо її розглядати зсередини, все ж таки залишався піаніст-
віртуоз, який лише у другій половині ХІХ століття поступився місцем піаністу-інтерпретатору. Тобто, 
вже поряд з постатями піаністів-віртуозів поволі зростали інші митці, творчість яких була більш 
пов‘язана з інтерпретаційними завданнями та ширше – з осмисленням фортепіанного виконавства в 
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аспекті його пізнавальних можливостей, здатного до донесення якнайбільш масштабного, навіть все-
осяжного змісту. 
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ПОЕТИКА ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ П. ХІНДЕМІТА «ЖИТІЄ МАРІЇ» В РУСЛІ ДУХОВНИХ  
І СТИЛЬОВИХ ШУКАНЬ НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МУЗИКИ  

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної унікальності циклу П. Хіндеміта «Житіє Марії» в контексті релігійно-

естетичних настанов творчості композитора та духовно-стильової специфіки німецької культури першої половини ХХ ст. Мето-
дологія роботи спирається на культурно-історичний підхід у музикознавстві, успадкований від Б. Асаф‘єва та його послідовни-
ків,  а також на міждисциплінарний, етимологічний та історико-культурологічний підходи. Наукова новизна роботи визначена 
тим, що названий цикл П. Хіндеміта вперше розглядається в українському музикознавстві і культурознавстві в ракурсі не тільки 
духовно-творчої позиції композитора, але й еволюційних шляхів вокального циклу в німецькій культурно-історичній і музичній 
традиції XIX-XX століть. Висновки.  Для П. Хіндеміта поява циклу «Житіє Марії» пов‘язана не тільки з переходом на позиції 
неокласицизму, але і з інтересом до специфіки так званої «нової духовності» або «нової релігійності», суттєвої для культури 
всього ХХ ст. Для циклу показовий жанровий синтез, що зближає його з монооперою і німецькою духовною кантатою. Даний 
твір також характеризується рівноправністю вокальної та інструментальної партій як складових єдиного поліфонічного цілого на 
рівні «контрапунктичної єдності». Поліфонізм як визначальна фактурно-стильова якість циклу «Житіє Марії» проявляється в 
широкому використанні basso ostinato, фугато, канонів, прийомів контрастної поліфонії, що демонструють домінування лінеар-
ного принципу та визначають неокласичну стильову спрямованість даного твору. Остання виявляється також через риторико-
семантичні аспекти барокових форм і символіко-алегоричне тлумачення тональностей. 

Ключові слова: камерно-вокальний цикл, творчість П. Хіндеміта, вокальний цикл «Житіє Марії», німецький музичний 
неокласицизм. 
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культурологии Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой 
Поэтика вокального цикла П. Хиндемита «Житие Марии» в русле духовных и стилевых исканий немецкой 

культуры и музыки первой половины ХХ столетия 
Цель работы – выявление поэтико-интонационной уникальности цикла П. Хиндемита «Житие Марии» в контексте 

религиозно-эстетических установок творчества композитора и духовно-стилевой специфики немецкой культуры первой поло-
вины ХХ века. Методология работы опирается на культурно-исторической подход в музыкознании, унаследованный от 
Б. Асафьева и его последователей, а также на междисциплинарный, этимологический и историко-культурологический подходы. 
Научная новизна работы определена тем, что названный цикл П. Хиндемита впервые рассматривается в украинском музыко-
знании и искусствознании в ракурсе не только духовно-творческой позиции композитора, но и эволюционных путей вокального 
цикла в немецкой культурно-исторической и музыкальной традиции XIX-XX веков. Выводы. Для П. Хиндемита появление цик-
ла «Житие Марии» связано не только в переходом на позиции неоклассицизма, но и с интересом к специфике так называемой 
«новой духовности» или «новой религиозности», существенной для культуры всего ХХ века. Для цикла показателен жанровый 
синтез, сближающий его с монооперой и немецкой духовной кантатой. Данный цикл также характеризуется равноправием во-
кальной и инструментальной партий как составляющих единого полифонического целого на уровне «контрапунктического 
единства». Полифонизм как определяющее фактурно-стилевое качество цикла «Житие Марии» проявляется в широком ис-
пользовании  basso ostinato, фугато, канонов, приемов контрастной полифонии, демонстрирующих доминирование линеарного 
принципа и определяющих неоклассическую стилевую направленность данного сочинения. Последняя выявляется также через 
риторико-семантические аспекты барочних форм и символико-аллегорическое толкование тональностей. 

Ключевые слова: камерно-вокальный цикл, творчество П. Хиндемита, вокальный цикл «Житие Марии», немецкий 
музыкальный неоклассицизм. 
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Актуальність теми. В кінці свого творчого шляху Райнер Марія Рільке зауважив: «Зрозуміле 
вислизає, воно зазнає перетворення, замість володіння врешті решт осягаєш зв‘язок» [12, 11]. Дані 
слова великого поета початку ХХ ст. в повній мірі співвідносяться і з діяльністю Пауля Хіндеміта – ви-
датного представника музичної культури ХХ століття, чия творчість і понині становить предмет не 
тільки виконавського, а й дослідницького інтересу. Сказане співвідносно і з вокальним циклом «Житіє 
Марії», створеним на вірші Р. М. Рільке. Названий опус, затребуваний в сучасній камерно-вокальній 
практиці, поки не став предметом всебічного музикознавчого аналізу, що визначає актуальність теми 
представленої роботи. 

Аналіз досліджень і публікацій. Вітчизняна бібліографія, присвячена творчій діяльності П. Хін-
деміта, порівняно невелика. Вона представлена, перш за все, монографією Т. Лівої та О. Леонтьєвої 
[10], що узагальнює творчий шлях автора і жанрово-стильову специфіку його спадщини. Розширення 
дослідницької бази в освоєнні музичної мови творів П. Хіндеміта чітко намітилося лише в останні де-
сятиліття, відзначені появою ряду дисертацій, що висвітлюють різні жанрові сфери творчості даного 
автора. На думку О. Воробйової, «музикознавча наука і практика освоювали хіндемітівську спадщину в 
ретроспективному порядку: на початку в центрі уваги перебувала творчість 1930–50-х років, потім 
настала черга неокласичних опусів, і тільки слідом за цим був опублікований цілий ряд робіт західних 
вчених про ранній, експресіоністський період» [3, 3]. Цитований автор відомий як дослідник раннього 
оперного триптиху П. Хіндеміта. Виділяємо також дисертації П. Б. Кисельова «Хорова творчість П. 
Хіндеміта» (2009) [8] і О. Я. Грицюк «Жанровий синтез в камерно-вокальній музиці першої третини ХХ 
століття (на прикладі творів М. Равеля, П. Хіндеміта, С. Прокоф‘єва, Ф. Пуленка)» (2016) [5], які 
висвітлюють різні сторони поетики творчості даного автора. Камерно-вокальна творчість композитора, 
в тому числі цикл «Житіє Марії», за виключенням статті Г. Зуб [7] та на відміну від західних дослідників 
[16], поки не стала предметом наукових та мистецтвознавчих узагальнень у вітчизняному музико-
знавстві.  

Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної унікальності циклу П. Хіндеміта «Житіє Марії» в 
контексті релігійно-естетичних настанов творчості композитора та духовно-стильової специфіки 
німецької культури першої половини ХХ ст. Методологія роботи спирається на культурно-історичний 
підхід у музикознавстві, успадкований від Б. Асаф‘єва та його послідовників, а також на міждисци-
плінарний, етимологічний та історико-культурологічний підходи. Наукова новизна роботи визначена 
тим, що названий цикл П. Хіндеміта вперше розглядається в українському музикознавстві і культуро-
знавстві в ракурсі не тільки духовно-творчої позиції композитора, але й еволюційних шляхів вокально-
го циклу в німецькій культурно-історичній і музичній традиції XIX-XX століть. 

Виклад основного матеріалу. Жанрова сфера вокальної музики, в тому числі і камерної, має 
найдавніші витоки, пов‘язані з фольклором, лірикою, епосом і драмою, в чому також відображена її 
синтетична природа, що виявляється на рівні контактності зі словом, ритуалом (культова музика), 
пізніше зі сценічним дією (опера). При цьому всі елементи подібного синтезу утворюють складну си-
стему, взаємодіючи і збагачуючи один одного. Різноманітні національно-історичні традиції в камерно-
вокальній сфері демонструють, з одного боку, відповідну жанрову диференціацію в співвідношенні 
музичного і поетичного начал, наслідком чого стає типологічне розмежування «пісенності» і «роман-
совості». З іншого боку, в деяких культурах очевидним є граничне зближення і ототожнення цих по-
нять, що проявляється в німецькому терміні Lied та англійському song. 

Ґенеза німецької камерно-вокальної традиції корениться, на думку більшості дослідників, і в 
мистецтві міннезанга та майстерзанга, і в духовно-вокальній культурі епохи Реформації. Розквіту ро-
мантичної пісенної творчості передувало народження в XVII ст. сольної пісні з інструментальним су-
проводом, трансформованої у XVIII ст. в «галантну пісню», широко представлену в творчості компози-
торів так званої «Берлінської школи» [2]. Процес формування підвалин романтичної вокальної лірики 
в кінці XVIII ст. невіддільний від значущої ролі для німецько-австрійської музичної культури цього 
періоду поезії І. Гердера, І. В. Гете, Г. Бюргера, Ф. Шиллера, Х. Шубарта та ін., а також від виходу в 
світ на початку XIX ст. зібрання німецьких народних пісень «Чарівний ріг хлопчика», складеного 
А. Арнімом і К. Брентано, що стало джерелом творчого натхнення для багатьох авторів XIX–ХХ ст. 

Камерний вокальний цикл, що виник на зорі романтизму як уособлення єдності «світського-
життєвого» і «духовно-загального», реалізувався в музично-поетичному синтезі, продемонструвавши 
інший тип циклізації, відмінний від сонатно-симфонічного, сформованого в сфері європейського ін-
струменталізму XVII-XVIII ст. «Вокальний цикл, будучи досить мобільним жанром, не запрограмований 
на чітко визначене число розділів, оскільки визначальною якістю жанру стає наявність ―над-ідеї‖, кон-
цептуальності, які можуть бути реалізовані різною кількістю частин (―зчеплених думок‖ за Л. Толстим). 
Кожна з пісень циклу, що відображає (як і вірш) певне ―одномоментне‖ почуття-образ, в рамках циклу 
стає важливою складовою частиною більш масштабного цілого, що фіксує через світосприйняття ав-
тора (або авторів – поета і композитора) уявлення про життєвий шлях людини в буттєво-сутнісному і 
побутово-життєвому проявах. Сказане узгоджується і з етимологією слова ―цикл‖, що в даному роз-
кладі уособлює ―коло‖ (символ ―Бога‖, ―Космосу‖) значущих життєвих явищ, тобто ―життя Серця, Духу, 
Душі‖, найбільш повно і ємно реалізованих в епоху романтизму саме засобами камерного вокалу» [4, 
21-22]. 
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Сказане обумовлене як багатовіковою духовною традицією німецької культури, так і генераль-
ною темою романтизму в цілому, що фіксує сполучення життєво-реального і божественно-містичного, 
оскільки життя, відповідно до романтичного розуміння, «...э цінним не саме по собі, але тільки як фе-
номен, що виводить романтика до ―нескінченного‖» [9, 141], що цілком узгоджується з архетипом 
циклічності в усіх його проявах, в тому числі і вокальному – як єдності кінцевого і нескінченного. До 
того ж додамо, що картину європейської культури романтизму в цілому і, зокрема, музичну, з її акцен-
том на «глибинах і висотах» людського «я» і визначенням XIX в. також як «століття приватного життя», 
неможливо уявити без камерно-вокальних жанрів в їх різних національно-жанрових модифікаціях. З 
другорядного виду творчості, до якого композитори зверталися час від часу, романс, пісня та їх анало-
ги перетворилися в жанри високохудожнього рангу, ставши рівноправними з симфонією, концертом, 
сонатою та ін. 

Камерний вокальний цикл у композиторських школах Німеччини і Австрії першої половини ХХ 
ст. репрезентований як універсальна типологія, як «структурний механізм, який допускає величезну 
кількість <...> варіацій» [6, 9]. Звернення до цього експериментального жанру знаменувало собою 
найважливіші стилістичні «звороти» в розвитку європейської культури двох останніх століть. Мобіль-
ність його показників, принципова можливість взаємодії з іншими жанрами (опера, симфонія, кантата) 
стає запорукою не тільки творчої свободи композитора, а й, завдяки союзу музичного і поетичного 
компонентів, створює умови для формування та подальшої семантизації нових елементів музичної 
мови. Сказане визначає затребуваність даного жанру у творчій практиці композиторів різних епох, 
шкіл і напрямків першої половини ХХ ст. 

 П. Хіндеміт, будучи особистістю універсального масштабу (диригент, виконавець на альті і 
віоль д‘амур, теоретик музики, публіцист, поет – автор текстів власних творів), був настільки ж універ-
сальним і у своїй композиторській діяльності, діапазон якої простирається від духовно-філософської 
симфонії, опери містеріального типу аж до створення зразків музичного театру для дошкільнят, від 
музики для експериментальних електронних інструментів аж до п‘єси для старовинного струнного ан-
самблю, що відроджує традиції німецького музичного бароко. 

Прагненням до творчої всеосяжності відзначена і музична мова композитора, що увібрала в 
себе, з одного боку, різноманітні експериментальні течії XX ст., з іншого – постійне прагнення до від-
родження духовно-релігійних і національних музичних витоків німецької культури – до Й. С. Баха, 
пізніше – до Й. Брамса, М. Регера, А. Брукнера та ін. Разом з тим, спадщина П. Хіндеміта виходить 
далеко за межі власне німецької якості, набуваючи загальнолюдського характеру. За словами 
біографів композитора, «Хіндеміт володів чудовою таємницею ідеальної рівноваги між національним і 
загальнолюдським в мистецтві, що і відкриває сьогодні його цілком німецькій музиці шлях в музичне 
життя всіх європейських країн і тих країн Америки та Азії, де художні плоди європейської культури 
вважаються бажаними» [10, 10]. 

Сюжетна «канва» поетичного циклу Р. М. Рільке, який став основою вокального циклу П. Хін-
деміта «Житіє Марії», з одного боку, виявляється співвіднесеною з подіями євангельської оповіді, з 
іншого – так чи інакше пов‘язана з його авторською рефлексією-переживанням, тлумаченням, оскільки 
в центрі уваги євангелістів насамперед знаходиться життєпис Ісуса Христа, «містеріальний шлях Його 
спокутної місії», в той час як про «почуття та переживання Великої Матері, яка дала світові Спасителя, 
ми можемо лише здогадуватися <...> Рільке, навпаки, прочитує долю Христа, як би дивлячись крізь 
призму почуттів Пресвятої Діви, не применшуючи при цьому трансцендентного ореолу її непорочного 
лику» [7, 77]. Його образ виявляється невіддільним від Святості, високого духовного розуміння сут-
ності Материнства і Материнської Скорботи, Жертовності. У світлі сказаного поезія Р. М. Рільке вияв-
ляється безпосередньо пов‘язаною з духовними пошуками європейської літератури початку ХХ ст., в 
рамках якої «...раціональному пізнанню протиставляється інший космос: безпосереднє інтуїтивне ро-
зуміння дійсності» [7, 76], висоти фіксації Жіночого початку (в тому числі і в європейській культурі різ-
них епох), одухотвореного віковими християнськими традиціями, що долають конфесійні розмежуван-
ня. Разом з тим, структурно-смисловий задум циклу Р. М. Рільке, при всій істотній ролі в ньому ідеї 
центрування на образі Діви Марії, проте, найтіснішим чином пов‘язаний і з образом Ісуса Христа, точ-
ніше з месіанською лінією Святого Письма. Про реальність такої співвіднесеності свідчать три за-
ключних вірша циклу (Успіння), висхідні до апокрифічного переказу про чудесне вознесіння Марії, що 
викликає аналогії з Воскресінням і Вознесінням Ісуса Христа. «Сполучною ланкою виступає апостол 
Фома, який своїми очима переконався як в воскресінні Христа, так і Богородиці. Таким чином, виникає 
парний взаємозв‘язок сакральних образів: таїнство народження Марії і чудодійне зачаття і Різдво Ісу-
са, месіанський жереб обраниці і Спасителя, їх посмертне воскресіння-вознесіння» [7, с. 78], пройняті 
особливого роду просвітленістю. 

Специфіка подібного сприйняття смерті-успіння виявляється співвідносною зі східнохристиян-
ською традицією, а також і з протестантським розумінням сутності смерті, висхідним до «давньозахід-
ного православ‘я» [див. про це більш детально: 11, 344-349]. Контактність Р. М. Рільке з даними тра-
диціями багато в чому була обумовлена його власною духовною позицією. На думку О. Соболевської, 
«для Рільке завжди був важливий нерозрізнений для буденної свідомості момент – зрощення смерті з 
життям <...> Смерть, як вважав Рільке, проростає з надр кожного окремого життя, вона присутня в її 
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лоні, в її утробі. Подібно матері, яка виношує і зрощує своє дитя, ми плекаємо і вирощуємо свою 
смерть <...> Істинне життя, з його точки зору, простягається на обидві сфери, включаючи і той світ, і 
цей» [15, 369], що, додамо, в кінцевому підсумку визначає просвітленість емоційного тонусу як пое-
тичного циклу Р. М. Рільке, так і його музичного втілення в творчості П. Хіндеміта. 

Ще одним «знаком» непрямої опосередкованої контактності аналізованого твору Р. М. Рільке з 
російською духовною традицією виступає посвята даного циклу Генріху Фогелеру – відомому худож-
нику початку ХХ ст., поету, чиє життя і творча біографія також були пов‘язані з Росією. Роботи цього 
автора (особливо, «Благовіщення»), так само як і місце його перебування (художня комуна в селищі 
Ворпсведе) викликали жвавий інтерес поета, який написав книгу про Ворпсведе, включивши до неї 
главу, спеціально присвячену творчості Г. Фогелера. Підсумком даного твору стають такі рядки Р. М. 
Рільке: «Генріх Фогелер нагадує про старих майстрів <...> його життя – не від світу цього, просте і 
святкове, скромне і величне. Не знаєш, як назвати його. Він художник тихого, німецького житія Діви 
Марії, яке проходить в маленькому саду» [13]. Подібного роду творчий підхід в інтерпретації духовної 
тематики, що за багатьма параметрами співвідноситься з традиціями німецького високого бідермаєру, 
в кінцевому підсумку імпонував не тільки Р. М. Рільке, але П. Хіндеміту, що захоплювався його по-
езією. Для П. Хіндеміта поява циклу «Житіє Марії» пов‘язана не тільки з переходом на позиції неокла-
сицизму, але і з інтересом до специфіки так званої «нової духовності» або «нової релігійності», пока-
зової для культури всього ХХ ст. Для Хіндеміта-лютеранина, що не звертався протягом свого творчого 
шляху до жанрів духовної музики, апелювання до образу Діви Марії (в інтерпретації Р. М. Рільке), все 
ж асоціативно пов‘язане з лютеровською традицією її шанування, сприйнятою також і крізь призму 
бахівської духовної музичної спадщини, німецької барокової культури XVII–XVIII ст., а також через до-
свід німецького музичного театру і камерно-вокальної музики XIX ст., в рамках яких ідеальні жіночі об-
рази, генетично висхідні до християнських духовно-етичних ідеалів (в тому числі і до образу Діви 
Марії), виступають одними з визначальних. 

Подібного роду підхід обумовлює і показовий для «Житія Марії» П. Хіндеміта жанровий синтез, 
який виступає також і, як вказувалося вище, однією з істотних ознак еволюції камерно-вокального цик-
лу в реаліях європейської музично-історичної традиції першої половини ХХ ст. Оригінальність поетич-
ного першоджерела Р. М. Рільке, частково порівнянного з прозою, обумовлює, за спостереженнями Г. 
Зуб, «закономірне зближення вокального циклу з музичною драмою, а в даному випадку – з моноопе-
рою, оскільки у фокусі уваги перебуває трагедійний жіночий образ, тема любові і смерті» [7, 79]. 

Разом з тим, орієнтація на євангельське першоджерело та пов‘язані з ним духовні ідеї, а також 
на німецьку національну духовно-музичну традицію виявляє також контактність поетики даного циклу і 
з типологією духовної кантати з тією лише різницею, що в центрі оповідання знаходиться не образ 
Христа, а фігура Богоматері. Співвіднесеність даного циклу з німецької духовної кантатою підтвер-
джується також і цитатами в ғ 1 («Народження Марії») і ғ 3 («Благовіщення») протестантського цер-
ковного співацького обиходу [див. про це більш детально: 16], зокрема, німецького протестантського 
хоралу «Jesus Christus, unser Heiland» [17, ғ 77]. Показово, що в другій версії-редакції циклу 
П. Хіндеміт буде використовувати ті ж інтонації в пісні «Різдво Христове», підкреслюючи тим самим 
спорідненість головних героїв циклу. «Це спорідненість матері і сина, – як стверджує Т. Ліва, – єдність 
їх ―обраності‖, їх божественної долі, але дивним є, як кришталева ідилія Маріїних акордів перетво-
рюється на грізну ознаку долі її сина, а потім в ласкаву, лагідну колискову» [10, 329]. 

Цикл «Житіє Марії» П. Хіндеміта виявляє також оригінальність співвідношення вокальної та ін-
струментальної партій, що характеризується рівнозначністю в розкритті центрального образу твору. 
Голос тут досить часто наближається до інструментального звучання, в той час як партія фортепіано 
«осмислюється як рівносильна оркестру, всі голоси музичної фактури утворюють контрапунктичну 
єдність, своєрідний художній контапункт» [7, 75]. Сказане в кінцевому підсумку зумовлює появу в 
наступні періоди творчості П. Хіндеміта декількох версій даного циклу, одна з яких пов‘язана з викори-
станням оркестрового супроводу [див. про це більш детально: 10, 404]. 

Поліфонізм «Житія Марії» характеризує не тільки власне стиль П. Хіндеміта, але і виступає по-
казовою якістю музичної культури ХХ ст., позначивши тим самим «включеність» традиції в сучасність. 
Крім цього ХХ ст. досить давно розглядається в культурологічній та мистецтвознавчій думці сучасності 
в контексті глобальної поліфонізації мислення як відображення сутності діалогічної картини сучасного 
світу. На думку Н. Сімакової, «доля суворого контрапункту в XVII–XX ст. наочно демонструє його 
здатність залишатися живою традицією в пам‘яті наступних століть. Вона (ця традиція) є невід‘ємною 
частиною професійної освіти <...> Звернення до неї розцінюється як спосіб відновлення музичного 
мистецтва, збереження в ньому міцних основ і тієї високої духовності, яка незмінно присутня в творах 
старих майстрів» [14, 52]. 

Інтерес до жанрово-фактурного і музично-риторичного боку відроджуваного поліфонічного ми-
стецтва, представленого в «Житії Марії» канонами, фугато, зверненням до basso ostinato тощо, є 
співвідносним в творчості П. Хіндеміта (на правах «Баха ХХ століття») і з неокласицизмом. При цьому 
поліфонічна якість, з одного боку, демонструє певний раціоналізм мислення. З іншого боку, раціо-
нальність доповнена в даному випадку переживанням Одкровення, осягненням сутності буття в про-
цесі вибудовування музичного сенсу, перш за все, в логіці розгортання інтонаційної мови твору. 
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Остання в кінцевому підсумку формується на перетині барокової традиції і жанрово-стильових шукань 
музичної творчості першої половини ХХ ст. 

Сказане повною мірою співвідноситься і з поетикою розглянутого вокального циклу П. Хін-
деміта і його духовним підтекстом. Цікавим в цьому плані видається наведена Т. Лівою паралель-
метафора між структурою даного твору і храмом. За словами дослідника, «Хіндеміт головне своє зав-
дання бачить у тому, щоб, подібно архітекторові, конструювати мелодійні арки, дуги, ―колони‖ і ―скле-
піння‖, створюючи величний і суворий храм, дотримуючись у своїй споруді пропорції і форми, що за-
дані поетом» [10, 320]. Аналогічного роду паралелі виділяє і Г. Зуб. Згідно узагальнень дослідника, 
«вокальний цикл ―Житіє Марії‖ нагадує архітектурне спорудження, фундаментом якого є кварто-
квінтові колонади вертикалей, які лінеарно перетікають одна в одну подібно до рухливої архітектури. 
Названий акордовий комплекс утворює єднальну арку між першим і заключним номерами, повідом-
ляючи авторському задуму художню цілісність» [7, 81]. 

Окреслені якості, як вказувалося раніше, визначають неокласичну стильову спрямованість 
розглянутого циклу, реалізовану в умовах музично-історичної практики початку ХХ ст. через семантику 
названих вище барокових музичних форм, а також з урахуванням символіко-алегоричного трактуван-
ня використовуваних композитором тональностей [див. про це більш детально: 10, 324-326]. . 

Висновки. Отже, для П. Хіндеміта поява циклу «Житіє Марії» пов‘язана не тільки з переходом 
на позиції неокласицизму, але і з інтересом до специфіки так званої «нової духовності» або «нової 
релігійності», суттєвої для культури всього ХХ ст. Для циклу показовий жанровий синтез, що зближає 
його з монооперою і німецькою духовною кантатою. Даний твір також характеризується рівно-
правністю вокальної та інструментальної партій як складових єдиного поліфонічного цілого на рівні 
«контрапунктичної єдності». Поліфонізм як визначальна фактурно-стильова якість циклу «Житіє 
Марії» проявляється в широкому використанні basso ostinato, фугато, канонів, прийомів контрастної 
поліфонії, що демонструють домінування лінеарного принципу та визначають неокласичну стильову 
спрямованість даного твору. Остання виявляється також через риторико-семантичні аспекти бароко-
вих форм і символіко-алегоричне тлумачення тональностей. П. Хіндеміт після створення циклу писав: 
«Я почав бачити ідеал благородної і по можливості досконалої музики, якого я згодом, можливо, буду 
в змозі досягти, і я знав, що відтепер ―Житіє Марії‖ буде вести мене цим шляхом і служити мені мірою 
наближення до ідеалу» [10, 321]. 
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СИМВОЛІКА МОНСАЛЬВАТУ І ВАЛГАЛЛИ У МУЗИЧНІЙ ДРАМАТУРГІЇ  
ОПЕРНОГО МІФУ Р. ВАГНЕРА «ЛОЕНГРІН» 

 
Мета роботи – вичзначити символіку Монсальвату і Валгалли у хронотопі-sacra оперного міфу Р. Вагнера «Лоенгрін». 

Методологія базується на засадах міфооперології, музичної ономатології (вивчення міфологізованої топоніміки); інтроміфоло-
гічному, енциклопедичному (розгляд «нового міфу» як романтичного docta stilo), функціонально-типологічному, міфолого-
символічному видах аналізу. Наукова новизна полягає у розкритті специфіки функціонування міфологізованих оронімів у хро-
нотопі-sacra. Замість міфологізовоного ороніму Валгалла у «молитві» Ортруд уведені імена власні колишніх володарів германо-
скандинавського світу, за якими міститься прихований сюжет про священну гору старого світу. Валгаллі і Монсальвату у різні 
історичні належали подібні функції (світова гора воскресіння, замок із священною залою, помешкання небесних воїнів світла), 
що надало їм значення семантичних двійників. Христианізація обумовила витіснення поганської міфології за межі сакрального 
хронотопу: в одній міфологічній картині світу немає місця двом сакральним об‘єктам, чиї функції співпадають. Валгалла, зайня-
вши підземний локус, перетворюється на суперника Монсальват. Оперна трансміфологія «Лоенгріна» основана на об‘єднанні в 
сюжетну єдність міфологізованих історій Валгалли і Монсальвату. Їх протистояння розглянуто як поєдинок Wunder і Zauber, 
важливу роль у розгорненні якого має міфологема-образ зачарованого лицаря. Уведення імені Парсифаля сприяє долученню 
сюжетних аналогій з Клінгзором – горою-замком, втіленням Zauber, ще одним суперником Монсальват з останньої опери Вагне-
ра. Час розвитку дії «Лоенгріну» подано як добу знищеного Клінгозру. Висновки. Тема протистояння світла і темряви нерідко 
знаходить вираження завдяки зверненню композитора до міфологеми «чарівної гори». Символіку Монсальвату та Валгалли у 
музичній драматургії опері імені визначено завдяки зверненню до міфооперологія як науки, основаної на синтезі засад міфо- та 
оперології, застосуванню основ музичної ономатології, поширеної на обидві сфери міфологізованої ономастики: антропо- та 
топоніміку. Через символіку явного (Монсальват) і прихованого оронімів (Валгалла та її аналогів – Венерина гора, Клінгзор) у 
міфологізованій топоніміці opera as myth відбувається розкриття ідеї протистояння світла і темряви, християнства та язичницт-
ва. Драматургію опери тлумачено як поєдинок Монсальвату та Валгалли за володарювання над Брабантом (Midgard) і Asgard.  

Ключові слова: міфооперологія, авторська трансміфологія, «новий міф», хронотоп-sacra, міфологізована ономасти-
ка, топоніміка, міфологема чарівної гори, диво, чаклунство.  

 
Рощенко Елена Георгиевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедры теории и тстории му-

зыки Харьковской государственной академии культуры 
Символика Монсальвата и Валгаллы в музыкальной драматургии оперного мифа Р. Вагнера «Лоэнгрин» 
Цель работы – определить сущность символики Монсальвата и Валгаллы в хронотопе-sacra оперного мифа Р. Ваг-

нера «Лоэнгрин». Методология основана на принципах мифооперологии, музыкальной ономатологии ( изучение мифологизи-
рованной топонимики); интромифологическом, энциклопедическом (рассмотрение «нового мифа» как романтического docta 
stilo), функционально-типологическом, мифолого-символическом видах анализа. Научная новизна заключается в раскрытии 
специфики функционирования мифологизированных оронимов в структуре хронотопа-sacra. Вместо мифологизированного 
оронима Валгалла в «молитве» Ортруд введены имена собственные бывших властителей германо-скандинавского мира, за 
которыми содержится скрытый сюжет о священной горе старого мира. Валгалла и Монсальват на разных исторических этапах 
обладали подобными функциями (мировая гора воскресения, замок со священным залом, обитель небесных воинов света), что 
сообщило им значение семантических двойников. Христианизация обусловила вытеснение языческой мифологии за пределы 
сакрального хронотопа: в одной мифологической картине мира нет места двум сакральным объєктам, чьи функции совпадают. 
Валгалла, заняв подземный локус, превращается в соперника Монсальват. Оперная трансмифология «Лоэнгрина» основана 
на объединении в сюжетное единство мифологизированных историй Валгалли и Монсальвата. Их противостояние рассмотре-
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но как поединок Wunder и Zauber, важную роль в разворачивании которого играет мифологема-образ зачарованного рыцаря. 
Введение имени Парсифаля способствует приобщению сюжетных аналогий с Клингзором – горой-замком, воплощением 
Zauber, еще одним соперником Монсальват из последней оперы Вагнера. Время развития действия «Лоэнгрина» представлено 
как пора уничтоженного Клингозра. Выводы. Тема противостояния света и срака нередко получает свое раскрытие благодаря 
обращению композитора к мифологемк «волшебной горы». Символика Монсальвата и Валгалли в музыкальной драматургии 
оперы имены определена благодаря обращению к мифооперологии как науке, основанной на синтезе методологических основ 
мифо- и оперологии, музыкальной ономатологии, охватывающей обе сферы мифологизированной ономастики: антропо- и то-
понимику. Через символику явного (Монсальват) и скрытого оронимов (Валгаллы и ее аналогов – Венерина гора, Клингзор) в 
мифологизированной топонимики opera as myth происходит раскрытие идеи противостояния света и мрака, христианства и 
язычества. Драматургия оперы трактована как поединок Монсальвата и Валгалли за владение Брабантом (Midgard) и Asgard.  

Ключові слова: міфооперологія, авторська трансміфологія, «новий міф», хронотоп-sacra, міфологізована ономасти-
ка, топоніміка, міфологема чарівної гори, диво, чаклунство.  

 
Roshchenko Olena, Doctor of Art Criticism, Professor, HoD of History and Theory of Music, Kharkiv State Academy of Cul-

ture 
Symbolism of monsalvat and Valhalla in the musical drama of the opera myth by R. Wagner “Lohengrin” 
The aim of the article is to specify the symbolism of Monsalvat and Valhalla in the chronotop-sacra of the opera myth by R. 

Wagner ―Lohengrin‖. Research methodology is based on the principles of the mythology opera studies, music onomatology (the study 
of the mythologized toponymy); intromythological, encyclopaedic (the consideration of a ―new myth‖ as a romantic docta stilo), functional 
and typological, mythological and symbolic types of analysis. Scientific novelty. An attempt is made at revealing the characteristic 
aspects of functioning of the mythologized oronyms in the chronotop-sacra. Instead of the mythologized oronym Valhalla in Ortrud‘s 
―prayer‖, the proper names of the former rulers of the German-Scandinavian world are introduced, which contain a hidden plot of the 
sacred mountain of the old world. Valhalla and Monsalvat had similar functions in different historical epochs (the world mountain of res-
urrection, a castle with a sacred hall, a lodging of celestial warriors of light), providing them the meaning of semantic twins. Christianiza-
tion has caused the displacement of pagan mythology outside the sacral chronotop: in one mythological picture of the world there is no 
place for two sacred objects whose functions coincide. Valhalla, having taken an underground locus, turns into the rival of Monsalvat. 
The opera transmythology of ―Lohengrin‖ is based on the unification of mythologized stories of Valhalla and Monsalvat in the plot unity. 
Their confrontation is considered as the battle of Wunder and Zauber, an important role in the development of which has a mythologe-
me-image of the enchanted knight. The introduction of the name of Parsifal contributes to the addition of plot analogies with Klingsor – 
the castle-mountain, the embodiment of Zauber, another rival of Monsalvat from the last Wagner‘s opera. The time of the development 
of the action of ―Lohengrin‖ is considered as the day of the destroyed Klingsor. Conclusions. The theme of the confrontation between 
light and darkness often translates into the mythologeme ―magic mountain‖ through the composer‘s usage. The symbolism of Monsalvat 
and Valhalla in the musical drama is identified through the usage of mythology opera studies as an art based on the synthesis of the 
basic principles of mythology and opera studies, the application of the fundamentals of musical onomatology, common in both areas of 
mythologized onomastics: anthropo- and toponymy. Through the symbolism of the explicit (Monsalvat) and implicit oronyms (Valhalla 
and its analogues – Venus the mountain, Klingsor) in the mythologized toponymy operaasmyth there is an elucidation of the insight of 
confrontation between light and darkness, Christianity and paganism. The drama of the opera is interpreted as a duel of Monsalvat and 
Valhalla for dominating over the Brabant (Midgard) and Asgard. 

Keywords: mythology opera studies, author‘s transmythology, ―a new myth‖, chronotop-sacra, mythologized onomastics, to-
ponymy, mythology of the Magic Mountain, miracle, magic. 

 
Актуальність теми дослідження. Розкриття змісту багатовимірної символіки Монсальвату і Вал-

галли у музичній драматургії оперного міфу Р. Вагнера «Лоенгрін» потребує, на основі застосування 
методологічних засад міфооперології [6], визначення властивого музичній драмі структури хронотопу-
sacra. Специфіка функціонування об‘єктів міфологізованої ономастики у хронотопі-sacra музичної 
драматургії «Лоенгріна» – опері імені – полягає в тому, що охоплює не тільки антропоніміку (базується 
на вивченні імен власних, значущих у реформаторських операх Р. Вагнера [8; 10]), але й на топонімі-
ку. Визначну роль у структурі міфологізованої топоніміки «Лоенгріна» відіграють ороніми (в даному 
випадку – назви гір), встановлення закономірностей фінкціонування яких у символічному контексті 
opera as myth, дозволяє встановити приховані змісти музичної драми, що сприяють розширенню її се-
мантичного «поля». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення символіки Монсальвату та Валгалли у му-
зичній драматургії оперного міфу Р. Вагнера «Лоенгрін» базується на основі розвитку розвідок автора 
даного дослідження у галузях: міфооперології [6, 120]; музичної ономатології, методологічні засади 
якої поширені не лише на вивчення міфологізованої антропоніміки у вигляді власних онім та апелля-
тивів, що функціонують у музичній драматургії оперного міфу [8; 10] за законами «розгорнутого магіч-
ного імені» (за визначенням О. Ф. Лосєва [3]), але й на дослідження міфологізованої топоніміки (вста-
новлення символіки оронімів у драматургії вагнерівської opera as myth). У роботі застосовані 
інтроміфологічний [6], ономатологічний [10] методи аналізу, а також енциклопедичний метод аналізу 
музики, призначений для вивчення художніх взірців як прояву романтичного docta stilo [7, 11], вияву 
системи явних і прихованих змістів у символічній структурі «нового міфу» – «енциклопедії мистецтва 
майбутнього», що, на кшталт «міфології профазійної, символічно узагальнює весь обсяг доступних 
знань» [7, 9 – 10].  

Виклад основного матеріалу. Здавалося б, місце і час дії опери визначені композитором: Ант-
верпен першої половини Х століття (з авторської ремарки), де вирішується доля Брабанта. Саме з 
цим земним виміром пов'язаний в опері Midgard – серединний, земний світ у германо-скандинавській 
міфології. Поруч з тим, до хронотопу-sacra вагнерівської opera as myth уведені невидимі, а часом й 
непроголошені, загадкові, потойбічні світи, згадка про які або наявність атрибутів яких надають їм зна-
чення міфологічної реальності, можливості втручання у земне життя. Світами, що оточують Антвер-
пен, постають Монсальват і Валгалла.  



Мистецтвознавство  Рощенко О. Г. 

 168 

Оронім Монсальват як аналог небесної країни міститься у фіналі музичної драми, в її розв‘ язці 
– на початку розповіді Лоенгріна («…liegt eine Burg, die Monsalvat genannt»). Тут Монсальват визначе-
ний як «свята країна», «гора», «храм», сховище священного Граалю – джерела чистої віри. Якщо оро-
нім Монасальват введений на початку розповіді лицаря Грааля, то його ім‘я власне – на її завершен-
ня. В останній фразі розповіді небесного Героя (її кульмінації) відтворено його походження, родовід і, 
нарешті, ім‘я: «Від Грааля лицар до вас сюди прийшов: батько мій Парсифаль, його король; його ли-
цар, Лоенгріном я звусь!» («sein Ritter ich bin Lohengrin genannt»).  

На відміну від Монсальват, пряма згадка про Валгаллу в опері відсутня. Замість міфологізово-
ного ороніму Валгалла, у центрі 2 дії опери – «молитві» Ортруд, яка уперше залишається одна на 
сцені і відверто висловлює свої істинні почуття, уводяться імена колишніх володарів священної гори 
германо-скандинавського язичницького світу. До стародавніх германських богів – Вотана і Фрейї, що з 
володарів світлої Валгалли перетворилася на втілення пекла, – звертається дочка вождя Радбода по 
допомогу. Згідно із законами романтичного doctа stilo, за уведеним до художнього контексту іменем 
власним міститься відповідний прихований сюжет, що сприяє поглибленню змісту твору. Проголошу-
ючи імена богів старої Валгалли, Ортруд пробуджує сили потойбічного світу, який персоніфікує под-
ружня пара, що посідає вершину германо-скандинавського пантеону. Подальша помста Ортруд в опе-
рній дії відбувається за допомогою давньогерманських богів: демонічна Валгалла допомагає своїй 
посланниці, яка поставила за мету підкорення Брабанта.  

Розкриттю значення Монсальвату та Валгалли у сакральному часопросторі оперного міфу ва-
гнерівського «Лоенгріну» сприятиме функціонально-типологічний та міфолого-символічний види ана-
лізу. Ороніми Монсальват і Валгалла мають систему спільних сакральних функцій, актуалізованих у 
різні історичні часи розвитку германо-скандинавського світу: Валгалла як втілення язичницької міфо-
логії випереджає символіку Монсальвату – утілення уявлень християнської культури. 

І Монсальват, і Валгалла постають як аналоги світової гори (омфалу), що що з‘єднує небесний, 
земний і підземний світи. Символізуючи небесну країну, підіймаючись до раю, світова гора сама пере-
творюється на його втілення. Вершини обох світових гір постають як аналоги Світла.  

На вершинах обох гір розташовані замки як їх продовження. У центрі кожного замку міститься 
священна зала, де відбуваються урочистості, таємничі ритуали, бенкетування воїнів світла, що меш-
кають у священних замках.   

Спільність рівнів сакральної символіки Монсальвату та Валгалли спостерігається і на орніто-
логічному рівні. Два чорних ворони, що сидять на плечах Вотана як його радники, як втілення вічності 
трикстерської природи, постають символами верховної влади язичницького бога вогню. Два білих пта-
ха (голуб, що наповнює священну чашу Гралася новою силою; лебідь – символ лицаря Граалю) – по-
середники між втаємниченим Монсальват і земним життям. Контраст кольорів (білого і чорного) – 
входить до системи сакральних ознак Монсальвату і Валгалли. 

Подібні функції божественних сил, розташовані на язичницькій і християнській гірських верши-
нах. У германо-скандинавській міфології Вотан – бог Сонця, вогню, світла, повелитель світлого небес-
ного воїнства ейнхеріїв, носій мудрості і знання. Господь Бог, що у християнстві постає як Сонце, во-
лодіє воїнством небесним, утворюваним ангелами світла, очолюваним Архистратигом Михайлом.  

Від початку формування обох символічних систем – язичницької і християнської – втіленням 
небесної сили постають воїни світла – хранителі сакрального знання, носії мужності. Язичницькі, а, 
згодом, й християнські воїни небесні володіють спільною зовнішньою атрибутикою – обладунки, спис, 
меч, як і спільною функцією охоронців і захисників божественної справедливості. І Вал галла, і Монса-
льват – це гори воскресіння, що символізують перехід до вічного життя.  

Валгалла і Монсальват, представлені системою спільних атрибутів і функцій, набувають зна-
чення семантичних двійників у хронотопі-sacra германо-скандинавського світу. Але, поруч з тим, знач-
ні відмінності у функціонуванні носіїв спільних функцій сприяють розподілу колись сакрального хроно-
топу на два символічні світи.  

Розподіл обумовлений, перш за все, тлумаченням верховної божественної сили. Відтоді, як на 
зміну язичницькому політеїзму приходить християнській монотеїзм, іншого значення набуває й тлума-
чення воїнів світла.  

Вотанівські ейнхерії ведуть подвійне життя. З ейнхеріїв утворюється мертве військо Вотана. 
Коли загиблого героя підіймають у Валгаллу на своїх чорних, крилатих, диких конях валькірії – войов-
ничі дочки володаря світу і світла (вагнерівський «Польот валькірій» присвячений саме цьому урочис-
тому переходу загиблих героїв до вічного життя) – до царини довічного свята у священному притулку 
старих богів – він долучається до небесного життя (довічного святкування минулих і майбутніх пере-
мог у священній залі старих богів), залишаючись мертвим. Але ейнхерії, що віддали життя за рідну 
землю на полі смертельної брані, святкують у своєму раю перемогу лише вдень. Вночі вони поверта-
ються на землю, щоби продовжити битися з ворогами, заміняючи смертельно втомлених живих воїнів. 
Залишаючись мертвими, ейнхерії здійснюють свій обов‘язок і після смерті.  

Збирає Вотан військо загиблих героїв, готуючись до останньої битви богів, які дістали часу су-
тінок. Відчувши ознаки Рагнареку – язичницького апокаліпсису – з надр землі, з поганського пекла, 
вийде його хазяйка й володарка – чудовисько Хель, ведучи за собою живих мертвяків, готових злетіти 
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на небо на своєму страшному кораблі. І розпочнеться битва між язичницьким раєм і пеклом за участю 
двох мертвих військ, одне з яких є втіленням світла, інше – темряви.  

На відміну від мертвих воїнів Валгалли, християнські лицарі – хранителі святині Граалю – пе-
ребувають на вершині Монсальват як живі, і як живі спускаються на землю заради відстоювання спра-
ведливості. Якщо воскреслі нічні воїни Валгалли залишаються мертвими, то лицарі Монсальват здо-
бувають вічне життя, не знаючи смерті.  

Якщо повернутися до наведеної вище структури функціональних тождеств, властивих сакра-
льній символіці Монсальвату і Валгалли, то необхідним постане наступний висновок. Подібні функції 
належали Валгаллі і Монсальвату у різні часи формування міфосвідомості у германо-скандинавській 
ойкумені. Часова першість належить Валгаллі – втіленню язичницьких вірувань дохристиянської доби, 
місцезнаходженню язичницьких богів та ейнхеріїв. Прийняття й поширення християнства етносами 
германо-скандинавського світу обумовило народження іншої символічної системи і, як наслідок, витіс-
нення поганської міфологіки, як і її атрибутики, за межі небесного сакрального хронотопа у структурі 
германо-скандинавського світу. Адже в одній міфологічній картині світу немає місця двом сакральним 
об‘єктам, чиї функції майже цілком співпадають: має лишитися лише одна священна горам, що прете-
ндує на роль світової, на функцію омфалу. Але витіснення у системі міфомислення не означає зни-
щення: безсмертне не вмирає, переміщуючись до світу «мертвого життя» [2]. Боги та герої поганської 
міфології, як і поєднана з ними атрибутика, після прийняття християнства перевтілюються, переміщу-
ючись поза той бік реальності. Валгалла нібито перевертається, втрачає свою первинну функцію сві-
тової гори як аналогу раю, переходячи до вільного від християнської небесної ієрархії підземного ло-
кусу, набуваючи хтонічного статусу, стаючи дзеркальним відображенням власного минулого. В той же 
самий час її колишнє місце займає сяючий небесним світлом Монсальват. З втілення Аsgard Валгалла 
перетворюється на символ Utgard, приєднуючись до Хельхейм (царства мертвих Хель) – аналогу дав-
ньонімецького пекла, до війни з яким готувався вічний Вотан. Брабанту же залишається функція Mid-
gard. З тих самих пір Валгалла веде війну проти Монсальват за повернення свого попереднього ста-
тусу царини світла, а також за володіння Брабантом, адже той, хто володіє Мідгард, є володарем 
світу. Пройшовши по «всій кривій змісту» [1], враховуючи примарне підземне життя, вагнерівська Вал-
галла намагається повернути собі свій колишній статус світової гори, що здіймається до вершин небе-
сного раю. 

За умов витіснення за межі світу світла відбувається тотальне перетворення Валгалли. Вотан 
з небесного бога світла у середньовічну добу перетворюється на хтонічне божество – Дикого Мислив-
ця, покровителя і предводителя мертвого війська [4; 9]. Відтепер його мета – поповнення свого при-
марного війська, що втратило колишню велич, завдяки залученню загублених душ, які спокусилися 
примарною величчю. Разом із Полководцем, перетворилося і його у минулому світле воїнство: відте-
пер це – мертвий почт, утворений численними грішниками, серед яких – Каїн та Агасфер, які також 
постають як хтонічні сутності, демонізовані істоти. Не змінився лише час появи Дикого Мисливця і його 
мертвого почту на поверхні землі: у сутінках, переднічною порою, з‘являються вони, сіючи жах серед 
живих. Пил, вітер, що супроводжують польот чорних коней дикого полювання, перетворює їх на при-
мари, закриваючи їх постаті від очей перестрашених свідків. Одначе іпостась Полководця за Вотаном 
– хтонічним божеством – залишається, хоча змінюється і сам полководець, і його військо.  

Перетворення, подібне до того, що відбулося з Валгаллою та Вотаном у християнському світі, 
сталося і з язичницькою Венерою. Ця метаморфоза розкрита Р. Вагнером в «Тангойзері» (1843 – 
1845), що передує «Лоенгріну» (1845 – 1848). Вагнерівська Венера з богині Олімпу – втілення світла і 
божественної любові – перетворюється на хтонічну істоту, помешкання якої – підземна гора спокуси. 
На відміну від Валгалли у «Лоенгріні», метаморфізована Венерина гора подана у «Тангойзері» як сце-
нічний образ.  

Від початку жахливого перетворення (втрата могутньої влади) Валгалла перетворюється на 
суперника Монсальват. Мета Валгалли – повернути собі свою минулу велич, зайняти своє колишнє 
місце, задля чого намагається перевернути світобудову, зруйнувати сонячний Монсальват. З цією ме-
тою висилає на землю свою представницю – Ортруд, надаючи їй функцію валькірії: вона полонить ли-
царя, що до того виступав утіленням доброчинності. Її первинна мета: завоювати Брабант, перетвори-
вши його на наземне пристанище Валгалли. У підсумку в сакральному хронотопі германо-
скандинавської міфології вибудовується вертикаль, «верх» якої утворений Монсальват, низ – пекель-
ною Валгаллою. Саме таку вертикаль художньої світобудови конструює Р. Вагнер в опері «Лоенгрін». 

У «Лоенгріні» Р. Вагнер синтезував дві самостійні міфології, одна з яких утворена навколо Ва-
лгалли, тоді як центром іншої постає Монсальват. Саме на основі їх протистояння композитор утво-
рює музичну драму (підкреслимо, що у легенді про «лицаря лебедя» Валгалла відсутня). У підсумку 
вагнерівський «Лоенгрін» (як і інші реформаторські музичні драми композитора) набуває трансміфоло-
гічного значення, а земний хронотопічний вимір оперної дії – метаісторичного масштабу. В оперній 
трансміфології «Лоенгріна», завдяки символічним структурам, своєрідно відображено війну двох релі-
гій.  

Проявом протистояння Монсальвату і Валгалли постає розгорнення дії опери як поєдинку між 
Wunder і Zauber. Боротьба поміж Wunder і Zauber (дивом і чаклунством) – важливий аспект вагнерів-
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ської оперної міфотворчості (див. аналіз опери «Тангойзер» [10]). Важливу роль у розгорненні вагне-
рівської оперної трансфміфології, основаної на протистоянні дива і чаклунства, має міфомотив зача-
рованого Лицаря. Показова міграція міфомотиву зачарованого лицаря у розвитку оперної драматургії. 
Для Тельрамунда, чия свідомість затьмарена чаклунством Ортруд, зачарованим лицарем постає Лое-
нгрін. Одначе насправді саме Фрідріх Тельрамунд, у минулому – славний лицар, під впливом злого 
чаклунства Ортруд набуває цієї функції. До протистояння «дива і чар» долучається й міфомотив за-
борони, який, за Ортруд, що отруює свідомість Фрідріха, постає свідоцтвом належності небесного ли-
царя до світу Zauber. Царина Ортруд – світ Zauber: вона закладає у серце запального лицаря сумнів 
щодо того, що Лоенгрін – втілення Божого дива. Це Ортруд представляє його як лицаря зачарованого 
(1 сцена ІІ дії). Відбувається переміна функцій героїв: Божий посланець в очах Тельрамунда перетво-
рюється на втілення Zauber, а він сам (у власних очах) – на втілення справедливості. В цьому полягає 
трагедія Фрідріха фон Тельрамунда. Його загибель (з мечем у руках!) у другій сцені Божого суду (ІІІ 
дія) від руки Лоенгріна дозволяє дійти висновку, що Фрідріх гине у відповідності до закону лицарської 
честі Валгалли: він – єдиний ейнхерій, якого може залучити до свого мертвого війська Вотан (Дикий 
Мисливець). Але його «валькірія» – Ортруд, яка від початку обрала Тельрамунда як майбутнього вої-
на Валгалли, від початку розглядала його лише як жертву, зрікаючись від свого обов‘язку супроводжу-
вати зачарованого лицаря в останню путь до Валгалли. Її місія – продовжити боротьбу за Брабант – 
«плацдарм» Валгалли.  

Лише за умов перемоги язичницької Валгалли – символу влади стародавніх германо-
скандинавських богів – над християнським світом, що його символізує Монсальват, її оронім (за зако-
нами міфологізованої ономастики) мав би залунати.  

Потойбічний непроголошений сакральний хронотоп вагнерівського оперного міфу не вичерпу-
ється протистоянням Монсальват та Валгалли. Уведення імені Парсифаля – короля Грааля – долучає 
до дії опери сюжет, що набув розвитку в останній опері-містерії Р. Вагнера (1882). Разом із іменем Па-
рсифаля – святого простеця – до «Лоенгріну» немов би уводиться весь сюжет останньої опери Р. Ваг-
нера, включаючи й образ Клінгзору – ще однієї чарівної гори і замку, втілення «Zauber». Завдяки згад-
ці про Парсифаля, до протистояння Монсальвату і Валгалли долучається й Клінгзор. Як суперник 
Монсальват, Клінгзор постає умовним спільником Валгалли. 

Час розвитку дії «Лоенгріну» як оперного міфу – доба знищеного Клінгозру: перемога Парси-
фаля, повернення священного спису до Монсальват символізує загибель Клінгзора, торжество 
Wunder над Zauber. У співвідношенні сюжетів цих вагнерівських опер проявляється роль міфологічно-
го зворотного часу: початок легенди, що передує «Лоенгріну», міститься наприкінці оперного спадку 
композитора. Ім‘я Парсифаль, уведене до фінальної розповіді Лоенгріна, містить згадку про минуле: 
за ним стоїть колишній (а у системі оперного спадку Р. Вагнера – майбутній) поєдинок Монсальват і 
Клінгзору (мага і замку). Віддалена алюзія на Клінгзор спостерігається і в структурі «Лоенгріну»: роз-
ташування образу Валгалли у молитві Ортруд у ІІ дії відповідає видінню Клінгзор у «Парсифалі» (за 
умов різних об‘ємів відповідних сцен). І у «Лоенгріні», і у «Парсифалі» Валгалла і Клінгзор постають як 
видіння: короткочасне (в опері 1848 р.), подовжене – (в опері 1882 р.). Але в обох операх примарне 
видіння постає як подолане: якщо Клінгзор – замок мага-чарівника – руйнує Парсифаль, то примару 
Валгали, що претендує на своє колишнє місце у міфологічному хронотопі,– його син Лоенгрін. 

Історичне співвідношення «Лоенгріну» і «Парсифалю» відображує значущість ролі зворотного 
часу у вагнерівській оперній міфології. Ортруд – носій і провісниця демонічної сторони двоствітовості 
Кундрі. Якщо Ортруд лише імітує «голубину чистоту» у діалозі з Ельзою (2 сцена ІІ дії), то Кундрі дійс-
но знаходиться поміж двох світів. Якщо демонічне в образі Ортруд торжествує, то партію Кундрі виріз-
няє жертовний перехід до божественного світла. 

В оперній творчості Вагнера тема протистояння світла і темряви нерідко знаходить своє вира-
ження завдяки зверненню композитора до «гірської» символіки (символіки «чарівної гори»), що набу-
ває значення стійкої міфологеми.  

Висновки. Символіку Монсальвату та Валгалли у формуванні музичної драматургії оперного 
міфу Р. Вагнера «Лоенгрін» – опері імені – визначено завдяки зверненню до міфооперологія як науки, 
основаної на синтезі засад міфо- та оперології, а також застосування основ музичної ономатології, 
наукові можливості якої, задля вивчення специфіки оперного хронотопу-sacra, поширені на обидві 
сфери міфологізованої ономастики: антропо- та топоніміку. Визначено роль явних (Монсальват) і при-
хованих оронімів (Валгалла, а також, частково, її аналогів – Венериної гори і Клінгзору) у структурі мі-
фологізованої топоніміки вагнерівського «Лоенгріна». встановлення закономірностей функціонування 
яких у символічному контексті opera as myth, дозволяє встановити ті приховані змісти музичної драми, 
що сприяє розширенню її семантичного «поля». 

 Через символіку Монсальвату та Валгалли у музичній драматургії вагнерівського оперного 
міфу «Лоенгрін» – авторської трансміфології – відбувається розкриття ідеї протистояння світла і тем-
ряви, християнства та язичництва. На основі функціонально-порівняльного аналізу встановлено сис-
тему спільних ознак, властивих Монсальвату та Валгаллі (світова гора, світло, замок, бенкетна зала, 
воїни світла, птахи), у наслідок чого між ними відбувається незримий поєдинок за володарювання над 
Брабантом (Midgard). Сценічний образ Венериної гори, втілений у «Тангойзері», провіщує появу не-
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зримої Валгалли у «Лоенгріні», то в опері про «Лицаря лебедя» є наявною прихована згадка про Клін-
гзор, що віднайде розгорнення у «Парсифалі». 
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СТАНОВЛЕННЯ «ПРОСТОГО» СТИЛЮ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 
Мета дослідження - на основі наукових дефініцій категорії музичний стиль початку XXI століття, сформулювати 

відповідне уявлення щодо «простого» стилю в музичному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Методологія 
дослідження. Звернення до проблематики музичного стилю носить міждисциплінарний характер та передбачає комплексний 
підхід, що поєднує як традиційні мистецтвознавчі, так і загально-гуманітарні аспекти дослідницької роботи. З одного боку, спи-
раємося на методологію музикознавчих праць, що дозволяють зосередитися на власне музичному підході. З іншого боку, звер-
таємося до досліджень загально-мистецької і філософсько-естетичної спрямованості, які присвячені проблемам постмодерну 
та його ідеологічній базі, що дозволяє зрозуміти і оцінити мистецькі процеси, які відбуваються  в сучасному художньому про-
сторі. Наукова новизна роботи полягає в розгляді «простого» стилю композиторської творчості другої половини ХХ – початку 
ХХІ століття, що має специфічні властивості і особливості взаємин ідейно-образної системи та композиційної техніки. Отримані 
в процесі вивчення результати розширюють уявлення щодо композиторської творчості межі століть і доповнюють існуючі нау-
кові погляди, що стосуються розуміння «простого» стилю в музичному мистецтві в ХХI столітті. Висновки. В сучасний період 
естетика «нової простоти» постає ознакою коментуючого мислення, для якого виявилися однаково актуальними всі історичні 
мови і діалекти. Нерідко твори композиторів, які звернулися до напрямку «простоти» в музичному мистецтві, нагадують свого 
роду імпровізацію на стиль. Для них стає характерною певна загальність нотного письма, що схожа з студентськими вправами з 
класичної гармонії в консерваторії, у результаті чого, авторська інтонація стає слабо помітною. Можливо припустити, що, відмо-
вляючись від «новизни» на користь «знайомого», композитори у деякій мірі звільняються від тиску необхідності винаходу нового 
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матеріалу. Таким чином, в рамках «нової простоти» предметом музичного висловлювання стають відгомони сказаного іншими, 
які декларують не стільки індивідуальність творця, скільки відмову він неї. Виходячи з сформульованих у межах дослідження 
чотирьох концепцій «простоти» («простота» як спрощення; як втілення філософії мінімалізму; як «аскетизм» і втеча в доб-
ровільну бідність; як відмова від нового) - можливо зробити висновок, що певним чином відповідний композитор апелює до кож-
ного з цих напрямків. Відкритою представляється й концепція індивідуального стилю сучасного композитора, яка почала інтен-
сивно змінюватися під впливом нових філософсько-естетичних ідей епохи постмодерну. Ця проблема відбивається й в інших 
мистецьких питаннях, серед яких співвідношення «свого» і «чужого», «свого» і «загального», «простого» і «складного». 

Ключові слова: музичне мистецтво, стиль, музичний стиль, простий стиль, композитор, композиторська творчість. 
 
Трофимов Антон, доктор искусства, фаготовый музыкальный исполнитель, Измир, Турция 
Становление «простого» стиля в композиторском творчестве второй половины ХХ - начала ХХІ в. 
Цель исследования - на основе научных дефиниций категории музыкальный стиль начала XXI века, сформулиро-

вать соответствующее представление о «простом» стиле в музыкальном искусстве второй половины ХХ - начала XXI века. 
Методология исследования. Обращение к проблематике музыкального стиля носит междисциплинарный характер и преду-
сматривает комплексный подход, сочетающий как традиционные искусствоведческие, так и общегуманитарные аспекты иссле-
довательской работы. С одной стороны, опираемся на методологию музыковедческих работ, позволяющую сосредоточиться на 
собственно музыкальном подходе. С другой стороны, обращаемся к исследованиям общехудожественной и философско-
эстетической направленности, посвященных проблемам постмодерна и его идеологической базе, что позволяет понять и оце-
нить художественные процессы, которые происходят в современном художественном пространстве. Научная новизна работы 
заключается в рассмотрении «простого» стиля композиторского творчества второй половины ХХ - начала XXI века, которая 
имеет специфические свойства и особенности взаимоотношений идейно-образной системы и композиционной техники. Полу-
ченные в ходе изучения результаты расширяют представления о композиторском творчестве рубежа веков и дополняют суще-
ствующие научные взгляды, касающиеся понимания «простого» стиля в музыкальном искусстве в ХХI веке. Выводы. В совре-
менный период эстетика «новой простоты» предстает как знак комментирующего мышления, для которого оказались 
одинаково актуальными все исторические языки и диалекты. Нередко произведения композиторов, обратившихся к направле-
нию «простоты» в музыкальном искусстве, напоминают своего рода импровизацию на стиль. Для них становится характерной 
определенная безликость нотного письма, схожая со студенческими упражнениями по классической гармонии в консерватории, 
в результате чего авторская интонация становится слабо заметной. Возможно предположить, что, отказываясь от «новизны» в 
пользу «знакомого», композиторы в некоторой степени освобождаются от давления необходимости изобретения нового мате-
риала. Таким образом, в рамках «новой простоты» предметом музыкального высказывания становятся отголоски сказанного 
другими творцами, декларирующих не столько индивидуальность создателя, сколько отказ он нее. Исходя из сформулирован-
ных в рамках исследования четырех концепций «простоты» («простота» как упрощение; как воплощение философии минима-
лизма; как «аскетизм» и бегство в добровольную бедность; как отказ от нового) - можно сделать вывод, что так или иначе соот-
ветствующий композитор апеллирует к каждому из этих направлений. Открытой представляется и концепция индивидуального 
стиля современного композитора, которая начала интенсивно изменяться под влиянием новых философско-эстетических идей 
эпохи постмодерна. Эта проблема отражается и в других художественных вопросах, среди которых соотношение: «своего» и 
«чужого», «своего» и «общего», «простого» и «сложного». 

Ключевые слова: музыкальное искусство, стиль, музыкальный стиль, простой стиль, композитор, композиторское 
творчество. 

 
Trofimov Anton, doctor of art, bassoon musical performer, Izmir, Turkey 
Formation of “Simple” Style in Composition Creativity of the Second Half of the XX - Beginning of the XXI Century 
The purpose of the article is to formulate the appropriate picture of the ―simple‖ style in the Music Art of the second half of 

the 20 and the early of the 21
st
 century on the basis of the scientific definitions of the musical style at the beginning of the 21

st
 century. 

Methodology. The appeal to the problematic of musical style has the interdisciplinary nature and requires a complex approach that 
brings the traditional aspects of art studies and the general humanitarian aspects of this scientific work together. On the one side, we 
use the methodology of musical studies which allows us to focus on the musical approach itself. On the other side we appeal to general 
art studies and aesthetical philosophic studies that are dedicated to the problems of the postmodern and its ideological base, and this 
allows us to understand and to assess the processes that take their places in modern art space. The scientific novelty of the research 
lies in the consideration of the ―simple‖ style of the composer artwork during the second half of the 20

th
 century and the beginning of the 

21
st
 century. This style has its own specific features and peculiarities of the interactions between the ideological figurative system and 

composition techniques. The results obtained give us a greater understanding of the composer's work at the turn of the centuries and 
complement the existing scientist‘s views concerning the perception of the ―simple‖ style in music in the 21

st
 century. The conclusions. 

In modern times the aesthetics of the ―new simplicity‖ appears as a sign of the commenting mindset for which all historical languages 
and dialects turned out to be relevant. It‘s not unusual that the works of the composers who appealed to the ―simplicity‖ rem ind us of 
some sort of improvisation on the style. These works are becoming characterized by specific featureless construction of the notation 
which is similar to student exercises on the classical harmony in the Conservatory which results in loss of the author‘s intonation. Per-
haps it can be assumed that the waiver of the ―newness‖ in favor of familiar exampts composers from the creation of new material in 
some way. Thus within ―new simplicity‖ the echoes of what has been said by others become the subject of the musical expression and 
declare not so much the individuality of the creator itself but the waiver of it. Based on the four concepts of the simplicity set forth in this 
research (―simplicity‖ as simplification; ―simplicity‖ as an embodiment of minimalism; ―simplicity as an ―asceticism‖ and escape to a self-
imposed poverty; ―simplicity‖ as a waiver of newness), it appears that these composers appeal to each of these conсepts. A concept of 
modern composer‘s individual style seems to be open-ended. It also starts to mutate under the influence of the new philosophical aes-
thetical ideas of the post-modern era. This problem also has an impact on the other art issues and the balance between the ―our own‖ 
and ―somebody else‘s‖ ones, ―my own‖ and ―collective‖ one, the ―simple one‖ and the ―complex one‖. 

Key words: musical art, style, musical style, simple style, composer, composing. 

 
Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що проблема 

стилю в музиці одна з тих небагатьох проблем, які завжди й у рівній мірі стосується теоретиків і прак-
тиків, естетиків і культурологів, музикознавців і композиторів, виконавців і слухачів. В історії мистецтва 
судження щодо «стилю» пройшло тривалу еволюцію, що яка ніколи демонструє багатозначність в ос-
мисленні терміну, а увага дослідників до феномену стилю, як одного з найважливіших у мистецтво-
знавстві ніколи не слабшала. Сьогодні очевидно, що пік інтересу до проблематики саме музичного 
стилю доводиться на кінець XIX - середину XX століття. Цей період характеризується тим, що в хро-
нотопі світової художньої культури категорія «стиль» трактується як у широкому сенсі слова, що охо-
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плює найважливіші етапи розвитку світового мистецтва, так й у вузькому, який передбачає звернення 
до індивідуальних особливостей окремого митця. 

Мета дослідження - на основі наукових дефініцій категорії музичний стиль початку XXI 
століття, сформулювати відповідне уявлення щодо «простого» стилю в музичному мистецтві кінця ХХ 
– початку ХХІ століття. 

Наукова новизна роботи полягає в розгляді «простого» стилю композиторської творчості другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття, що має специфічні властивості і особливості взаємин ідейно-
образної системи та композиційної техніки. Отримані в ході вивчення результати розширюють уявлен-
ня щодо композиторської творчості межі століть і доповнюють існуючі наукові погляди, що стосуються 
розуміння «простого» стилю в музичному мистецтві в ХХI столітті.  

Методологія дослідження. Звернення до проблематики музичного стилю носить міждисци-
плінарний характер та передбачає комплексний підхід, що поєднує як традиційні мистецтвознавчі, так 
і загально-гуманітарні аспекти дослідницької роботи. З одного боку, спираємося на методологію музи-
кознавчих праць, що дозволяють зосередитися на власне музичному підході. З іншого, звертаємося 
до досліджень загально-мистецької і філософсько-естетичної спрямованості, які присвячені пробле-
мам постмодерну та його ідеологічній базі, що дозволяє зрозуміти і оцінити мистецькі процеси, які 
відбуваються  в сучасному художньому просторі. 

Теоретична основа дослідження. Розкриття теми статті передбачає звернення до досліджень, 
що дозволяють описати новітні засоби композиції та загальний контекст сучасних авторських пошуків. 
Центральною для роботи стала діалогічна концепція культури, яка розроблена М. Бахтіним [2; 3], що 
знайшла своє продовження в сформульованому Ю. Кристевою понятті інтертекстуальність [5]. Сучас-
на поетика художніх творів, що динамічно змінюється, провокує науку на пошуки нових методологічних 
підходів, найбільш яскраво окреслених у дослідженнях філологів, літературознавців, мовознавців, 
культурологів (Р. Барт [1], Ж. Бодрійяр [4], Н. Сеім [11] та інші). 

Виклад основного матеріалу. Виникнення естетики «нової простоти» в музичному мистецтві 
прийнято відносити до останньої чверті минулого століття - часу «переоцінки досягнень авангарду, 
«втоми» від його радикалізму, певної кризи комунікативної функції музики. Її поява стає закономірною 
реакцією на характерне для композиторів всього ХХ століття прагнення до ускладнення музичної мо-
ви. Починаючи з 1970-х років, прихильники «складності» в аспектах техніки композиції продовжили цю 
лінію в рамках напряму «new complexity» («нової складності») [10, с. 298-311]. З іншого боку, течія 
«new simplicity» («нова простота») [10, 285-297], умовно акумулює в собі такі явища, як «нова 
щирість», «неоромантизм», «метамузика» [7, 38], «новий канон» або «неоканонічна стилістика», «при-
родна» або «чиста музика», - зумовили відхід від устремлінь початку і середини минулого століття на 
користь нового синтезу, який грунтується на зверненні до матеріалу музичного мистецтва «минулого». 
Таким чином, поняття «нової простоти» виявляється досить широким і неоднозначним та відповідно 
стає важливим осмислити це поняття в історичній перспективі, з‘ясувавши причини появи рис «про-
стоти» у творчості композиторів ХХ - початку XXI століть. 

Протягом ХХ століття стилістика «простоти» в музиці розглядалася з різних точок зору. Як 
правило, суть розуміння «простоти» залежала від того, що ставало її основою і служило орієнтиром 
для композитора. Умовно можна виділили чотири типи: «простота» як спрощення; «простота» як 
втілення філософії мінімалізму; «простота» як аскетизм; «простота» як відмова від нового. Досить по-
ширена думка про те, що поняття «нова простота» в музичний побут у 1930-ті роки ввів композитор С. 
Прокоф'єв. Повертаючись в 1936 році в СРСР, С. Прокоф'єв перебував у стані втоми від своєї репута-
ції безкомпромісного модерніста і потребував аудиторії, з якою міг би спілкуватися, користуючись яс-
ною і простою мовою. Відповідно, твори, що були написані композитором протягом першої половини 
1930-х років для західної і радянської публіки, значно різняться. У 1934 році одним зі своїх основних 
творчих завдань С. Прокоф'єв проголосив повернення до «простоті», що полягає в ясності музичного 
викладу, але це не означало, що його твори стали більш консонантними. Композитор і раніше викори-
стовував засоби нової хроматичної тональності, але значно спростив свою мову щодо форми, гар-
монії, мелодики, роблячи її більш доступною для реципієнта. 

В. Холопова вбачає у музиці А. Шнітке 1970-х років прояв «нової простоти», називаючи її «ти-
хою лінією» та відносячи до «тихого періоду» в творчості композитора, а головним твором у дусі «но-
вої простоти» А. Шнітке дослідниця називає «Реквієм» (1975 р.) [9, 111, 122, 127]. Ознаки «нової про-
стоти» цього твору полягали в тому, що композитор використовував «довгі, співучі мелодії, що добре 
запам'ятовуються, куплетні форми, які давно не чувані в «серйозній музиці»» [9, 128]. Як приклад 
зовсім нового виду простоти, що  перебуває у складі полістилістичного твору, В. Холопова наводить 
ще один опус А. Шнітке - «Concerto grosso ғ 1» для двох скрипок, клавесина, підготовленого форте-
піано і струнних (1977 р.). Танго, яке звучить у «Concerto grosso» (V частина - Rondo), на думку музи-
кознавця, представляло собою виклик для інтелігентної аудиторії академічного концерту. В результаті 
експерименту, доступна і зрозуміла «несерйозна» музика стала невід'ємною частиною «серйозного» 
твору. 

Серед зарубіжних композиторів, які у своїй творчості апелювали до питання щодо спрощення 
музичного письма, можливо також звернутися до постатей П. Хіндеміта і В. Рима. Пошук «простоти» 
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призводить П. Хіндеміта не тільки до спадку старих майстрів, григоріанського хоралу, епосу бароко та 
середньовіччя, а й до такого музичного матеріалу, як фокстрот і німецька народна пісня. У 1923 році в 
Німеччині композитор бере активну участь у новому художньому русі «Neue Sachlichkeit» («нова ре-
човинність»), який виник як опозиція до пізнього романтизму, експресіонізму, імпресіонізму та аб-
стракціонізму. У зв'язку з тим, що одним з естетичних принципів руху була зрозумілість творів широ-
кому загалу, композитор вводить у свої твори популярний музичний матеріал. Теорію атональності П. 
Хіндеміт вважав помилкою, активно використовуючи в своїх творах принцип тематичного цитування, з 
вражаючою жанровою та історичною широтою музичних джерел. В кінці 1980-х – на початку 1990-х 
років в Дармштадті і Донауешингені, визнаних центрах пошуку нового в музиці, розгорнулося проти-
борство між композиторами старшого і молодшого поколінь, до якого належав В. Рим. Творчу позицію 
нового покоління добре охарактеризували слова програмного директора донауешингенського фести-
валю, згідно з думкою якого відбулася зміна інтелектуального та структурного принципу, що визнача-
ють суть композиції, на емоційний. В рамках нової естетичної парадигми, що зароджується, відбу-
вається відмова від «канону забороненого» (Т. Адорно) в ім'я досягнення індивідуальності 
композиторської свободи. 

Об'єднуючим цих композиторів елементом є те, що всі вони залишалися в рамках академічної 
музичної традиції. Однак, С. Прокоф'єв не запозичував музичний матеріал і не звертався до популяр-
ної або фольклорної музики, для нього «простота» полягала в спрощенні власної музичної мови. При 
цьому композитор спирався виключно на свою творчість. «Простота» П. Хіндеміта грунтувалася на 
зверненні до популярних жанрів, ясності і доступності для аудиторії. В. Рим сприймав «простоту» як 
антитезу «складності» авангарду. «Простота» А. Шнітке може бути співвіднесена з її проявом й у П. 
Хіндеміта, й в В. Рима. Останній, наприклад, розмірковував, що його музична мова виявиться 
«простішою», ніж, наприклад, у К. Штокхаузена. При цьому, творчість композитора не настільки зовсім 
«проста», але в контексті порівняння він дійсно «простіший». 

Якщо «нова простота» апелювала здебільшого до європейської традиції, то подібна, напри-
клад, концепція музичного мінімалізму передбачала звернення до музично-філософських підвалин, 
знайдених під впливом Сходу і вчення дзен, зокрема. В рамках концепції мінімалізму окремий елемент 
може бути рівнозначний до будь-якого іншого, так як між ними не існує будь-якої ієрархії, оскільки 
мінімалізм виключає такі поняття, як драматургія, розвиток, кульмінація, контраст. У зв'язку з цим, 
будь-який фрагмент, як самодостатній, може бути не тільки синтаксичною одиницею, а й одним цілим. 

Елементарна техніка, яка виникла в творчості американських композиторів отримала назву 
репетитивної. Якщо репетитивність, що обумовлена прямим і як би незмінним відтворенням патерну, 
є технікою композиції, то мінімалізм перш за все є філософською і творчою концепцію, яку абсолютно 
простою не назвеш. «Простота», що з'явилася на основі мінімалістського мислення, пов'язана з особ-
ливим сприйняттям і зверненням композиторів з тишею, шумами та звуками, їх різноманітними аку-
стичними поєднаннями, з використанням найпростіших звуковисотних і ритмічних елементів, з опорою 
на діатоніку. «Простота» як «аскетизм» знаходить відображення в творчості так званих «сакральних 
мінімалістів», до яких можна віднести А. Пярта, Г. Гурецького, Д. Тавенера. Експериментуючи в рам-
ках різних стильових моделей, властивих для естетики музичного авангарду ХХ століття, з середини 
1970-х років А. Пярт приходить до особливого стилю, який метафорично визначає, як tintinnabuli (букв. 
«дзвіночки»). Tintinnabuli як система композиції характеризується як нова єдність контрапункту, гар-
монії і форми на межі ХХ-XXI століття, в якій простота чутних звукових параметрів, чистота та 
строгість звучання поєднуються з числовим програмуванням будови музичної матерії. 

Вивчаючи григоріанський піснеспіви, естонський композитор перебував у пошуках власного 
стилю. Прагнення почути внутрішній голос А. Пярт називає природним способом прийти до більш про-
стої, прямої і чистої музики. З моменту набуття цього стилю твори естонського композитора відносять 
до напрямку «нової простоти», характеризуючи їх як «готичний мінімалізм», що розчиняє «грань між 
музикою і аскетичним служінням» [6, 49-50]. 

Зрілий період творчості Г. Гурецького, що припадає на кінець 1960-х років, нерідко характери-
зують як приклад «святого» або «містичного» мінімалізму. Будучи до цього радикальним авангарди-
стом, композитор звертається до максимального спрощення, схожого з музикою А. Пярта, і відмови 
від модерністських установок ХХ століття. Фактично вся творчість англійського композитора Д. Таве-
нера присвячено релігійній проблематиці та пов'язане з традицією візантійського духовного співу. Та-
кож, як й А. Пярт, композитор вважає себе не стільки творцем музики, скільки ретранслятором вищих 
сфер. Сам Д. Тавенер у момент творення порівнював себе з посудиною, крізь яку проходить музика, а 
розмірковуючи щодо методу власної композиції, співвідносив його з методом іконописця, що пише іко-
ну. У своїй творчості англійський композитор прагнув до «загально-православного» охопленням і по-
шуку «Sophia perennis» («вічної мудрості»). Таким чином, часто підхід «простота як аскетизм» вияв-
ляється пов'язаної з особливо ретельним відбором музичних елементів у рамках властивого кожному 
з композиторів певного релігійного бачення. 

Відомий український композитор В. Сильвестров наголосив на існуванні поширеної думки, що 
все, що треба було сказати, вже сказано попередніми митцями. Проте, композитор відчуває потребу 
дещо дописати в якості постскриптуму, так як «в розвинутій культурі, яка вже все як би випробувала, 
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для прояву творчої енергії досить підключення до накопиченого минулого, натяку» [8, с. 133]. З цією 
метою до «минулого» крім В. Сильвестрова, на наш погляд, «підключається» багато сучасних митців, 
як наприклад наведемо П. Васкса та Г. Пелесіса. Латвійський композитор П. Васкс на початку творчо-
го шляху перебував під сильним впливом творів В. Лютославського, К. Пендерецького, Г. Гурецького. 
Вивчаючи їх партитури, технічні прийоми, до початку 1980-х років П. Васкс приходить до того, що в 
музиці найважливіше - створити якусь духовну атмосферу. Після періоду «запеклого авангарду», коли 
він прагнув сказати щось нове в музиці, для нього стало важливіше саме те, що доноситься. У своїй 
творчості П. Васкс прагне до «добрих» слів і «добри» звуків, які погладили б слухача, підбадьорили, 
допомогли йому вистояти в складних життєвих буднях. 

Творчість ще одного латвійського композитора Г. Пелесіса також відносять до «нової просто-
ти» або «новому консонантизму». На відміну від багатьох своїх колег Г. Пелесіс відразу почав творити 
музику в рамках «простого» стилю. В період навчання по класу композиції у А. Хачатуряна в Мос-
ковській консерваторії (1969 -1971 рр.), Г. Пелесіс близько спілкувався з В. Мартиновим. Результатом 
цього спілкування стала «Переписка для двох фортепіано» (2002 р.), яка виявилася наслідком обміну 
листами з нотами нових частин твору між його авторами, що живуть в різних країнах світу. Г. Пелесіс у 
деякій мірі солідарний з В. Мартиновим в апеляції до цілком клішірованих музичних елементів. Пере-
хід від композиції до бріколажу латвійський музикант називає останнім етапом перед тим, коли компо-
зитора буде доречніше назвати програмістом комп'ютера, що не знімає з композитора відповідаль-
ності творчої ініціативи, однак переводить її в іншу якість. 

Про відхід від методоцентризму ХХ століття до більш обережного ставлення до музики розмір-
ковує композитор В. Сильвестров, якого А. Пярт називав самим цікавим композитором сучасності. В. 
Сильвестров, спираючись на романтичні алюзії та естетику міського романсу в своїй «Кітч-музиці» 
(1977 р.), називає свій стиль «слабким», що живе не стільки своєю власною матерією, скільки мета-
форою, іносказанням, натяком. «Слабкий стиль», на думку Сильвестрова, «повертає до тональності, 
мелодії, як до загубленої природи музики. Самі ж авангардні жести відходять на другий план - у 
підтекст» [8, 4]. При цьому «слабкий стиль» - це не тільки «знайомий» матеріал, що як би несе на собі 
печатку авторського самозречення - це відмова від «активізму» на рівні становлення форми [8]. 

У ранній період своєї творчості В. Сильвестров був у рядах групи «Київський авангард». Після 
«Драми» для скрипки, віолончелі та фортепіано (1970-1971 рр.) композитор поступово відмовляється 
від авангардних технік. Автор приходить до усвідомлення того, що багато композиторів ХХ століття 
здобули популярність завдяки винайденим методам, тобто «способам маніпуляції зі звуком, а не тому, 
що їх твори хтось любить і слухає багато разів» [7, 3]. Для себе В. Сильвестров визначає наявність 
іншої форми новизни - «та новизна, яка була нав'язана мистецтву ХХ століттям, в якомусь сенсі 
дійшла до межі: музика перейшла в інсталяції, в звукове мистецтво і досі залишилося не при справах. 
З музики зникла наївність - але ж музика - це, по суті, дитяче заняття»[7, 3]. 

Подібна відмова від новизни і звернення до вже «знайомого» матеріалу відноситься й до твор-
чості композитора І. Соколова кінця 1990-х - початку 2000-х років. Згідно І. Соколову, музика пред-
ставляє собою набір елементів, характерних для тієї чи іншої епохи, до яких можна звернутися і «до-
тично» використовувати в своїх творах. Таким чином, у композитора виникає потреба висловитися на 
чужій мові, ніби доказати те, що, як йому здається, було недомовленим. Позиція композитора 
співзвучна роздумам В. Сильвестрова, що убачає в свого роду банальних сьогодні інтонаціях ослаб-
лені високі структури з властивою їм оголеною чистотою. При цьому народження нової мови можливо 
з елементів того, що живе досі, бо й досі може бути вимовлене як одномоментне слово [7]. 

Висновки. В сучасний період естетика «нової простоти» постає ознакою коментуючого мис-
лення, для якого виявилися однаково актуальними всі історичні мови і діалекти. Нерідко твори компо-
зиторів, які звернулися до напрямку «простоти» в музичному мистецтві, нагадують свого роду ім-
провізацію на стиль. Для них стає характерною певна безликість нотного письма, що схожа з 
студентськими вправами з класичної гармонії в консерваторії, в результаті чого, авторська інтонація 
стає слабо помітною. Можливо припустити, що, відмовляючись від «новизни» на користь «знайомого», 
композитори у деякій мірі звільняються від тиску необхідності винаходу нового матеріалу. Таким чи-
ном, в рамках «нової простоти» предметом музичного висловлювання стають відгомони сказаного ін-
шими, які декларують не стільки індивідуальність творця, скільки відмову він неї.  

Виходячи з сформульованих у межах дослідження чотирьох концепцій «простоти» ( «просто-
та» як спрощення; як втілення філософії мінімалізму; як «аскетизм» і втеча в добровільну бідність; як 
відмова від нового) - можливо зробити висновок, що так чи інакше відповідний композитор апелює до 
кожного з цих напрямків. Відкритою представляється й концепція індивідуального стилю сучасного 
композитора, яка почала інтенсивно змінюватися під впливом нових філософсько-естетичних ідей 
епохи постмодерну. Ця проблема відбивається й в інших мистецьких питаннях, серед яких співвідно-
шення «свого» і «чужого», «свого» і «загального», «простого» і «складного». 
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ПОВЕРНЕННЯ У МУЗИЧНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРОСТІР  
ВИДАТНОЇ НОТНОЇ ПАМ’ЯТКИ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО 

 
Мета роботи полягає у збереженні і введенні до наукового і культурного обігу, а також у музичний олімпійський 

простір нотної пам‘ятки Бориса Лятошинського. Методологія дослідження - джерелознавчий, історіографічний - при 
опрацюванні наукової літератури і джерел для відтворення історичних реалій; порівняльно-історичний - для відстеження основ-
них етапів розвитку конкурсного руху в Україні; біографічний - при з‘ясуванні внеску українських митців у розвиток музичного 
олімпійського руху. Наукова новизна роботи полягає у поверненні до музичного обігу видатної нотної пам‘ятки та теоретично-
му відображенні олімпійського руху в науковій літературі. Висновки. «Урочистий марш» Бориса Лятошинського став брендом 
музичної олімпіади і дає можливість поєднати різні епохи - 30-ті роки XX ст. та сучасність, показати тяглість музичного 
олімпійського руху в Україні. Подальші дослідження книжкових пам‘яток України з метою збереження і введення до наукового і 
культурного обігу вітчизняної книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку вітчизняного мистецтвознав-
ства та практики олімпійського музичного руху. 

Ключові слова: олімпійський рух, музична олімпіада, нотна пам‘ятка, Борис Лятошинський. 
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Возвращение  в музыкальное олимпийское пространство выдающегося нотного памятника Бориса Лятошин-
ского 

Цель работы заключается в сохранении и введении в научный и культурный оборот, а также в музыкальное олим-
пийское пространство нотного памятника Бориса Лятошинского. Методология исследования - источниковедческий, историо-
графический - при анализе научной литературы и источников для воспроизведения исторических реалий; сравнительно-
исторический - для отслеживания основных этапов развития конкурсного движения в Украине; биографический - при выяснении 
вклада украинских композиторов в развитие музыкального олимпийского движения. Научная новизна работы заключается в 
возвращении к музыкальному обороту выдающегося нотного памятника и теоретическом отображении олимпийского движения 
в научной литературе. Выводы. «Торжественный марш» Бориса Лятошинского стал брендом музыкальной олимпиады и дает 
возможность соединить разные эпохи - 30-е годы XX в. и современность, показать преемственность музыкального олимпийско-
го движения в Украине. Дальнейшие исследования книжных памятников Украины с целью сохранения и введения в научный и 
культурный оборот отечественного музыкального наследия считаем перспективным направлением развития украинского искус-
ствоведения и практики олимпийского музыкального движения. 

Ключевые слова: олимпийское движение, музыкальная олимпиада, нотный памятник, Борис Лятошинский. 
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Return to the Musical Olympic Space Outstanding Music Sheet of Boris Lyatoshinsky 
Purpose of the article is to preserve and introduce into the scientific and cultural circulation outstanding music sheet of Boris 

Lyatoshinsky into the Olympic musical space. The methodology of the research - source study, historiographic - in the development of 
scientific literature and sources to reproduce historical realities; comparative-historical - to track the main stages of development of the 
competitive movement in Ukraine; biographical - when clarifying the contribution of Ukrainian composers to the development of the 
Olympic music movement. Scientific novelty of the work lies in the return to the musical circulation of the outstanding musical notes 
and the theoretical representation of the Olympic movement in the scientific literature. Conclusions. The «Solemn March» of Boris 
Lyatoshinsky has become a brand of the music Olympic movement and makes it possible to combine different eras - the 30s of the 20th 
century and modernity and show the continuity of the musical Olympic movement in Ukraine. Further studies of the bookmarks of 
Ukraine with the aim of preserving and introducing into the scientific and cultural circulation of the national musical heritage are consid-
ered a promising direction in the development of art study. 

Key words: Olympic movement, musical Olympiad, music sheet, Boris Lyatoshinsky. 

 
Актуальність теми. Конкурсний рух в Україні посідає гідне місце в розвитку національної му-

зичної виконавської школи. Це підтверджує велика кількість конкурсів та фестивалів, які з'являються 
протягом останніх років. Питання конкурсно-фестивального руху висвітлені у дослідженнях К.Ю. Да-
видовського, І.С. Рябова, О.В. Сичової, Н.Г. Чернецької, М.Б. Шведа та ін. З 2014 року ми спо-
стерігаємо відродження музичного олімпійського руху в Україні як феномену багатопрофільних зма-
гань, які набувають популярності серед професійних музичних виконавців, дітей та молоді країни. Але 
проблематика сучасного музичного олімпійського руху ще не має достатнього відображення у ми-
стецтвознавчих  дослідженнях сьогодення і  потребує наукового опрацювання.  

Відмінності Всеукраїнської музичної олімпіади від академічних музичних конкурсів полягають в 
масовості, широкому територіальному охопленні учасників, багатопрофільності змагань (інструмен-
тальні, вокальні та хорові номінації, номінації ―композиція‖ та ―диригування‖, музично-теоретичні 
номінації), загальнокомандних заліках, відкритому голосуванні журі, широкому регіональному пред-
ставництві журі, відкритому добору до участі у роботі журі, використанні передових комп‘ютерних тех-
нологій.  

З 2014 р. Всеукраїнська відкрита музична олімпіада «Голос Країни» проходить під патронатом 
народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя 
України Євгена Станковича. Учасники змагаються в чотирьох музичних олімпійських конкурсах і му-
зично-теоретичній олімпіаді. В цілому, в музичній олімпіаді змагання проходять в 90 номінаціях і 12 
вікових категоріях. Співорганізаторами музичної олімпіади виступають Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського та громадська організація «Всеукраїнська музична олімпіада». Співго-
ловами оргкомітету музичної олімпіади виступають Євген Станкович, Максим Тимошенко та Ганна 
Росенко. Головний режисер - Сергій Ночовкін. 

Всеукраїнська музична олімпіада проходить з метою виявлення та підтримки талановитих 
українських музичних виконавців, диригентів, композиторів, підвищення виконавської майстерності 
учнів, студентів і викладачів музичних закладів України, обміну творчими досягненнями між музикан-
тами, впровадження змагальності і заохочення викладачів музикантів, а також середніх і вищих нав-
чальних закладів музичної освіти Міністерства культури України, сприяння інтеграції національного 
мистецтва у світовий культурний простір. В музичній олімпіаді можуть брати участь українські та за-
рубіжні музиканти. В олімпійському конкурсі диригентів змагаються диригенти зі спеціальною музич-
ною освітою, а також студенти вищих музичних навчальних закладів. У музично-теоретичній олімпіаді 
беруть участь учні шкіл мистецтв (початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
України) і вищих музичних навчальних закладів України I-II рівня акредитації. 

Відродження музичної олімпіади у 2014 р. відбулося за сприяння директора Міжнародної шко-
ли мистецтв Ганни Росенко та Сергія Ночовкіна. Наразі положення про олімпіаду захищено 
свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір «Концепція проведення всеукраїнської музичної 
олімпіади «Голос Країни».  
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Результатами розвитку музичного олімпійського руху в Україні можна зазначити: розробку кон-
цепції музичного олімпійського руху в Україні; впровадження нових інформаційних технологій щодо 
проведення музичних змагань в Україні на прикладі Всеукраїнської музичної олімпіади; розробку тео-
ретичних підходів щодо системи багато ступеневих музичних змагань: від музичного конкурсу в почат-
кових мистецьких навчальних закладах до Всеукраїнської музичної олімпіади; формування теоретич-
них підходів щодо функціонування музичного олімпійського руху. З 2014 р. у Всеукраїнській музичній 
олімпіаді взяли участь більше 3000 учасників з усієї країни. 

Перша Всеукраїнська музична олімпіада відбулася з 1 по 4 травня 1931 року у місті Харкові – 
на той час столиці України. Організатором олімпіади виступив Наркомос України (сучасне Міністер-
ство освіти). У змаганнях взяли участь понад 60 професійних і самодіяльних колективів та понад 2 
тисяч виконавців. Музична олімпіада проходила у декілька етапів. Попередні відбіркові змагання 
пройшли у селах, районах та містах.  

Нас зацікавив факт наявності бренду музичної олімпіади тих часів, яким був «Урочистий 
марш» видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Виникла ідея повернення із забут-
тя цієї національної пам‘ятки з метою її залучення  в якості  бренду сучасного олімпійського руху та 
розпочати пошуки партитури.  

За результатами проведеного джерелознавчого пошуку  та аналізу періодичної літератури 20-
х - 30-х рр. ХХ ст., яка знаходиться у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, в одному з 
додатків журналу «Музика мас» було знайдено нотний матеріал «Урочистого маршу» Б. Лятошинсько-
го. Відповідно до важливості дослідження музичного  друку  у певній історико-культурній ситуації 20-х - 
30-х рр. ХХ ст. вважаємо доцільним віднести до книжкових пам‘яток такі нові для того часу типи 
періодичних видань, як: «Музика мас».  

У процесі джерелознавчого пошуку було простежено хронологію змін назв журналу: 
1923–1925 – «Музика» (щомісячник, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1926  –  «Українська музична газета» (щотижневик, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1927 – «Музика» (6 номерів на рік, Київ, Музичне Т-во ім. Леонтовича); 
1928–1930  –  «Музика – масам» (щомісячник, Харків, УПО НКО, ЦК ЛКСМУ, Музичне Т-во ім. 

Леонтовича, Культсектор ВУРПС); 
1931 –  «Музика мас» (щомісячник, Харків, орган Сектора Мистецтв НКО УСРР, Культсектора 

ВУРПС, ЦК ЛКСМУ та Всеукраїнського Т-ва Революційних Музик (ВУТОРМ); 
1933–1941 – «Радянська музика» (щомісячник, Харків, оргбюро Спілки Радянських музик 

України і Сектора Мистецтв НКО); 
1970  –  «Музика» (Київ). 
Не  зважаючи на зміни назви, зазначене періодичне видання у різні роки залишалось 

провідним органом музичної преси України у складі СРСР. Періодичне видання 1931 року – «Музика 
мас» (щомісячник, м. Харків, орган Сектора Мистецтв НКО УСРР, Культсектора ВУРПС, ЦК ЛКСМУ та 
Всеукраїнського Товариства Революційних Музик (ВУТОРМ) подавав провідні статті та матеріали, по-
рушував актуальні питання  музичного життя, освітлював явища минулого і сучасного музичного ми-
стецтва, давав вказівки, поради й довідки у справі організації масової музичної роботи, інформував 
про діяльність музичних громадських організацій УСРР і Радянського Союзу, рекомендував у рубриці 
рецензій нові музичні видання і подавав критику на новини музичної літератури, друкував нотні додат-
ки - твори для хору, оркестру, сольного співу, інструментальних ансамблів та ін.  

Випуск січня 1931 року присвячений Першій Всеукраїнській музичній олімпіаді. «Кожен співак, 
музика, диригент, композитор мусить прийти на Олімпіяду» [4, 5]. Тематичними є надруковані в жур-
нал і «Гасла до Всеукраїнської музичної олімпіяди», серед яких: «Музику - на боротьбу за вугіль, ме-
тал і транспорт... », «За пролетарський призов до музичного фронту», вірші В.В. Маяковського: 

«І пісня, і вірш - це бомба і прапор, 
І голос співця піднімає кляс, 
І той, хто сьогодні співає не з нами -  
- Той проти нас!» та ін.  
Не зважаючи на соціально-політичну заангажованість риторики лозунгів тих часів, треба від-

значити прогресивність ідей відродження олімпійського руху в Україні як складової естетичного, зо-
крема музичного розвитку молоді, його масовості та демократичності. 

У випуску ғ 1 (січень) 1931 року також надруковано «Наказ НАРКОМОСВІТИ про проведення 
першої Всеукраїнської  музичної олімпіяди 1 - 8 травня 1931р. в Харкові» та додані «Музичні твори до 
1-ої Всеукраїнської музичної олімпіяди» [4, 6]. 

«В марші Лятошинського, порівнюючи з його іншими творами, фактура простіша, але це спро-
щення фактури не цілком пов‘язане із змістом твору. Здається, ніби автор заговорив проти звичайної 
для нього, невластивою йому мовою…» – зазначалось в анотації до твору [5, 48]. У довідці про автора 
сповіщалося, що Борис Лятошинський - засновник сучасної української музики, один із найбільших 
новаторів ХХ сторіччя. Його центральний твір - Перша симфонія (1918), у ній яскраво проявився 
поліфонічний дар, блискуче володіння оркестровими тембрами, масштабність задумів. У 1926 році 
з‘являється Увертюра на чотири українські теми, що знаменує початок нового періоду, для якого ха-
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рактерна пильна увага до українського фольклору, проникнення в таємниці народного мислення, в 
історію, культуру рідного народу (опери «Золотий обруч» і «Полководець» («Щорс»); кантата «За-
повiт» за віршами Тараса Шевченка; відмічені найтоншим ліризмом обробки українських народних 
пісень для голосу з фортепіано і для хору a cappella, в яких Лятошинський сміливо вводить складні 
поліфонічні прийоми, а також незвичайні для народної музики, але надзвичайно виразні й органічні 
гармонії. 

У випуску журналу «Музика мас» ғ 7/8 1931 р.  нам вдалося знайти лист Б. Лятошинського до 
редакції журналу: «Цінуючи великі досягнення 99-ої стрілецької дивізії в масовій музичній роботі…, 
написаний Мною «Урочистий Марш 1-ій Всеукраїнській Муз. Олімпіяді» присвячую 99-й стрілецькій 
дивізії, переіменовуючи його в «Урочистий марш 99-ої стрілецької дивізії - славетного переможця й 
ударника Першої Всеукраїнської Музичної Олімпіяди». Композитор Б. Лятошинський» [6, 65]. 

Оркестрований марш був І. Михайловським, проф. Київського музично-театрального інституту, 
але в додатках даного журналу марш надрукований не партитурою, а в поголосниках (партитуру й 
фортепіанний переклад видано в додатках до ғ 1 1931 р.) [7]. 

У музичному мистецтві XX століття Борис Лятошинський був і залишається першим із «вели-
ких українців». Музикознавчий аналіз маршу показав високі якості твору, що дає можливість віднести 
його до пам'яток культури України. 

У своєму дослідженні книжкових пам‘яток 20-х рр. ХХ ст. ми спираємось на праці, присвячені 
вивченню феномену «рідкісна книга», «цінна книга», «книжкова пам‘ятка» (П.Бєрков, Г.Геннаді, 
О.Жаворонкова, Г.Ковальчук, О.Малеїна, О.Маркушевич, І.Поздєєва, І.Розанова, Д.Ульянівська, 
Г.Шапкіна-Петренко, К.Яцунок). 

Добираючи критерії приналежності книги до категорії пам‘ятки, необхідно брати до уваги  
визначення критеріїв пам‘яток документального спадку міжнародною програмою ЮНЕСКО «Пам‘ять 
світу», а саме: 

- політичні і релігійні, які сприяли формуванню історії світу; 
- час, тобто концепція давності, що є досить умовним поняттям для кожної країни; 
- документальний спадок має естетичні та стилістичні характеристики, що високо оцінюють-

ся за межами регіону чи нації;  
- якщо соціальна, культурна та духовна цінність спадку виходить за межі національної куль-

тури [1; 2; 3]. 
Пам‘яткою може бути також особливий примірник видання з автографом видатної особистості 

навіть, якщо саме видання не є пам‘яткою друку. Такими є видання музичних творів М. Леонтовича, К. 
Стеценка з їхніми автографами, «Урочистий марш» Б. Лятошинського з його коментарями. 

Аналіз «Урочистого маршу» Бориса Лятошинського з позицій його приналежності до пам‘яток 
світової і національної культури  довів, що  цей твір видатного українського композитора, присвячений 
Всеукраїнській музичній олімпіаді і надрукований у періодичному виданні «Музика мас», відповідає 
зазначеним критеріям, а саме: художня та історична  цінність, світова значимість оригінального 
примірника творчого спадку, який продовжує гуманітарні традиції давнього олімпійського руху  люд-
ства. «Урочистий марш» був написаний Б. Лятошинським для духового оркестру. Відновлення парти-
тури та голосів для інструментів оркестру, а також перекладення для камерного симфонічного оркест-
ру у 2017 році зроблено завдяки генеральному директору та головному диригенту Національного 
ансамблю солістів «Київська камерата» - Валерію Матюхіну. 19 листопада 2017 р. за нашою ініціати-
вою було організовано перше за довгі роки виконання «Урочистого маршу» на гала-концерті XII Все-
української музичної олімпіади «Голос Країни» на сцені Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка Національним ансамблем солістів «Київська камерата‖ під керівництвом В. Матюхіна.   

Таким чином «Урочистий марш» Бориса Лятошинського став брендом музичної олімпіади, 
який виконується щорічно і дає можливість поєднати різні епохи - 30-ті роки XX ст. та сучасність і по-
казати тяглість музичного олімпійського руху в Україні. 

У квітні 2018 року «Урочистий марш» було виконано на гала-концерті XIV Всеукраїнської му-
зичної олімпіади «Голос Країни» на сцені Київської середньої  спеціалізованої музичної школи ім. М.В. 
Лисенка Національним ансамблем солістів «Київська камерата» під керівництвом В. Матюхіна.   

Подальші дослідження книжкових пам‘яток України з метою збереження і введення до науко-
вого і культурного обігу вітчизняної книжкової спадщини вважаємо перспективним напрямом розвитку 
сучасного мистецтвознавства та збагачення практики олімпійського музичного руху видатними твора-
ми національного доробку минулого. 
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The purpose – to examine the stamps of the Kiev-Mezhigirsk Faience Factory for the chronology for the use of refined data in 
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antiques market. Conclusions. Trademarks of Kiev-Mezhigirsk Faience Factory with the attribution of products should be divided into 
three stages of its historical activity: 1801 (the beginning of production for sale) – 1822 (the time of submission to the Kyiv magistrate), 
1822 – 1858 – the personal property of the monarch in St. Petersburg and the management of his Cabinet [ministers], 1858–1874 – the 
period of tenants and sub-tenants: О. О. Shishkov (1856 – 1866); N. O. and V. O. Barskikh (1858 – 1865); M. V. Govorov (1870/1871 – 
1874/1876 – the last year, when the furnace was working and it was possible to produce forms of finished products). 

Key words: Kiev-Mezhigirsk Faience Factory, Ukraine, ХІХ century, trademarks. 
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Грінченка  
Торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики у сучасній мистецтвознавчій експертизі  
Мета – розглянути клейма Києво-Межигірської фаянсової фабрики за хронологією задля використання уточнених да-

них в сучасній мистецтвознавчій експертизі. Методологія дослідження базується на застосуванні історико-хронологічного під-
ходу, історико-культурного, когнітивного та методу мистецтвознавчого аналізу, що дозволяють окреслити специфіку виготов-
лення продукції Києво-Межигірської фаянсової фабрики, та осягнути сенс нанесення того чи іншого маркування. Наукова 
новизна полягає у введенні верифікованої інформації щодо автентичних клейм і підробок до наукового обігу, у тому числі му-
зейного, в експертно-мистецтвознавчій практиці, та виявленні фальсифікату на ринку антикваріату. Висновки. Торгові знаки 
Києво-Межигірської фаянсової фабрики при атрибуції виробів варто розподіляти на три етапи її історичної діяльності: 1801 (по-
чаток випуску продукції для продажу) – 1822 (доба підпорядкування Київського магістрату), 1822 – 1858 рр. – особиста влас-
ність монарха у Санкт-Петербурзі й управління його Кабінетом [міністрів], 1858 – 1874 – період орендарів і суборендарів: О. О. 
Шишкова (1856 – 1866); М. О. та В. О. Барських (1858 – 1865); М. В. Говорова (1870/1871 – 1874/1876 – останній рік, коли пра-
цювали печі і був можливий випуск форм готової продукції). 

Ключові слова: Києво-Межигірська фаянсова фабрика, Україна, ХІХ століття, марки. 
 
Школьная Ольга Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Киевского университета имени Бориса 

Гринченко 
Торговые знаки Киево-Межигорской фаянсовой фабрики в современной искусствоведческой экспертизе 
Цель – рассмотреть клейма Киево-Межигорской фаянсовой фабрики за хронологией для использования уточнѐнных 

данных в современной искусствоведческой экспертизе. Методология исследования базируется на применении историко-
хронологического подхода, историко-культурного, когнитивного и метода искусствоведческого анализа, которые позволяют 
очертить специфику изготовления продукции Киево-Межигорской фаянсовой фабрики, и постигнуть смысл нанесения той или 
другой маркировки. Научная новизна состоит во введении верификованной информации относительно аутентичных клейм и 
подделок в научное обращение, в том числе музейное, в экспертно-искусствоведческую практику, и выявлении фальсификата 
на рынке антиквариата. Выводы. Торговые знаки Киево-Межигорской фаянсовой фабрики при атрибуции изделий следует 
распределять на три этапа еѐ исторической деятельности: 1801 (начало выпуска продукции для продажи) – 1822 (пора подчи-
нения Киевскому магистрату), 1822 – 1858 гг. – личная собственность монарха в Санкт-Петербурге и управление его Кабинетом 
[министров], 1858 – 1874 – период арендаторов и субарендаторов: А. А. Шишкова (1856 – 1866); Н. А. и В. А. Барских (1858–
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1865); М. В. Говорова (1870/1871 – 1874/1876 – последний год, когда работали печи и был возможен выпуск форм готовой про-
дукции). 

Ключевые слова: Киево-Межигорская фаянсовая фабрика, Украина, ХІХ столетие, марки. 

 
Постановка проблеми. Марки Межигір‘я – то окрема сторінка сучасної мистецтвознавчої екс-

пертизи. Починаючи від перших років ХХ століття, вони стали предметом інтересу поважних вчених, 
але ясність за 100 пройдешніх потому років внесена так і не була. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, першим, після Олексія Селіванова, який система-
тизував марки тонкокерамічних підприємств Російської імперії (за життя видавав свої книги у Володи-
мирі, Москві та Рязані в 1903, 1904, 1906, 1911, 1913 рр.), ґрунтовно підійшов до питання походження 
марок окремих предметів Межигір‘я 1910 р. знаний київський історик мистецтва та музейник Євген Ку-
зьмін. На додачу до селівановських п‘яти марок згаданого виробництва («Киев» з датою – роком та 
числом з місяцем; двоголового орла під короною; самої корони від орла, але без нього; цієї ж корони 
на геральдичному щиті, котрий тримають два леви, з відвернутими від нього мордами – вся компози-
ція розміщена на квітковому острівці; та «Киевъ» з датою – місяцем і роком, кожен напис з яких окан-
тований прямокутним картушем), Є. Кузьмін намагався зрозуміти суть зображень на позначках проду-
кції вказаного виробника. Його праця «Межигірський фаянс» містить дослідження клейм цього 
крупного вітчизняного бренду, які вперше були проаналізовані з точки зору мистецтвознавчої атрибу-
ції, потрібної у музейній роботі й експертизі [4]. 

Оскільки останній тісно співробітничав з М. Грушевським, власником значущої колекції вироб-
ництва названого бренду, та М. Біляшівським, з котрим розроблялася концепція художньо-
промислового відділу Міського музею, збірка якого надалі влилася в основу карбу Всеукраїнського іс-
торичного музею імені Т. Г. Шевченка, Є. Кузьмін працював з артефактами із найбільших скарбниць 
фаянсу та фарфору м. Києва. 

Вочевидь, саме він консультував і власника ще однієї непересічної колекції продукції КМФФ – 
Оскара Гансена, збірка якого входила в трійцю найбільших по межигірському фаянсу в Україні. На ос-
нові своєї колекції останній надалі виклав відомі йому знання і міркування щодо клеймлених предме-
тів, які опинилися у його власності. Відомий київський колекціонер Оскар Гансен у статті «Межигірські 
клейма» 1913 р. (рос. мовою) розбирав питання походження окремих торгових знаків, їх зв‘язку з пері-
одами діяльності фабрики і виробниками-управителями, проводив аналогії з маркуванням відомих 
брендів європейського художнього фаянсу та фарфору [1]. 

Вже у його статті йдеться про дискусійні щодо походження торгові знаки, виявлені на фаянсі, 
аналогічному межигірському. А саме: «Ф. К. Д. и Б.» і «В. Б.». Посилаючись на О. Селіванова, О. Ган-
сен робить висновок, що ці клейма, часто поєднані із хронограмою «1861», «1862», «1863», «1864» не 
є марками виробництва КММФ доби братів Барських, а належать підприємцям, знаним як співвласни-
ки фірми «Діпедрі, Борисов і Широкобоков». Пізніше, через кілька десятків років, цю ж думку буде під-
тримувати і знаний дослідник вітчизняного «білого золота» Наталія Полонська-Василенко у своїй пра-
ці «Нарис з історії заснування Києво-Межигірської фаянсової фабрики» [7]. Забігаючи наперед, треба 
зазначити, що всі справи на фабриці періоду 1858–1864 рр. вів Микола Барський, ініціали якого вигля-
дали б як «М. Б.», а його брат Василь був лишень компаньйоном. Тому, наперекір існуючим іншим те-
оріям, нелогічною видається версія про зв‘язок клейма «В. Б.». із діяльністю КМФФ. 

Крім того, О. Гансен зауважував на основі матеріалів власної колекції, що написи великими лі-
терами «Кіевъ» із датою зустрічаються у марках Межигір‘я до 1830 р. Також автор вказав, що інколи 
на таких клеймах дата може бути відсутньою. До того ж він відзначав, що селівановський знак ғ2 не 
зустрічався йому на предметах, які можна датувати пізніше 1829 р. На додачу, О. Гансену були відомі 
комбінації марок ғ2 і ғ3, стилістичні риси творів наводили його на думку, що вироби фабрикувалися 
не пізніше 1839 р. До вищевикладеного, він іще додавав, що окрім напису «Киевъ», йому відомі марки 
«Межигорье», а також «Киевъ, Межигорье» разом, датувати які важко [7, 271]. 

Потому О. Гансен наводив приклад клейма з відтиснутою в масі «Коронкою», виконаною в 
стилі французького бароко, із написом «Кіевъ» під низом. Це маркування лишалося також без хроно-
логічних ознак (хоча цифрограми 37 і 38 поруч можуть натякати на відповідні роки – О. Ш.). 4 гераль-
дичних клейма в стилі англійського фаянсу з левами і однорогами дослідник не ідентифікував з яки-
мось конкретним часом. Натомість він виділив дві марки з аналогічною композицією з підписами 
братів Барських й одну (рідкісну) без гербового щита з їхніми ініціалами, що атрибутував як такі, котрі 
відповідають 1858 – 1864 рр. Останніми збирач оприлюднив 4 клейма, котрі не мають стосунку до 
КМФФ, хоча й виконані у межах традицій формотворення та декорування означеного бренду. Крім них 
він навів торгову марку з написами «Кіевъ» із датою та квіточкою [1, 271-273]. 

Мета статті – розглянути торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики перших трьох 
чвертей ХІХ століття. 

Новизна роботи полягає у осмисленні всіх відомих типів марок Межигір‘я і використання цієї 
інформації для мистецтвознавчої експертизи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Найскладнішим після перегляду означених праць є питання розгалуження торгових знаків КМФФ 
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останніх 20-ти рр. праці (після передачі її Кабінетом в оренду). 1856 р. підприємство орендував на 10 
років (по 8500 крб. сріблом на рік) із правом викупу після повної виплати О. О. Шишков. Однак, невдо-
взі він почав відмовлятися від виконання умов договору. Так, вже на середину 1858 р. (29 липня) ви-
робництво було віддане у нову оренду [2, арк. 54], не розриваючи контракт із О. Шишковим [3]. Можна 
сказати, що ці люди виступали сучасною мовою суборендарями фабрики. 

Ними стали брати Микола та Василь Олександровичі Барські, котрі підписали наступні пункти: 
1) що вони зобов‘язуються збільшити обороти фабрики за 15 років до 100 тис. крб. сріблом і 2) відпо-
відають перед КЙІВ власним майном, а також мають виплачувати кошти за оренду наперед із завдат-
ком (за кожну третину року з 7 тис. крб. по 6 тис. крб. [2, арк. 64]. Тобто, із розрахунку 21 тис. крб. на 
рік (а ще треба було заробити на матеріали, зарплату персоналу, оренду магазинів, купівлю пального, 
розхідних матеріалів для устаткування й інструментів, на укріплення берегу Дніпра, ремонт існуючих 
будівель і розбудову допоміжних виробництв (приміром, цегляного). 

Правда, від утримання лазарету і школи було дозволено відмовитися, рівно як від допоміжних 
приміщень з інструментами, суму яких відняли від загальної [2, арк. 64]. Але в цілому треба було за-
робляти до 100 тис. крб. сріблом на рік, щоб усе це забезпечити. Натомість за наявності майже дар-
мового персоналу (кріпаків) у попередні роки ніколи не виходили на такі рівні прибутків. Ці кабальні 
умови де-факто виконати було неможливо, і від 1864 р. суборендарі прагли повернути Кабінету орен-
довану фабрику. Проте, тяжби за цією справою продовжувалися включно до середини 1865 р. [3]. 

Надалі відомо за матеріалами номенклатури архівних справ Російського історичного архіву у 
Санкт-Петербурзі, що від 1871 р. наступним власником підприємства став почесний громадянин Мит-
рофан Васильович Говоров, котрий намагався повернути КЙІВ Києво-Межигірську фаянсову фабрику 
впритул до 1875 р. За даними ЦДІАК він нібито розпочав оформлення підприємства на себе ще 1870 
р. 1876 р. (за інформацією О. Гансена – 1874 р.) печі підприємства були остаточно погашені. Наступ-
ного року вийшов Указ імператора про закриття виробництва. До 1881 р. йшла передача справ Свя-
щенному Синоду, до відомства якого було передано маєтність колишнього Межигірського монастиря, 
де розташовувались корпуси фабрики, разом із будівлями [3]. Таким чином, останній період праці під-
приємства має бути розрізнений за марками кількох власників, орендарів та суборендарів. 

В цілому, марки слід розподілити за періодами підпорядкування Києву, Петербургу, та пану-
вання підприємців-орендарів. 

Ранні знаки виробництва першої чверті ХІХ ст. наносилися вручну, так само, як і на синхронній 
їм продукції Корця, Городниці та Баранівки. Тому інколи поруч із таким маркуванням могла стояти пе-
рсональна позначка конкретного автора. Оскільки збереглися підписи окремих художників і скульпто-
рів, ці знаки можна ідентифікувати і визначити більш точно час випуску продукції, звужуючи його до 
періоду перебування того чи іншого майстра у штаті виробництва. Так, одним із ранніх зразків є клей-
мо «Кіевъ» і особиста метка у вигляді монограми майстра Крістіана Вімера (1802–1823 рр. на КМФФ), 
нанесена на основу вази з колекції НМУНДМ (Іл. 1). 

 

  
 

Іл. 1. Підпис Крістіана Вімера за матеріалами архіву ЦДІАК, напис початкової літери 
прізвища ідентифікується з написом на одному з межигірських предметів колекції НМУНДМ. 
Загалом, європейська традиція ставити метки майстрів надалі на КМФФ майже не прижи-

лася (за виключенням окремих підписів майстра Леонтія Бєгуновського). 
 
За матеріалами архіву ЦДІАК першу печатку з гербом для клеймування виробів підприємства 

виготовили за 45 крб., її передали на листопад 1822 р. Впродовж місяця після цього Кабінет й. і. в. до-
зволив ставити її на готовій продукції (цебто з грудня 1822 р.). У цей період намагалися надати біль-
шої ваги продукції, що перейшла від регіонального відомства Київського магістрату до державного у 
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Санкт-Петербурзі. Тобто статус у фабрики став державним, підкреслювалася приналежність до імпе-
раторських заводів кращих виробів. 

Тоді ж планували для посилення якості продукції надіслати кваліфікованого скульптора з Імпе-
раторського фарфорового заводу Сергія Морозова (від 28 жовтня 1822 р.) [6, арк. 2-5]. Відомо, що з 
1823 по 1843 р. штатним скульптором був Никифор Філіпов [7, арк. 87]. Також «різні фігури» та рельє-
фні кахляні печі робив на підприємстві вільнонайманий Томас Перотка від 1829 р., який спочатку пра-
цював на верстатах [7, арк. 43]. Відповідно до змін штату з 1823 – 1829 рр. можемо припускати і появу 
тиснених рельєфних марок у вигляді фігурного картушу, відомих за натурними першоджерелами. 

Наталія Полонська-Василенко вважала, що після напису «Кіевъ», вживали торговий знак «Ме-
жигорье», або «MEGIGOR» французькою мовою (хоча щодо автентичності останньої О. Гансен дуже 
сумнівався) [7, арк. 84]. Враховуючи, що ще існують марки, в яких об‘єднані топоніми «КIЕВЪ» та 
«МЕЖИГОРЬЕ», вочевидь, їх датування на фаянсі обмежується 1830-м роком, коли було змінено під-
ходи до клеймування виробів. 

Але торгова марка «МЕЖИГОРЬЕ» відома також за цеглою з музеїв Вишгородщини. Її у цій мі-
сцевості робили як місцеві мешканці самотужки (хатній промисел), так і при фабриці. У тому числі пе-
ріоду Барських, котрі звели цегельний завод. Тобто датування таких клейм може сягати 1870-х рр. 

Загалом, найбільш детальну інформацію про нанесення позначок на продукцію виробництва, 
містить стаття сучасної дослідниці з Музею правової охорони інтелектуальної власності Укрпатенту А. 
М. Ферчук «Межигірська марка» [9, с. 9]. Так, автор свідчить, що до вересня 1830 р. на КМФФ марку-
вали продукцію відтиском прямокутного кліше в тісто «Кіевъ» із написом великими літерами. Поруч міг 
стояти лише номер партії. Але коли 5.02.1830 р. вийшов Указ Сенату під назвою «Положення про 
клеймування фабричних виробів» (рос. мовою), порядок нанесення міток на промислову продукцію 
змінився. Адже за торговими марками відбувалася реєстрація зразків [9, 9]. 

Тому товарні клейма представляли віднині власників продукції, які несли за неї відповідаль-
ність. Адже укладався перелік фірм і окремих підприємців-виробників, що наразі мали обов‘язково ре-
єструвати свої торгові знаки у Департаменті торгівлі і мануфактур [9, 9–10]. Оскільки фабрика належа-
ла на той час Кабінету ЙІВ, то після відповідного розпорядження від 2 вересня 1830 р., підприємство 
мало інакше позначати свою продукцію. Відтепер фабрична марка мала містити, крім даних про місце 
виготовлення, точну дату випуску (з місяцем і роком). Напевне, ця додаткова інформація могла бути 
ідентифікатором у разі якихось негараздів партії з конкретним виробником (колективом) і, таким чи-
ном, посилювалася відповідальність персоналу. 

Оскільки збільшилася кількість інформації, що наносилася на готову продукцію, розмір літер 
слова «Кіевъ» був дещо зменшений, додані хронограми, які вибудовувалися у триповерхову конструк-
цію напису [9, 10]. Такі написи зустрічаються частіше від 1831 р., паралельно із ними на початку 1830-
х рр. продукція також оздоблювалася торговими знаками у вигляді двоголового орла під короною. Мо-
жливо, ставилися такі марки на асортимент, адресований до поставок Двору його імператорської ве-
личності, тому й вживався знак, пов‘язаний із символами державності. Принаймні, серед кількох відо-
мих таких марок окремі мають хронограми «1831», «1832». 

Протягом 1840-х рр. особливих змін у нанесенні клейм виробництва КМФФ не відбувалося. 
«Триповерхові» марки інколи доповнювалися четвертим «поверхом» із номером партії. Вони наноси-
лися і протягом 1850-х, коли паралельно із ними ставилися подібні торгові знаки із квіткою (можливо, 
на позначення якогось особливого сорту продукції, приміром, бісквітів, чи для певного замовника). У 
деяких марках такого штибу відтиснений рік – 1853. 

Відповідно, досить імовірно, що подібні марки мають датування у межах першої половини 
1850-х рр., до здачі підприємства в оренду, коли принципи клеймування продукції на КМФФ докорінно 
змінилися. Хоча під 1853 р. ще фігурує торговий знак з написом «киевъ» без дня і місяця. Тобто інколи 
працівники могли забути нанести всі необхідні дані, або користувалися старим кліше (скажімо, у разі, 
коли не могли з якихось причин застосувати нове). 

Найскладніше здійснити чітке розгалуження клейм пізнього часу дії виробництва. Уточнити да-
ні щодо маркування творів при управлінні Барських, які перекривали період О. О. Шишкова, можна, 
проаналізувавши написи на торгових знаках останніх двадцяти років діяльності підприємства. 

Всі марки пізнього періоду функціонування виробництва щонайменше слід розподілити на ті, 
що стосуються доби праці братів Барських та періоду Говорова. Двоє з відомих нам клейм у вигляді 
гербу з верхніми літерами «м» і «г», гіпотетично можна вважати говоровськими. Оскільки ці літери мо-
жуть означати «Межигір‘я» і «Говоров». На них саме немає і прізвища Барських. Решта, де Барські 
фігурують у підписах клейм, ідентифікуються з періодом їх управління. Нині з останніх відомо близько 
7-ми, які можна умовно розподілити на 5 марок доби Барських і 2 – періоду Говорова. 

Хто міг мати стосунок до розробки марок 1850-х рр. на КМФФ, можна прослідкувати за змінами 
у штаті. При Барських більша частина висококваліфікованого персоналу була звільнена. Зокрема, го-
ловний майстер Карл Петер з Альтролауської фабрики в Чехії (1852–1858 рр.), правда, пізніше його 
викликали назад [7, арк. 87–88]. 

За доби Барських (від 1858 р.) нібито лишився в штаті, цебто працював щоденно, а не інколи, 
на думку Н. Полонської-Василенко тільки Густав Дітель, модельмайстер, австрієць за походженням. 
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Він вступив до підприємства 1857 р., а лишався з Барськими по 1864 р. [7, арк. 87]. Натомість за інши-
ми джерелами П. Мусієнко свідчив, що Г. Дітель працював на КМФФ до 15 вересня 1858 р. І мешкав 
він у Межигір‘ї до 27 липня 1859 р. Надалі, цей ще молодий, хоч і досвідчений, фахівець (39-ти років) 
попросив від фабрики свідоцтво з позначкою про «належну вправність» (щось на кшталт сучасного 
рекомендаційного листа). Коли він вступав на роботу 1857 р., то надавав свій твір «Мати, що грає зі 
своєю дитиною» на розгляд [5, арк. 303]. 

Вочевидь, з часу передачі фабрики в оренду (вірніше щось на кшталт суборенди Барським, бо 
з розстрочкою на 10 років її орендував із правом викупу 1856 р. О. О. Шишков) [7, арк. 44], Г. Дітель 
вже шукав роботу і невдовзі, судячи з усього, виїхав. Гіпотетично він, звісно, міг повертатись. Але його 
кандидатура на рівних із К. Петером може розглядатися у зв‘язку із авторством останніх трьох різно-
видів клейм, розроблених при Барських. 

Геральдичні знаки останніх мали різний масштаб, інколи поєднувалися з клеймом Стаффорд-
ширу (напевне, оригінальні зразки, закуплені в Англії, були доповнені малюнками на місці, що і було 
зазначено у вихідних даних); подеколи на марках були уведені додаткові слова кшталту «Patent» під 
композицією, або написи фразами «Dieu et mon droit», «Hony sait quimal y pense», що в перекладі з 
французької – «Бог і моє право», «Хай буде сором тому, хто погано думає про це». Інколи зустріча-
ються комбінації з додатковими написами у фігурному картуші блакитного кольору «Ceres» і 
«Cherson» (імовірно, написи, пов‘яхані з іменами або адресами замовників). Крім того, замість напису 
«Кіевъ» трапляється напис «Петербург» французькими літерами на тарілках із видами однойменного 
міста [7, арк. 85]. Такі рокіровки дозволяють припустити, що адресність замовників могла визначати і 
видозміни марки. 

Про девіз слід сказати, що Барським належав герб «Любич» у вигляді перегорнутої підкови із 
двома хрестами у полі (символ шляхетного православного лицаря). Ніяких написів, подібних до маркі-
рування виробів КМФФ, на ньому немає. Адже суть шляхетного лицарського подвигу в ім‘я Господа 
цілком віддзеркалює девіз «Бог і моє право», пов‘язаний з суттю ідейного поклику дворян Барських. 
Друга сентенція «Хай буде сором тому, хто погано думає про це» може натякати на непосильні труди, 
вкладені управителями у розвій свого дітища, кревно пов‘язаного з історією родини. 

Надалі М. В. Говоров лише дещо переробив уже усталене клеймо Барських в стилі Стаффор-
дширу (із гербовим щитом) та пристосував до нього власні ініціали. Таким чином, його торгові марки з 
геральдичними мотивами та літерами «М» і «Г» (Митрофан Говоров) можна вважати останніми серед 
межигірських і датувати періодом 1870/1871 – 1874/1876 рр. 

Висновки. Отже, загальна кількість межигірських марок обчислюється близько 20-ма різнови-
дами. Це одинарні написи «Киевъ», «КИЕВЪ», «МЕЖИГОРЬЕ», (інколи комбінація двох останніх) 
«MEGІGOR» фр. мовою (доба Київського магістрату); «триповерхові» написи «Киевъ» із точною да-
тою, подеколи у поєднанні зі стилізованою квіткою, двоголовий орел під короною, власне, ця ж корона 
без орла; відтиснута у масі коронка у вигляді барокової французької корони (доба підпорядкування 
Кабінету ЙІВ у Санкт-Петербурзі); овальна печатка з ініціалів Барських, геральдичні щити, що обабіч 
тримають два леви, або лев і одноріг, з ініціалами або прізвищами, девізами Барських та М. В. Гово-
рова (доба орендарів). Інколи марки доповнювалися написами «Церес», «Херсон» чи «Петербург» 
відповідно до адресних замовлень. 
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Мета роботи. Проаналізувати трансформацію семантики золотого тла в українському сакральному стінописі 1850–

1900-х років на прикладі храмів Києво-Печерської лаври, Софійського і Володимирського соборів Києва.  Методологія дослі-
дження полягає в застосуванні компаративного та іконологічного методів, мистецтвознавчого аналізу, зокрема іконографічного, 
для вивчення живописної декорації храмів та розвитку семантики золотого колірного модуля. Наукова новизна роботи полягає 
в розкритті трансформації візантійської семантики золотого тла в українському церковному стінописі другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття. Визначено, в якому храмі відбулося повернення до золотого колірного модуля в руслі візантійської естетики. 
Завдяки архівним свідоцтвам простежено зміну іконографії та ідейного змісту розписів після використання золотого тла. Прове-
дено аналіз розписів відомих православних церков Києва в аспекті особливостей семантики золотого тла, співвідношення в ній 
символічної та декоративної функцій. Висновки. Семантика золотого тла в українському сакральному живописі зазнала змін у 
1850–1900-х роках. Повернення до візантійської традиції золотого тла для створення образу Божественного світу в храмовому 
просторі відбулось у Софійському соборі, коли в розписах його основної  частини було взято за основу золотий колірний мо-
дуль. Таке ж поєднання символічної та декоративної функцій золотого світла відзначало декорацію Успенського собору Києво-
Печерської лаври. У Володимирському соборі символіка золота поступається на користь врівноваженої загальної композиції. У 
лаврській церкві Преподобних Антонія і Феодосія Печерських з Трапезною палатою декоративна функція підпорядковує сим-
волічну. 

Ключові слова: сакральне мистецтво, монументальний живопис, Києво-Печерська лавра, Володимирський собор 
Києва, Софійський собор Києва. 
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исследовательского отдела истории и археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 
Цветовой модуль Божественного мира в украинской сакральной настенной живописи 1850–1900-х годов 
Цель работы. Проанализировать трансформацию семантики золотого фона в украинской сакральной настенной жи-

вописи 1850–1900-х годов на примере храмов Киево-Печерской лавры, Софийского и Владимирского соборов Киева. Методо-
логия исследования заключается в использовании  компаративного и иконологического методов, искусствоведческого анализа, 
в том числе иконографического, для изучения живописной декорации храмов и развития семантики золотого цветового модуля. 
Научная новизна работы заключается в раскрытии трансформации византийской семантики золотого фона в украинской цер-
ковной стенописи второй половины ХІХ – начала ХХ века. Определено, в каком храме произошло возвращение к золотому 
цветовому модулю в русле византийской эстетики. Благодаря архивным свидетельствам прослежено изменение иконографии 
и идейного содержания росписей после использования золотого фона. Проведен анализ росписей известных православных 
церквей Киева в аспекте особенностей семантики золотого фона, соотношения в ней символической и декоративной функций. 
Выводы. Семантика золотого фона в украинской сакральной живописи претерпела изменения в 1850–1900-х годах. Возвра-
щение к византийской традиции золотого фона для создания образа Божественного мира в храмовом пространстве произошло 
в Софийском соборе, когда в росписях его основной части был взят за основу золотой цветовой модуль. Такое же объединение 
символической и декоративной функций золотого света отличало декорацию Успенского собора Киево-Печерской лавры. Во 
Владимирском соборе символика золота уступает в пользу уравновешенности общей композиции. В лаврской церкви Препо-
добных Антония і Феодосия Печерских с Трапезной палатой декоративная функция подчиняет символическую. 

Ключевые слова: сакральное искусство, монументальная живопись, Киево-Печерская лавра, Владимирский собор 
Киева, Софийский собор Киева. 
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ology at the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve 

The Colour Module of Divine World in Ukrainian Sacral Mural Paintings of 1850–1900s 
The purpose of the article is to analyze the transformation of the golden background semantics in Ukrainian sacral mural 

paintings in the 1850–1900s a case study of Kyiv-Pechersk Lavra‘s cathedrals, Kyiv St. Sophia Cathedral, Kyiv St. Volodymyr‘s Cathe-
dral. Methodology is based on the comparative and iconological methods, art study analysis, including iconographic one to study paint-
ing decoration cathedrals and the development of the golden color module semantics. The scientific novelty of the work is to discover 
the transformation of the Byzantine semantics of the golden background in Ukrainian sacral murals of the second part of the 19

th
 – early 

20
th
 century. The cathedral in there was a return to the golden color module in the direction of Byzantine aesthetics has been deter-

mined. According to the archival documents the transformation of iconography and the ideological content of the murals after the use of 
the golden background have been observed. The analysis of the murals of the famous Kyiv Orthodox cathedrals in the aspect of the 
features of the golden background semantics and the correlation of symbolic and decorative functions is carried out. Conclusions. The 
semantics golden background in Ukrainian sacral mural paintings has changed in the 1850–the 1900s. The return to the Byzantine tradi-
tion of the golden background for the creation Divine world image in the temple space was held at Kyiv St. Sophia Cathedral, when in 
the main part murals the golden color module was used as the basis. The same combination of symbolic and decorative functions of 
golden light was inherent to the decoration of the Kyiv-Pechersk Lavra‘s Dormition Cathedral. The symbolism of gold is inferior to the 
balance of the general composition in Kyiv St. Volodymyr‘s Cathedral. The decorative function submits symbolic one in the Lavra‘s 
Sts. Anthony and Theodosius church with the Refectory. 

Key words: sacral art, mural painting, Kyiv-Pechersk Lavra, Kyiv St. Sophia Cathedral, Kyiv St. Volodymyr‘s Cathedral. 

 
Актуальність теми дослідження. Збережений живопис українських православних храмів є 

віддзеркаленням розвитку естетичних поглядів від візантійського канону до модерну. На етнічних те-
ренах України за часів  правління Миколая І на державному рівні підтримувалась орієнтація на куль-
турну спадщину Візантії. Візантійська естетика мала розвинуту теорію символіки кольору для створен-
ня образу Божественного світу. Однією з її наріжних засад була символіка золотого світла [1, 257–
269].  Середньовічні живописні прийоми, живі в мозаїках київських соборів, з часом поступилися 
місцем художній мові нових століть. Питання, яким чином ідея Божественного світу втілювалась в 
українському храмовому живописі 1850–1900-х із його ілюзорністю простору та об‘ємним трактуван-
ням форми, не досліджувалось, тому є актуальним для історії українського мистецтва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Золоте тло, притаманне мозаїчному живопису, у горнилі історії 
перетворювалось на окремі деталі в зображеннях. Тому на нього в композиціях Володимирського со-
бору Києва звернули увагу В. Киркевич [2] та Д. Степовик [9]. Вони справедливо вважали  таке худож-
нє рішення даниною візантійській традиції. Саме її намагалися втілити в новому малярстві Успенсько-
го собору Києво-Печерської лаври, стверджував А. Савенко, вказавши, де розписи виконали на 
золотому тлі [7]. Його свідчення ввійшли до огляду історії собору О. Сіткарьової  [8, 174–179] та 
М. Орленка [4, 561, 585]. У лаврській церкві Преподобних Антонія і Феодосія Печерських з Трапезною 
палатою також було широко використано золото. О. Пітателєва зазначала, що на золотому тлі напи-
сані зображення вівтаря, і  звернула увагу на візуальний ефект золотого тла в деяких композиціях 
Трапезної палати, образно порівнявши його з екраном, що світиться, і кулісою, що повільно спускаєть-
ся [6, 89, 94]. Проте особливості семантики золотого тла в церковних розписах 1850–1900-х років не 
були предметом наукового пошуку авторів. 

Мета дослідження. Проаналізувати трансформацію семантики золотого тла в українському са-
кральному стінописі 1850–1900-х років на прикладі храмів Києво-Печерської лаври, Софійського і Во-
лодимирського соборів Києва.  

Виклад основного матеріалу. Візантійська символіка особливе місце відводила золоту, саме 
йому належала роль своєрідного колірного модуля Божественного світу. Золотий простір храму на 
візуально-чуттєвому рівні відтворював невимовно прекрасний Божественний світ, пронизаний Божою 
благодаттю, що сходила під час літургії, під час молитов. Золотий колірний модуль мозаїчних компо-
зицій створював надреальність, де перебували віруючі. 

У Софійському соборі Києва мозаїчні композиції ХІ століття збереглися фрагментарно, тому 
їхній вплив  не мав всеохоплюючого характеру, як в оздоблених мозаїкою візантійських храмах. Кар-
динальна зміна відбулась у 1850-х роках: золотий колірний модуль було використано для побудови 
живописного храмового простору. У художній критиці ця подія не знайшла відгуку. Зацікавлений до-
слідник тільки в одному з видань міг побачити лаконічне зауваження, що всередині собору головний 
купол і головне склепіння визолочені між ликами святих [5, 25]. Нині ж розписи склепіння центральної 
нави взагалі зафарбовані нейтральним тоном, золоте тло в барабані центрального купола і на арках 
центральної нави видалено (реставраторами в 1950-х для акцентування уваги на мозаїках і фресках). 

Композиції олією на золотому тлі написали протягом весни 1850 – вересня 1851 року (худож-
ник Києво-Печерської лаври Іринарх із лаврськими живописцями). Поштовхом для використання аб-
страктного тла була ідея наблизити декорацію Софії до первісної. Таке естетичне рішення створюва-
ло спільний простір із давніми мозаїками і водночас надавало композиціям нового смислового 
наповнення: семантика золотого тла відкрила, наблизила присутність Божественного світу. 

У вімі головного вівтаря, поряд з Орантою, на золотому тлі був написаний Христос, який бла-
гословляв віруючих (композиція в 1950-х була видалена під час реставраційних робіт).  Милостивий 
Христос із золотих небес відкривав обійми людям. У трансцендентному просторі перебували виконані 
на золотому тлі купола зображення Бога Отця в оточенні серафимів, архангелів і ангелів, апостолів 
між вікнами, євангелістів на парусах, мучеників на підпружних арках. На арках і парусах, де золоте тло 
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збережене, видно, що розписи 1850-х органічно доповнюють мозаїки ХІ століття завдяки аналогіям у 
композиції та колориті. 

Обраний золотий колірний модуль був візуальним підтвердженням єдності з візантійською і 
давньоруською сакральною естетикою, своєрідним містком із минулого в теперішній час. Вибір золо-
того тла поєднував лики мучеників і мучениць на всіх арках центральної нави: виконаних у мозаїчній 
техніці, і в сучасній – на момент проведення живописних робіт – олійній. 

Використання золотого тла обумовило не тільки зміни в іконографії написаних сцен, про що 
свідчить аналіз архівних джерел, а і в їхній семантиці. У  «Сходженні  Святого Духа» на склепінні цен-
тральної нави було написано Святого Духа в образі голуба в трикутному німбі, по боках – апостоли:  
по 6 і 35 на кожному схилі, тобто, 12 і 70 на склепінні. Композиція первісної сцени, що знаходилась на 
цьому місці,  була такою: «Дух Святий у золотій зірці, що посилає вогняні язики на 12 апостолів, зоб-
ражених з обох боків по 6-ти» [3, 10 зв.–11]. В оновленій сцені немає променів, язиків полум‘я над го-
ловами апостолів. Сходження вже відбулося, золото тла символізує присутність благодаті Святого 
Духа. Частково була змінена іконографія також у композиції  із зображенням Христа в архієрейському 
вбранні  з ликами святителів і преподобних. Христос, який благословляв, написаний на склепінні цен-
тральної нави. Первісно Христос був представлений у великій золотій зірці, Його облямовували зоб-
раження ангелів, стрічки з написами; нижче ангелів – собори святителів і преподобних [2, 11 зв.–12]. 
Завдяки абстрактному золотому тлу акцентувалась увага на величному образі Спасителя. Трансцен-
дентність Його образу в золотому вимірі вічності підкреслювали площинне трактування фігури і си-
метрія композиції. Христос одночасно перебував у горньому світі і був присутній у храмі, близький і 
милостивий. 

На склепінні західних хорів, із частковою зміною іконографії, була написана Богородиця з про-
роками, апостолом і євангелістом Іоанном Богословом (цей розпис відкритий для огляду, ним можна 
милуватись у Софії). Богородиця «Знамення» з маленьким Христом представлена на золотому тлі в 
оточенні небесних сил. Їх трактовано підкреслено площинно, як видіння, явлене в молитві, на відміну 
від побудованих за правилами академічного рисунка зображень  старозавітних пророків та Іоанна Бо-
гослова. Так розкрито ідею пророцтва про Спасителя. 

Живопис на золотому тлі візуально поєднував розписи склепінь і мозаїки, а колірний модуль 
золотого тла – символіку трансцендентного світу та колірну аналогію з давньою декорацією  Софійсь-
кого собору. 

Подібна семантика золота притаманна стінопису Володимирського собору. Виконаний у 1885–
1896 роках (В. Васнєцов, М. Нестеров, М. Врубель, М. Мурашко та ін.) він  апелював до візантійських і 
національних зразків, перед усім – храму Київської Софії. Написана на золотому тлі в апсиді головно-
го вівтаря Богородиця з Немовлям Христом викликала подвійні асоціації: із «Сікстинською Мадонною» 
і київською Орантою. Порівняно із софійським живописом, у Володимирському соборі використання 
золотого колірного модуля дещо інше: він будує простір головного вівтаря, «пунктирно» намічає його в 
центральній наві (оскільки використаний тільки на бічних аркадах), і знову «спалахує» в композиції із 
зображенням Святого Духа в образі голуба на тлі величезного золотого диску з променями на 
західному склепінні. На відміну від традиції літургійної символіки храмового простору золото не акцен-
тує центральну наву, воно прикрашає й арки бічних компартиментів. Перевагу віддано колірній си-
метрії в загальній композиції живопису собору. 

Візантійську естетичну концепцію намагалися втілити в нових розписах Успенського собору 
Києво-Печерської лаври в 1894–1900 роках (В. Верещагін, В. Фартусов, Г. Попов та ін.). Маючи за ме-
ту наблизитися до стінопису візантійських церков ХІ–ХІІ століть, автори проекту (1894) побудували 
художній простір основного об‘єму храму за допомогою традиційного для сакрального мистецтва 
Візантії колірного модуля. На золотому тлі виконали композиції в центральній частині собору, яку вва-
жали найдавнішою (нижні бічні приділи тоді не розписували). У головному квадраті церкви, в жертов-
нику і дияконнику від верху до рівня хорів, а в головному вівтарі – майже до підлоги, живопис було ви-
конано на золотому тлі; таке ж тло мали плафони верхніх приділів Преображення Господнього та 
Андрія Первозваного. Нижче карнизів, що йдуть по лінії підлоги хорів, тло було виконано олійними 
фарбами із золотими вінчиками [7, 15–16]. Основний об‘єм та доступні для огляду знизу верхні ком-
партименти собору вражали розкішшю і красою, нагадували про вічну красу Божественного світу і про 
далекі часи, коли церква була оздоблена мозаїкою грецькими художниками. 

В іншому естетичному ключі вирішено живописну декорацію сусідньої з Успенським собором 
церкви Преподобних Антонія і Феодосія Печерських з Трапезною палатою, хоча їхній живопис 
розділяло всього кілька років – в останній художні роботи виконували в 1902–1910-х (О. Щусєв, 
Г. Попов, І. Їжакевич, А. Лаков). Схожість обмежується використанням золота  в апсиді головного 
вівтаря, де  на золотому тлі написані Богоматір в іконографічному ізводі «Богородиця Печерська» і 
«Таємна Вечеря». У нижньому регістрі золоте тло використано для зображень святителів. В інших 
композиціях церкви, навіть у величному образі Христа Великого Архієрея, який сидить на троні в ото-
ченні архангелів, золото присутнє фрагментарно: золоті німби, кола медальйонів із ликами праотців, 
пророків і святих угодників, трикутники парусів, на яких зображено серафимів, зірки і промені, – все це 
сприймається яскравими плямами, гучними акцентами в загальному приглушеному колориті. Вони не 
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справляють враження присутності Божественного буття, навпаки, золоті спалахи тільки підкреслюють 
його трансцендентність. 

Розкіш декоративного вбрання по-справжньому розкривається, як не парадоксально, не в 
церкві, а в прилеглій Трапезній палаті. Золоте тло активно використано між сюжетними сценами, фігу-
рами преподобних Печерських, для різноманітних орнаментів, зображень рослин, райського саду – 
усюди, на стінах і  склепіннях. Загальний колорит Трапезної палати яскравий, сповнений енергії життя. 
Художнє оформлення будівлі для братської трапези лаврських ченців і послушників не поступалося 
світським салонам. 

Наукова новизна роботи полягає в розкритті трансформації візантійської семантики золотого 
тла в українському церковному стінописі другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Визначено, в яко-
му храмі відбулося повернення до золотого колірного модуля в руслі візантійської естетики. Завдяки 
архівним свідоцтвам простежено зміну іконографії та ідейного змісту розписів після використання зо-
лотого тла. Проведено аналіз розписів відомих православних церков Києва в аспекті особливостей 
семантики золотого тла, співвідношення в ній символічної та декоративної функцій. 

Висновки. Семантика золотого тла в українському сакральному живописі  зазнала змін у 1850–
1900-х роках. Повернення до візантійської традиції золотого тла для створення образу Божественного 
світу в храмовому просторі відбулось у Софійському соборі, коли в розписах його основної частини 
було взято за основу золотий колірний модуль. Таке ж поєднання символічної та декоративної 
функцій золотого світла відзначало декорацію Успенського собору Києво-Печерської лаври. У Воло-
димирському соборі символіка золота поступається на користь врівноваженої загальної композиції. У 
лаврській церкві Преподобних Антонія і Феодосія Печерських з Трапезною палатою декоративна 
функція підпорядковує символічну.. 
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ТРАКТАТ «ПРАВИЛА ГАРМОНІЧНІ Й МЕЛОДИЧНІ…» В. МАНФРЕДІНІ  
У ПЕРЕКЛАДІ С. ДЕГТЯРЬОВА  

В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ 
 
Мета роботи. Розглянуто місце в парадигмі сучасної вітчизняної теорії поліфонії трактату В. Манфредіні ―Regole 

armoniche, o sieno precetti ragionevoli per apprendere la musica‖ (―Гармонічні правила, або розумні настанови для навчання музи-
ці‖, 1797 р., Венеція) у творчому перекладі видатного українського композитора С. Дегтярьова («Правила гармонічні та мелоди-
чні для навчання усій музиці», 1805 р., Санкт-Петербург). Методологія роботи поєднує історико-культурологічний, системно-
структурний і теоретичний підходи, що дозволило виявити ключову роль розглядуваної перекладацької праці С. Дегтярьова, по-
перше, у виході із назрілої на той момент кризової ситуації у вітчизняній музичній педагогіці, по-друге, – у подальшому після 
«Музикальної граматики» М. Дилецького процесі поступової європеїзації теоретичної музичної освіти та, ширше, секуляризації 
музичного мистецтва на теренах України та Росії у відповідності до загальних соціокультурних реалій. Наукова новизна поля-
гає у приверненні спеціальної уваги до перекладеної С. Дегтярьовим праці В. Манфредіні як відправної точки для сучасної віт-
чизняної теорії музики і зокрема теорії поліфонії. Висновки. Встановлено, що поява на порубіжжі XVIII-XIX ст. перекладацької 
праці С. Дегтярьова забезпечила сприятливі умови для  трансмісії нової – західноєвропейської – культурної парадигми в музич-
ному мистецтві, протягом декількох десятиліть надалі заповнюючи собою існуючу суттєву прогалину в тогочасній музично-
теоретичній літературі. Виявлено, що роль у цьому процесі творчо здійсненого С. Дегтярьовим перекладу може бути охаракте-
ризована як свідома трансляція на вітчизняному ґрунті європейського музично-теоретичного лексикону Нового часу, зокрема з 
контрапункту і фуги, у вигляді систематично викладеного засадничого кодексу правил.  

Ключові слова: трактат В. Манфредіні «Правила гармонічні й мелодичні», С. Дегтярьов як перекладач, поліфонічне 
мислення, теорія поліфонії, контрапункт, фуга. 
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музыки Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского 
Трактат «Правила гармонические и мелодические…» В. Манфредини в переводе С. Дегтярева в парадигме со-

временной теории полифонии 
Цель работы. Рассмотрено место в парадигме современной теории полифонии трактата В. Манфредини «Regole 

armoniche, o sieno precetti ragionevoli per apprendere la musica» («Гармонические правила, или разумные предписания для обу-
чения музыке», 1797 г., Венеция) в творческом переводе выдающегося украинского композитора С. Дегтярева («Правила гар-
монические и мелодические для обучения всей музыке», 1805 г., Санкт-Петербург). Методология работы сочетает историко-
культурологический, системно-структурный и теоретический подходы, что позволило выявить ключевую роль рассматриваемой 
переводческой работы С. Дегтярева, во-первых, в выходе из назревшей к тому моменту кризисной ситуации в отечественной 
музыкальной педагогике, во-вторых, – в дальнейшем после «Музыкальной грамматики» Н. Дилецкого процессе постепенной 
европеизации теоретического музыкального образования и, шире, секуляризации музыкального искусства на территории Укра-
ины и России в соответствии с общими социокультурными реалиями. Научная новизна заключается в привлечении специаль-
ного внимания к переведенному С. Дегтяревым труду В. Манфредини как отправной точке для современной отечественной 
теории музыки и в частности теории полифонии. Выводы. Установлено, что появление на рубеже XVIII-XIX вв. переводческой 
работы С. Дегтярева обеспечило благоприятные условия для трансмиссии новой – западноевропейской – культурной парадиг-
мы в музыкальном искусстве, в течение нескольких десятилетий в дальнейшем заполняя собой значительный пробел, суще-
ствующий в музыкально-теоретической литературе того времени. Выявлено, что роль в данном процессе творчески осуществ-
ленного С. Дегтяревым перевода может быть охарактеризована как сознательная трансляция на отечественной почве 
европейского музыкально-теоретического лексикона Нового времени, в частности в сфере контрапункта и фуги, в виде систе-
матически изложенного базового кодекса правил.  

Ключевые слова: С. Дегтярев как переводчик, трактат В. Манфредини «Правила гармонические и мелодические», 
полифоническое мышление, теория полифонии, контрапункт, фуга. 

 
Belichenko Nataliya, Ph.D. in Arts, Associate professor, Associate professor and Doctoral candidate of the Department of 

Music Theory, I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts 
V. Manfredini’s treatise “The harmonic and melodic rules” in S. Degtyaryov’s translation in the paradigm of the mod-

ern theory of polyphony 
Purpose of the article. A place in the paradigm of the modern theory of polyphony of the treatise «Regole armoniche, o 

sieno precetti ragionevoli per apprendere la musica» by V. Manfredini («Harmonic rules, or reasonable precepts for learning of music», 
1797, Venice) is considered in the creative translation of an outstanding Ukrainian composer Degtyaryov («Harmonic and Melodic Rules 
for learning of all music», 1805, St. Petersburg). The methodology of the work combines historical, cultural, system-structural and theo-
retical approaches, which revealed the key role of the considered translation work of S. Degtyaryov, firstly, in getting out of the crisis 
situation that had matured by that time in the domestic musical pedagogy, secondly, in the next - after a «Musical Grammar» by M. 
Diletsky - process of gradual Europeanization of theoretical music education and, more broadly, the secularization of musical art in 
Ukraine and Russia in accordance with the general socio-cultural realities. Scientific novelty consists in drawing special attention to 
the work of V. Manfredini, translated by S. Degtyarev, as a starting point for the modern Russian theory of music and, in particular, the 
theory of polyphony. Conclusions. It is established that the appearance at the turn of the XVIII-XIX centuries the S. Degtyaryov's trans-
lation work provided favorable conditions for the transmission of a new - Western European - cultural paradigm in music, for several 
decades later filling in the existing significant gap in the then musical theoretical literature. It is revealed that the role of the translation 
work creatively carried out by S. Degtyaryov in this process can be characterized as a conscious translation on the national basis of the 
European musical-theoretical vocabulary of the New Age, in particular, of counterpoint and fugue, in the form of a systematic set of 
basic rules. 
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theory of polyphony, counterpoint, fugue. 

 
Актуальність теми дослідження. Питання витоків і специфіки формування сучасної вітчизняної 

музично-теоретичної термінологічної системи, зокрема поліфонічної, неодноразово поставало в 
центрі уваги науковців. Воно фокусує у собі багатоскладний комплекс споріднених проблем, 
пов‘язаних із процесом поступової європеїзації професійної теоретичної музичної освіти та, ширше, 
секуляризації музичного мистецтва на теренах України та Росії у відповідності до соціокультурних ре-
алій порубіжжя XVIII-XIX ст. Через призму ґенези музично-теоретичної термінології уможливлюється 
поглиблене розуміння і переосмислення не тільки початкових етапів становлення музичної науки, 
освіти, виконавської та композиторської практики, але й специфіки національного поліфонічного мис-
лення, – тому її вивчення, як і раніше, залишається гостроактуальним. Утім, наразі відсутні окремі 
спеціальні розвідки, присвячені трактату В. Манфредіні «Regole armoniche, o sieno precetti ragionevoli 
per apprendere la musica» («Гармонічні правила, або розумні настанови для навчання музиці», 1797 р., 
Венеція) у перекладі видатного українського композитора С. Дегтярьова («Правила гармонічні та ме-
лодичні для навчання усій музиці», 1805 р., Санкт-Петербург) в контексті його ключової ролі у вище-
згаданому процесі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Уперше провідну роль перекладу С. Дегтярьова у введенні в 
обіг західноєвропейської термінології в галузі поліфонії відзначив Є. Левашев [9, 191]. Побічно пору-
шувалося це питання І. Пресняковою [12]. У переважній більшості робіт трактат В. Манфредіні залуча-
ється, в основному, в історичному та теоретичному аспектах вокальної педагогіки, виконавської майс-
терності або виховання музичного слуху, що не є предметом цього дослідження. До окремої групи 
джерел слід віднести праці з питань музичної творчості, стилю і особистості С. Дегтярьова (значна 
частина з них належить сучасним українським науковцям), які в тій чи іншій мірі висвітлюють факт пе-
рекладацької діяльності композитора, загальний зміст і значення російськомовного перекладу праці 
В. Манфредіні, – зокрема розвідки М. Рицаревої [14], А. Лебедєвої-Ємеліної [8], Ю. Горяйнова [4], 
Т. Гусарчук [6], Л. Руденко [13] та ін.  

Мета дослідження – обґрунтувати місце, яке належить в парадигмі сучасної теорії поліфонії 
трактату В. Манфредіні «Правила гармонічні та мелодичні…» у перекладі С. Дегтярьова (1805 р.). 

Виклад основного матеріалу. Для розуміння актуальності і своєчасності появи російського пе-
рекладу музично-теоретичного трактату В. Манфредіні на початку ХІХ століття, необхідно коротко ви-
світлити ситуацію, що склалася на той час у вітчизняній професійній музичній педагогіці. Насамперед, 
слід відмітити, що стан її музично-теоретичних засад на порубіжжі XVIII-XIX ст. зазнає певної кризи, 
значною мірою не відповідаючи потребам у назрілій новій – західноєвропейській – культурній паради-
гмі. Універсальна «Музикальна граматика» М. Дилецького (перша редакція – 1675 р., остання – 1723 
р.) протягом більше аніж століття перед тим була головною настільною книгою не одного покоління 
регентів, композиторів, церковних співаків, учнів монастирських і приходських шкіл. Підбиваючи підсу-
мки попереднього етапу становлення національної професійної освіти і практики, ця праця водночас 
синтезує їх з окремими новітніми елементами тогочасної західноєвропейської музичної теорії. Утім, у 
другій половині XVIII ст. культурні тенденції, започатковані ще реформами Петра І, набувають все 
більш стрімкого подальшого поширення. Поступово утворюється розвинена світська музична «інфра-
структура» у вигляді мережі освітніх установ та концертних товариств. У якості придворних капель-
мейстерів і вчителів, крім В. Манфредіні, систематично залучаються найкращі італійські компози-
торські сили, зірки першої величини, як-от Дж. А. Рісторі, Ф. Арайя, Ф. Цоппіс, Б. Ґалуппі, Т. Траетта, 
Дж. Паїзієлло, Дж. Сарті, Д. Чімароза та ін., викладачі музики італійського походження отримують 
пріоритетні позиції у педагогіці й суспільстві. Повсюдно виникають й активно розвиваються аматорські 
та професійні приватні та публічні хорові та театральні трупи, причому деякі з них не поступаються 
виконавською майстерністю столичним колективам, маючи в своєму репертуарі надзвичайно складні, 
різноманітні за жанрами віртуозні твори, зокрема кантатно-ораторіальні та оперні (від seria до buffа). 
Отже, поступово виникає нагальна потреба у навчальних посібниках інакшого типу, орієнтованих на 
сучасний музичний (насамперед італійський) стиль. Саме цим і пояснюється, що першими вітчизняни-
ми музично-теоретичними підручниками нового – світського, європейського –   напряму були перекла-
ди італійських та французьких за своїм походженням трактатів, а не німецьких, які з‘явилися і набули 
своєї незаперечної авторитетності значно пізніше, вже у другій половині ХІХ ст. у безпосередньому 
зв‘язку зі становленням академічної музичної освіти в Росії

1
. 

Серед низки перших перекладів музично-практичних порадників з італійської та французької, 
крім розглядуваного посібника В. Манфредіні (1805 р.), варто згадати «Музичну граматику» директора 
міланської консерваторії Б. Азіолі (1826 р.) у російському перекладі Д. Кушенова-Дмитревського [1], а 
також праці Ф. Фетіса «Музика, зрозуміла для всіх» та «Історичні достопам‘ятності музики» (1833 р.) 
[16; 15]. Хоча з плином часу ці видання, щоправда, поступово набули набагато більшої популярності, 
аніж переклад трактату В. Манфредіні, необхідно враховувати, що вийшли друком вони значно пізніше 
за останнього. Окремо слід зазначити неабияку роль двох праць, які було створено вітчизняними 
митцями. Перша з них – «Досвід вокальної або співацької музики в Росії» М. Горчакова [3], відомого 
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літератора, автора лібрето ораторії «Мінін і Пожарський» С. Дегтярьова. Цікаво, що зазначений по-
радник М. Горчакова вийшов друком у 1808 році, тобто ще за часів життя автора ораторії, переклада-
ча трактату В. Манфредіні. Іншою працею є ґрунтовна «Теорія музики» у двох частинах (у російському 
перекладі Р. Гонорського), яку було віддруковано у типографії харківського університету у 1818 році 
[2]. Постать автора книги, Г. Гесс-де-Кальве, – музиканта (піаніста, диригента), мінералога, доктора 
філософії харківського університету, старшого члена гірничого правління луганського ливарного заво-
ду, – вражає справжнім універсалізмом і енциклопедичністю знань і давно заслуговує на низку 
відповідних різногалузевих монографічних досліджень.  

Отже, окреслена вище ситуація в музично-педагогічній практиці порубіжжя XVIII-XIX ст. свід-
чить про виключну роль здійсненої у 1805 р. С. Дегтярьовим, видатним українським композитором, 
досвідченим музикантом, якого сучасники іменували «російським Гайдном», своєчасної трансляції 
новітнього європейського музично-теоретичного лексикону (у вигляді систематичного викладення 
засадничого кодексу правил) з метою його вкорінення (трансмісії) на вітчизняному ґрунті. Про те, 
що С. Дегтярьов, очевидно, саме так і усвідомлював кінцеву мету своєї роботи, відповідально та ви-
могливо ставлячись до вибору зарубіжного джерела, засвідчує текст присвяти графу 
М. П. Шереметьєву, наведений на початку книги: «С некоторого времени упражняясь в приискании на 
иностранных языках хороших музыкальных правил, по счастливому случаю, теперь нашел несколько 
соответствующих моему желанию. Сия книга, заключающая таковые правила, была издана на ита-
льянском языке итальянцем г-ном Манфредини в четырех частях и поднесена от него была в 1797 
году императору Павлу Первому. …Ибо хотя и прежде сего были издаваемы правила, но только о 
генерал-басе

2
, а о сочинении самой музыки никогда еще не были издаваемы на нашем диалекте по-

добные сим правила» [11, 5–6] (виділене мною – Н. Б.) 
Зауважимо, що на той час у вітчизняній музичній педагогіці, на відміну від тогочасної 

західноєвропейської, не існувало єдиної спільної термінологічної системи, що, звичайно, чинило 
серйозні перешкоди на шляху створення універсальної музичної теорії.   Тому для запобігання плута-
нини С. Дегтярьов наводить назви усіх розділів, підрозділів, основні визначення, музичні терміни у 
двох мовних варіантах – російському та оригінальному, італійському. В окремому зверненні до свого 
читача перекладач більш детально пояснює доцільність наявної у посібнику двомовної термінології і 
разом з тим окреслює ключові моменти своєї праці: «Благоразумный читатель! Прежде начатия чте-
ния сей книги, долгом поставляю предуведомить тебя о некоторых вещах. 

1. Читавши сию книгу найдешь ты много слов итальянских, которые я употреблял не для того, 
чтобы их не можно было изразить на российском языке, но чтобы учащийся, в случае разговора с 
иностранцем, мог разуметь как его вопросы, так и отвечать на оные. При том же удержание слов ино-
странных и для политического разговора о музыке я почел весьма нужным. Впрочем, для именования 
интервалов и прочих означений присоединены мною в некоторых главах изъяснения. 

2. При конце сей книги господин Манфредини присоединил примеры многих писателей музы-
ки как искусных, так и посредственных, которых я не почел за нужное переводить, ибо в оных заклю-
чается то, что если кто пожелает следовать наставлениям г-на Манфредини, то конечно будет знать 
положение музыки правильной и неправильной» [11, 9–10]. 

Впадають в око принаймні дві обставини. По-перше, вводячи в обіг чималу кількість новоство-
рених російськомовних понять, С. Дегтярьов, як бачимо, водночас дбає про збереження, так би мови-
ти, міжнародної «конвенції» щодо їх розуміння, аргументуючи необхідність двомовної (російсько–
італійської) термінології як запоруки взаєморозуміння при спілкуванні із закордонними фахівцями, що, 
зауважимо, і наразі не втрачає своєї актуальності. По-друге, композитор ставиться до перекладу трак-
тату досить вільно, залишаючи питання відбору, скорочень, коментування авторського тексту, дода-
вання власного тексту тощо на власний розсуд, тобто виконує функцію не тільки перекладача, але й 
редактора, а подекуди навіть і співавтора.  

Виникають резонні питання щодо особистості автора трактату, на якому зупинив свій вибір 
С. Дегтярьов, а також особливостей оригіналу «Правил». Італійський композитор і теоретик 
В. Манфредіні (1737–1799), призначений у 20-річному віці капельмейстером придворної співацької 
капели у Петербурзі, водночас виконував обов‘язки вчителя музики майбутнього імператора Павла І. 
У 1769 році композитор повернувся до Венеції, де згодом написав перший варіант трактату «Regole 
armoniche: o sieno precetti ragionati per apprender la musica» (вийшов друком у 1775 р.). У 1797 р. 
вийшло друге видання (там само), значно розширене і змінене. Зокрема, нове видання поповнилося 
новою (четвертою) частиною, яка містила правила контрапункту та фуги (на цьому, до речі, наголошує 
сам автор у вступі до посібника [11, 17]). Присвята Павлові І та переїзд В. Манфредіні в 1799 р. після 
30-річної перерви до Петербургу (де йому судилося незабаром відійти у вічність), а також цілком 
ймовірне особисте спілкування обох митців, – усі ці обставини певною мірою могли вплинути і на вибір 
трактату для перекладу С. Дегтярьовим. Утім, В. Манфредіні як досвідчений композитор, професійний 
педагог і теоретик вдало сполучав у собі сучасний європейський академізм із глибоким розумінням 
засад російської національної хорової культури. Завдяки цим якостям, а також блискучому «співавтор-
ству» композитора і капельмейстера С. Дегтярьова, трактат швидко знайшов свого читача і набув не-
абиякої популярності серед музикантів, належних до різних соціальних верств. 
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Порівнюючи «Правила гармонічні і мелодичні» (1805 р.) з «Музикальною граматикою» М. Ди-
лецького (1723 р.), можна повною мірою усвідомити, яка епохальна відстань, незважаючи на лише 82 
роки у часі, пролягає між ними, відділяючи собою підготовчий та класичний етапи становлення нової 
стильової парадигми у вітчизняному професійному музичному мистецтві XVIII ст. Про це красномовно 
свідчить навіть просте зіставлення перших рядків (присвячених визначенню музики) з обох праць: 

«Что єсть музика? Музика то єсть, которая співаннєм албо ли іграннєм своїм сердца людськіє 
албо до веселости, албо до смутку і жалю побуждаєт. По-вторє что єсть музика? Музика то єсть, кото-
рая албо вгору, албо вдолголосом модеруєт» (М. Дилецький) [7, 3]. 

«Музыка есть искусство составлять из переменных тонов приятную мелодию. Чувствовать 
оную можно на голосах, с аккомпанированием инструментов, или на инструментах без голосов. Пер-
вая называется вокальною, а последняя инструментальною музыкою» (В. Манфредіні) [11, 23]. 

«Музикальна граматика» написана у формі доброзичливого звернення до зацікавленого чита-
ча (композитора, регента, хорового співака), щедро насичена величезною кількістю музичних при-
кладів, які унаочнюють майже кожну висловлену тезу, демонструє суто практичну спрямованість і 
більше нагадує методичний порадник для старанного учня аніж академічний словник музичних пра-
вил. Натомість трактат В. Манфредіні націлений насамперед на систематичне викладення гар-
монічних, мелодичних і також контрапунктичних норм сучасної західноєвропейської музики, відповідно 
до її основних галузей – співу, акомпанементу і композиції. С. Дегтярьов адресує свою працю «роз-
судливому читачеві» скоріше як узагальнене керівництво до дії, аніж покроковий порадник, чим пояс-
нюється ставлення перекладача до музичних прикладів як до матеріалу другорядного і 
необов‘язкового, що його навіть може бути виключено.  

Доречним уявляється коротко перелічити низку російсько- та українськомовних музично-
теоретичних термінів і понять, які уперше отримали близьке сучасному розумінню визначення, набули 
повсюдного поширення і досі залишаються загальновживаними завдяки саме перекладу 
С. Дегтярьова, як-от: мелодія, гармонія, голос (партія), ноти, паузи, точки, ключи, інтервали та їх різ-
новиди (великі, малі, зменшені), акорд, арпеджіо («арпеджії»), мажор і мінор, темп, транспозиція, 
акомпанемент, модуляція, сольфеджіо («сольфеджії»), контрапункт, імітація, канон, фуга тощо. Тож, 
зважаючи на сказане, важко переоцінити загальний внесок С. Дегтярьова у процес становлення віт-
чизняної музично-термінологічної системи.  

Утім, на найбільш пильну увагу в цьому трактаті заслуговує його остання частина «Правила 
контрапункту», яка з‘явилася лише у другій редакції і в якій уперше у вітчизняній музично-теоретичній 
літературі викладено теорію контрапункту і фуги у розумінні, що дуже наближується до класичного. 
Необхідно також враховувати той факт, що переклад Дегтярьова протягом майже 40 років (принаймні 
до виходу «Нової методи» Й. Фукса у 1844 р.) залишався практично єдиним російськомовним джере-
лом систематичного вчення з поліфонії.  

Які саме «правила контрапункту», тобто основні засади поліфонічного вчення, наводяться в 
трактаті? Насамперед варто зазначити, що фундаментом цього вчення свідомо обирається, говорячи 
сучасною термінологією, вільний стиль поліфонії. Автор трактату критично ставиться до авторитетних 
на той час ґрунтовних теоретичних праць з контрапункту Дж. Мартіні, Дж. Паолуччі та ін., хоча й вель-
ми майстерних, але малопристосованих до сучасної композиторської практики, яка потребує від 
подібних видань «открыть легчайший способ обучать музыке» [11, 15]. Вісім тонів (тобто старовинних 
церковних ладів) на думку В. Манфредіні є «неправильними», нездатними до вироблення якісної гар-
монії [11, 134], тому єдино правильними є мажорні та мінорні тони (ладотональності).  

Крім того, композитор вважає за доцільне обмежувати кількість хорів, партій, голосів у творі з 
метою уникнення його «неправильності, малозрозумілості та ще меншої приємності» [11, 21]. Зважаю-
чи на те, що в трактаті йдеться про музику, створену для двох хорів, ще більш яснішає його карди-
нально відмінна позиція від стильових засад «Музикальної граматики», адже для автора останньої – 
як видатного представника епохи українсько-російського бароко – блискуча стретно-поліфонічна тех-
ніка двохорного (восьмиголосного) письма була натомість абсолютно нормативною. Саме проти 
восьмиголосся активно виступає В. Манфредіні, обстоюючи думку, що воно є припустимим виключно 
як подвоєне чотириголосся і ставлячи за взірець переважно чотириголосні церковні твори Й. Гассе, 
Л. Лео, Н. Йоммеллі, Б. Ґалуппі, Дж. Перголезі та інших своїх сучасників. Цікаво, що вагомим аргумен-
том на користь переваг «реального» чотириголосся (тобто такого, що містить вельми відмінні між со-
бою партії) для В. Манфредіні є вимога адекватної передачі смислу вербального тексту [11, 112]. 

Визначення контрапункту в трактаті за допомогою ключового поняття «голосу» (або «партії») 
вважаємо наближеним до сучасного розуміння поліфонії: «название контрапунк-
то…означает…собрание разных голосов, выдаваемых в одно время чрез партии вокальные или ин-
струментальные, или вместе; и потому разделяется контрапункт на две, на три, на четыре и более 
партий» [11, 116]. Головна вимога, що висувається до цих («реальних») партій, це їх (реальна) 
відмінність між собою. Для порівняння, у трактаті М. Дилецького термін «контрапункт» розуміється 
звужено і за об‘ємом фактично збігається зі своїм синкопованим (дисонуючим) різновидом [7, 33]. У 
зв‘язку з наведеним визначенням варто окремо зупинитися також на понятті голосу (або «головній 
партії»), враховуючи те істотне значення, яке він має як конструктивний елемент виникаючої на його 
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основі системної цілісності – контрапункту (поліфонії). Отже, головний голос або партія, за 
В. Манфредіні, є той (або та), що концертує, тобто «изъясняет и удерживает все мотивы, пассажи и 
мысли музыкальные» [11, 126]. Як бачимо, це визначення ґрунтується на функціональному розумінні 
голосу як носії основного тематизму («музичної думки») твору, на відміну від значно вужчої трактовки 
«концертування» як типу концертної композиції, пов‘язаного з імітаційним розвитком, в трактаті 
М. Дилецького [7, 33]. 

Викладення теорії контрапункту В. Манфредіні розгортається за узвичаєним для кожного су-
часного студента планом: етимологія і визначення терміну «контрапункт», види голосоведення у дво-
голоссі («движения» – пряме, побічне і протилежне) і причини заборони паралелізмів досконалих кон-
сонансів, простий (нота проти ноти)   та «фигуратный» (нота проти 2, 3, 4 нот) контрапункт, імітація, 
фуга та її основні елементи і різновиди, подвійний, потрійний, четверний контрапункт (тобто так зва-
ний складний), канон та його види. Утім, є й відмінності, найсуттєвіша з яких відразу впадає в око, – це 
строга підпорядкованість результуючої поліфонічної вертикалі гармонії (акордовості) як єдино прий-
нятна і тому припустима «за промовчанням». Ось, наприклад, який алгоритм зі створення контрапунк-
тичного багатоголосся пропонується в трактаті: «Притом должно его [ученика] предостеречь, чтобы в 
каждом роде контрапункта прежде всего нашел главный сюжет [тему], потом бы писал бас с цифра-
ми, с означением тонов, и наконец приступал бы писать по положенному басу другие партии, начиная 
завсегда от наиупотребительнейших» [11, 124]. На перший погляд, перед нами не що інше як план з 
гармонізації мелодії. Утім, як вважає автор трактату, з метою покращення мелодії в будь-якому голосі, 
є можливим використання також і неповних за своєю будовою акордів, наводячи триголосий приклад 
із розв‘язанням зменшеного тризвуку у неповний тризвук (див. приклад 1, такти 2–3): 

 

 
 

Приклад 1. В. Манфредіні. Regole armoniche (T. XIV. Esem. 3) 
 
У наступному чотириголосному прикладі гармонічна вертикаль є безумовно панівною, хоча й 

небездоганною, зважаючи на перечення, що утворюється у такті 3 між тенором і сопрано (див. при-
клад 2, такт 3): 

 

 
 

Приклад 2. В. Манфредіні. Regole armoniche (T. XIV. Esem. 4) 
 
Поняття імітації, канону і фуги у трактаті В. Манфредіні наводяться в розумінні, також дуже 

наближеному до сучасного (вперше у вітчизняній музично-теоретичній літературі). Так, у визначенні 
імітації пояснюється відмінність імітації від простого повтору, який трапляється у тому самому голосі 
на тих самих звуках. Тому, пояснює автор, «подражаніє» (або імітація) полягає у тому, щоб утворюва-
ти повторення теми («сюжету») в іншому голосі та іншому тоні. Бажаним при цьому є використання 
пауз перед вступом голосу, який імітує тему [11, 129]. Описуючи різні за своїми поліфонічними прийо-
мами роди фуг, композитор доходить висновку про те, що імітацію слід визнати засадничою вла-
стивістю фуги, «без якої ніяка фуга не була б фугою» [11, 132]. 

Визначення фуги у розглядуваному трактаті сполучає декілька аспектів, що цілком відповідає її 
сучасному розумінню. По-перше, жанровий: фуга як вокальний або інструментальний твір в церковній 
або світській музиці для певної кількості голосів (від двох і більше) [11, 131]. По-друге, тематично-
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композиційний: в основі фуги лежить proposta («сюжет» або мотив), що пропонується однією з партій, 
далі імітується в другій партії в квінтовому тоні (тональності), внаслідок чого дістало назву risposta, 
тобто «відповіді». Після цього за тим самим планом має розгортатися повторення у голосах, що за-
лишилися («сюжетів», себто тем, може бути більше ніж один, наприклад, два або три).  

Вагоме місце в трактаті В. Манфредіні належить висвітленню контрапунктичного аспекту фуги 
як «найголовнішої частини контрапункту» [там само]. До двох основних її різновидів композитор зара-
ховує реальну і тонову фуги, тобто такі, які розпочинаються з реальної або тональної відповіді, що 
безпосередньо випливає з наведених визначень і відповідних детальних нотних прикладів у оригіналі 
трактату. Заслуговує на особливу увагу поняття «аттаки» («зв‘язки»), що фактично є еквівалентом су-
часного поняття «кодети», тобто модулюючої одноголосної зв'язки між темою і протискладенням (пе-
ред вступом відповіді), котра слугує для знаходження тональності відповіді і саме тому дістала своєї 
назви, позначаючи зв‘язку між двома різними тональностями [11, 135].  

Викладаючи спосіб написання «приємної» фуги, В. Манфредіні стисло описує усі основні еле-
менти фуги і прийоми перетворення поліфонічної теми, як-от: відповідь, зокрема субдомінантова («от 
кварты»), протискладення (contra soggetto), контрекспозиція, стретне викладення, прийоми обернення, 
протируху (інверсії), збільшення («сюжет расширенный»), ракоходу («сюжет наизворот»), відповідь із 
перетвореннями теми (зокрема інверсією, «ответом противным») тощо.  

Окремо стисло розглядається подвійний контрапункт («творець канону», як його іменує 
В. Манфредіні) у своїх трьох найбільш вживаних різновидах (октави, децими та дуодецими), причому, 
як бачимо, відразу акцентується зв‘язок подвійного контрапункту із канонічною технікою. Канон визна-
чається як «правило», за яким діють усі партії (голоси), що беруть участь в каноні. До його основних 
характеристик автор зараховує: кількість тем (простий, подвійний, потрійний), замкненість (скінченний 
або нескінченний), інтервал канону (найбільш приємним для слуху вважається унісон або октава). От-
же, в цьому визначенні присутні усі основні загальновідомі характеристики канону. 

Підбиваючи підсумки здійсненого огляду, зауважимо, що В. Манфредіні свідомо не прагне до 
всебічного поглибленого висвітлення поліфонічної техніки, постійно наголошуючи на тому, що поза 
наполегливою творчою працею над виразністю та приємністю музики, усі розглядувані засоби як такі 
не мають ніякого сенсу. 

Наукова новизна дослідження полягає у приверненні спеціальної уваги до перекладеної С. Де-
гтярьовим праці В. Манфредіні як відправної точки для сучасної вітчизняної теорії музики і зокрема 
теорії поліфонії.  

Висновки дослідження. Встановлено, що поява на порубіжжі XVIII-XIX ст. перекладацької праці 
С. Дегтярьова забезпечила сприятливі умови для трансмісії нової – західноєвропейської – культурної 
парадигми в музичному мистецтві, протягом декількох десятиліть надалі заповнюючи собою існуючу 
суттєву прогалину в тогочасній музично-теоретичній літературі. Виявлено, що роль творчо здійсненої 
С. Дегтярьовим перекладацької праці у цьому процесі може бути охарактеризована як свідома 
своєчасна трансляція основного комплексу європейських академічних музично-теоретичних знань, 
зокрема з контрапункту і фуги, з метою його поступового вкорінення на ґрунті вітчизняної про-
фесійної музичної освіти. 

Примітки 

1
 Серед них насамперед слід назвати «Практичний порадник до створення музики» (1830 р.) та «Нову методу» Й. Л. 

Фукса   (1844 р.) [17; 18], «Загальний порадник до вивчення музики» В. О. Лемоха (1848 р.) [10], «Повний порадник до створення 
музики» (1859–1863 рр.) Й. К. Гунке [5]. 

2 
Очевидно, мається на увазі російський переклад з німецької трактату «Правильна настанова у створенні генерал ба-

су» Д. Кельнера (1791 р.) 
3 
Йдеться про ґрунтовні примітки, розміщені наприкінці оригіналу трактату В. Манфредіні, а також 20 сторінок із музич-

ними прикладами. 
4 
Нотні приклади наводяться за італійським оригіналом трактату В. Манфредіні [19] через їх відсутність у перекладі С. 
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МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ  
ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА 

 
Мета роботи – простежити представлення науково-технічних понять у сучасних працях з проблем звукорежисури та 

акустики. Інформаційна революція відкрила нові можливості у використанні комп‘ютерних технологій в системі музичної освіти, 
а відтак підготовка спеціалістів ХХІ століття унеможливилась без оволодіння науково-технічними та фізико-математичними 
знаннями. Для досягнення мети застосовано методи теоретичного узагальнення фізико-математичних понять та порівняльного 
аналізу їх подання у навчальній літературі зі звукорежисури та акустики. Наукова новизна. Вперше проведено аналіз застосу-
вання фізико-математичної термінології в навчальних підручниках з підготовки звукорежисерів. Вперше запропонований послі-
довний ланцюжок «тематичних блоків знань», пов‘язаних із класичними фізико-математичними уявленнями про звук, викладе-
них у адаптованому вигляді. Висновки. Враховуючи тенденцію до математизації прикладних та гуманітарних наук, доцільно 
розробити та увести у навчальний процес підготовки студентів-звукорежисерів комплексний підхід до застосування фізико-
математичних понять, внести до навчальних планів дисципліну «Науково-технічні основи звукорежисури» та створити відповід-
ний посібник.  

Ключові слова: математизація, звукорежисери початківці, тематичні блоки знань, похідна функції, інтеграл, ряди 
Фур‘є, перетворення Фур‘є, диференціальні рівняння. 
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блем математических машин и систем Национальной академии наук Украины 

Математизация как основа формирования базовых знаний и компетентностей современного звукорежиссера 
Цель работы – проследить представление научно-технических понятий в современных трудах по проблемам звуко-

режиссуры и акустики. Информационная революция открыла новые возможности в использовании компьютерных технологий в 
системе музыкального образования, в связи с чем подготовка специалистов ХХІ столетия стала невозможной без овладения 
научно-техническими и физико-математическими знаниями. Для достижения цели использованы методы теоретического 
обобщения физико-математических понятий и сравнительного анализа их представления в учебной литературе по звукорежис-
суре и акустике. Научная новизна. Впервые проведен анализ использования физико-математической терминологии в учебной 
литературе по подготовке звукорежиссеров. Впервые предложена последовательная цепочка «тематических блоков знаний», 
которые связаны с классическими физико-математическими представлениями о звуке, изложенными в адаптированном виде. 
Выводы. С учетом тенденции математизации прикладных и гуманитарных наук, целесообразно разработать и ввести в учеб-
ный процесс подготовки студентов-звукорежиссеров комплексный поход к использованию физико-математических понятий, 
ввести в учебные планы дисциплину «Научно-технические основы звукорежиссуры» и создать соответствующий учебник. 

Ключевые слова: Математизация, начинающие звукорежиссеры, тематические блоки знаний, производная функции, 
интеграл, ряды Фурье, преобразованияФурье, дифференциальные уравнения. 

 
Bieliavin Vladimir, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Academic and Pop Vocals 

and Sound Engineering of the National Academy of Managers Staff of Culture and Arts, Researcher at the Institute of Mathematical 
Machines and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine 

Mathematization as a basis for the formation of basic knowledge and competencies of a modern sound producer 
The purpose of the article is to trace the presentation of scientific and technical concepts in modern works on the problems 

of sound engineering and acoustics.The information revolution has opened up new possibilities in the use of computer technologies in 
the system of music education, in connection with which the training of specialists of the 21st century has become impossible without 
mastering scientific, technical, and physical and mathematical knowledge. Methodology. To achieve the goal, the methods of the 
oretical generalization of physical and mathematical concepts and a comparative analysis of their presentation in educational literature 
on sound engineering and acoustics are used. Scientific novelty. For the first time, an analysis of the use of physico-mathematical 
terminology in educational literature on the training of sound engineers was conducted. For the first time, a consistent chain of ―thematic 
blocks of knowledge‖, which are associated with classical physical and mathematical ideas about sound, presented in an adapted form, 
was proposed. Conclusion. Taking into account the tendency of mathematization of applied and human sciences, it is advisable to 
create and introduce into the educational process of training sound engineers an integrated approach to the use of physical and math-
ematical concepts, introduce the discipline "Scientific and technical fundamentals of sound engineering" into curricula and create an 
appropriate textbook.  

Keywords: Mathematization, beginning sound engineers, thematic knowledge blocks, derivative of a function, integral, Fouri-
er series, Fourier transforms, differential equations. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасне музичне та аудіовізуальне мистецтво не може існува-

ти та повноцінно розвиватись без таких професій, як звукорежисер, звукоінженер, звукотехнік, звукоо-
ператор, тобто «soundproducer». У різноманітних аспектах діяльності представника цієї професії важ-
ливо розуміння ключових понять щодо питань створення й передачі звуку, особливостей його 
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сприйняття, а також для подальшого розвитку і вдосконалення методів обробки звуку та для забезпе-
чення високого рівня професіоналізму у повсякденній діяльності саундпродюсера.  

До таких базових понять, які в тій чи іншій мірі є предметом музичної, у тому числі, архітектур-
ної акустики, психофізіології сприйняття звуку, трансляції, передачі та звукозапису можна віднести: 
звукове поле, його лінійні, енергетичні характеристики та рівні; плоска, сферична та циліндрична зву-
кова хвилі, їх рівняння; інтерференція, відбиття, заломлення, дифракція та згасання хвиль; власні ча-
стоти у замкненому просторі, зокрема, у трубах; динамічний діапазон та рівнеграми акустичного сиг-
налу; частотний діапазон та спектр акустичного сигналу; часові характеристики акустичного сигналу; 
закони Вебера-Фехнера, Стівенса; гучність та рівень гучності, криві рівної гучності; тембр звуку; реве-
рбераційний процес у приміщеннях. 

Наукові основи цих теорій розробили вчені, що мали університетську фізико-математичну осві-
ту високого рівня. Та й зараз науково-технічну базу звукорежисури розвивають науковці, здебільшого 
музично обдаровані, що навчалися на фізико-математичних та технічних факультетах ведучих навча-
льних закладів розвинених країн. Інформаційна комп‘ютерна революція відкрила нові можливості у 
багатьох напрямках мистецьких технологій, зокрема, в системі музичної освіти. А тому підготовка спе-
ціалістів ХХІ століття у цих напрямках унеможливлюється без усвідомленого оволодіння певними фі-
зико-математичними знаннями, що відображає сучасну тенденцію до математизації майже всіх прик-
ладних наук. 

Виклад цих теорій у першоджерелах, наприклад, «Теорія звуку» Дж. В. Стретта (Лорд Релей) 
[1] вперше виданого у 1878 році, чи розділ «Про звук» у другому томі «Сили природи та їх застосуван-
ня в промисловості та техніці» виданого у 1904 році «Енциклопедії промисловості та техніки» [2,257-
301], мають і сьогодні високий спеціалізований науково-технічний рівень, але не можуть використову-
ватись як підручники для сучасних студентів -зукорежисерів чи для початківців, що тільки починають 
вивчати основи звукорежисури.  

Розповсюджені сучасні підручники, що мають відношення до сучасної звукорежисури, підтвер-
джують тенденцію до математизації яка є підґрунтям формування базових знань та компетентностей 
сучасного звукорежисера у вищих мистецьких закладах України, Росії, США, Канади, Швеції, Австрії, 
Польщі та країн Балтії. 

Мета і завдання дослідження. Простежити, наскільки послідовно та доступно подаються для 
студентів-звукорежисерів та фахівців-початківців у сучасних підручниках такі основні поняття, як «ре-
верберація», закони Вебера-Фехнера та Стівенса, ряди Фур‘є, пряме та обернене перетворення 
Фур‘є, а також інші базові поняття – «миттєва величина», інтенсивність звуку, та інші, пов‘язані з осно-
вами акустики, сприйняттям звуку, первинним акустичним сигналом та його передачею.  

Постановка проблеми. У науці відомий підхід видатного фізика-теоретика, академіка Я.Б. Зе-
льдовича щодо викладення математичних та фізичних питань, які вважаються досить складними для 
початківців, таких як похідна, визначений та невизначений інтеграли, тощо. Але Я.Б. Зельдович пока-
зав, що ці поняття не набагато складніші, ніж такі як «невідома величина», «подібність трикутників», 
що непорушно входять до шкільних програм. Ці знання вже давно повинні бути надбанням кожної ку-
льтурної людини, чим би вона не займалась. Нові поняття введені ним максимально просто та приро-
дно [3, 8-10]. 

Під «початківцями» будемо вважати студентів-звукорежисерів перших курсів чи фахівців, що 
починають працювати в галузі звукорежисури. Для цього пропонується увести у процес навчання «те-
матичні блоки знань» з основ вищої математики, фізики, електротехніки та акустики саме для звуко-
режисерів. Визначимо необхідне та достатнє «наповнення» для цих блоків, їх взаємозв‘язок та розро-
бимо максимально простий, але достатньо науковий комплексний підхід до викладення 
вищеозначених питань. 

Аналіз джерельної бази дослідження. В якості джерельної бази дослідження використані су-
часні видання (підручники, довідники, тощо), а саме: «Акустика: Справочник» під редакцією М. А. Са-
пожкова [4]; И.А. Алдошина, Р. Приттс «Музыкальная акустика», [5]; А.Б. Ананьев: «Элементы музы-
кальной акустики» [6] та «Акустика для звукорежиссеров» [7]; «Основи звукорежисури» під редакцією 
Н.Д. Бєлявіної [8]. 

З фундаментального довідника по акустиці [4] можна окреслити такий ланцюжок математичних 
понять, що «червоною ниткою» проходить майже через усі теми довідника: «функція (степенева, три-
гонометрична, логарифмічна) – комплексне число – похідна функції – невизначений інтеграл – визна-
чений інтеграл – ряд Фур‘є, коефіцієнти ряду Фур‘є, інтегральна формула Фур‘є, пряме та обернене 
перетворення Фур‘є, диференціальне рівняння». Цей довідник, для розуміння його змісту, потребує 
знань з математики та фізики, принаймі, в об‘ємі перших курсів фізико-математичного факультету уні-
верситету. Деякі з цих фізико-математичних понять пояснюються в посібниках [5;6;7;8], однак майже 
як рідке виключення, та в дуже спрощеному виді, настільки, що це не має сенсу. Так, в [5,41], поняття 
«похідної» викладено в дуже спрощеній формі, в [5,44,54,82] рівняння гармонійних коливань, вимуше-
них коливань, ряду Фур‘є подаються без попереднього викладення з подальшим використанням апа-
рату диференціального та інтегрального числення, на основі диференціальної форми законів Ньюто-
на, що знаходиться в повному дисонансі з [5,41]. В посібнику [6, 73-75] фундаментальний розділ 
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«Спектральний аналіз звукових коливань» починається з подання формул ряду Фур‘є, прямого та 
оберненого перетворень Фур‘є в комплексній формі, як напевно, само собою зрозумілими. Там само 
[6, 78-79] розглянуті деякі інші більш складні математичні теми, що є наступними кроками в теорії спе-
ктрального аналізу звукових коливань, але вони вже виходять, на погляд автора цього дослідження, 
за рамки базових понять. Поняття «синусоїди» та «логарифмів» у вигляді, що мають безпосереднє 
відношення до освітнього багажу початківців звукорежисерів, розроблені автором в навчальному посі-
бнику [8,13-23,36-41]. Ці теми завершуються прикладами складання коливань з кратними частотами, 
що лежить в основі теорії рядів Фур‘є, тобто основ спектрального аналізу, та прикладами складання 
звуків з однаковими та різними частотами різного рівня інтенсивності, що демонструють апарат прак-
тичного використання логарифмів у звукорежисурі. Але, в цілому це не вирішує проблеми адаптації 
знань з основ вищої математики для звукорежисерів. Тому розробка даного дослідження не втрачає 
актуальності і є важливою ланкою для використання її у процесі навчання звукорежисерів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура базових знань та компетентностей на-
вчальної дисціпліни для студентів спеціалізації звукорежисер (звукоінженер, звукотехнік, звукоопера-
тор) - узагальнено саундпродюсер, сформована та апробована автором протягом декількох учбових 
років. Ця навчальна дисципліни може називатись як «Науково-технічні основи звукорежисури». 

Нами пропонується представити науково-технічні основи звукорежисури відповідними темати-
чними блоками знань, а саме «Вища математики для звукорежисерів», «Фізика для звукорежисерів», 
«Електротехніка для звукорежисерів», «Основи акустики звукового поля для звукорежисерів», «Осно-
ви психоакустики», «Первинний акустичний сигнал та основи музичної акустики», «Передача акустич-
них сигналів та акустика приміщень». Ця структурна схема подана на Рис.1. Тематичні блоки знань з 
дисципліни «Науково-технічні основи звукорежисури» та їх взаємозв‘язок . 

Наповнення блока 1 «Вища математика для звукорежисерів» визначається тематикою базових 
науково-технічних понять, які є предметом музичної акустики, психофізіологічної акустики, передачі 
звуків (звукозапису, архітектурної акустики, тощо). Так, якщо проаналізувати фундаментальний довід-
ник [4] , в якому приведені довідкові знання не тільки з акустики як теорії звукового поля, але й з акус-
тики сприйняття звуку людиною, з музичної акустики, з акустики приміщень, теорії передачі звуку, то 
можна сформувати майже повний перелік тем: дійсні та уявні числа (експоненціальна, алгебраїчна та 
тригонометрична форми; функції (степеневі, тригонометричні, показникові та логарифмічні); похідна 
функції та невизначений інтеграл, таблиця основних похідних та невизначених інтегралів; визначений 
інтеграл, формула Ньютона-Лейбніца; ряд Фур‘є, коефіцієнти ряду Фур‘є; інтегральна формула Фур‘є; 
пряме та обернене перетворення Фур‘є; диференціальні рівняння. 

Наповнення блоку 2: «Фізика для звукорежисерів» , може мати такий достатньо-мінімальний 
обсяг: основи кінематики та динаміки, другий закон Ньютона, робота та енергія; механічні коливання, 
хвильовий процес; молекулярна фізика; електрика, електричне поле, електроємність, електричний 
струм та опір; магнетизм , магнітне поле, індуктивності, магнітні властивості матеріалів. Але ці понят-
тя, на погляд автора, повинні подаватися у диференціально-інтегральній формі, як і основні поняття 
наступного блоку 3. 

Блок 3 «Електротехніка для звукорежисерів» повинен задовольняти практичним потребам зву-
корежисерів у частині експлуатації студійного електрообладнання. Достатньо-мінімальний обсяг блоку 
3: змінний однофазний та трифазний струм; - електричні кола, що містять опори, ємності та індуктив-
ності; закони проходження змінного струму через ці елементи; трансформатори; вимірювання елект-
ричних параметрів; техніка безпеки. 
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Рис.1. Тематичні блоки знань з дисципліни «Науково–технічні основи  
звукорежисури» та їх взаємозв’язок 

 
Тематичні блоки знань 1,2 та 3 дозволяють свідомо засвоїти типове наповнення блоків 4 – 7, а 

саме. 
Блок 4 «Основи акустики звукового поля для звукорежисерів»: звукове поле, розповсюдження 

звуку у повітрі; лінійні характеристики звукового поля (звуковий тиск, зміщення та миттєва швидкість 
зміщення часток середовища, питомий акустичний опір як комплексна величина); енергетичні харак-
теристики звукового поля (інтенсивність звуку в інтегральній формі, щільність енергії звукового поля); 
акустичні рівні , децибели, складання акустичних рівнів; пласка, сферична , циліндрична звукові хвилі 
та їхні параметри; інтерференція, дифракція, заломлення, відбиття та затухання звукових хвиль. 

Блок 5 «Основи психоакустики»: сприйняття звуку людиною по частоті, еквівалентна електрич-
на схема равлика вуха як сукупність електричних фільтрів; критичні смуги, висота звуку, октави; 
сприйняття звуку людиною по амплітуді, пороги чутності; гучність, закони Вебера-Фехнера та Стівен-
са, криві рівної гучності; ефект маскування; часові характеристики слуху, сприйняття звукових імпуль-
сів; нелінійні властивості звуку; бінауральний ефект. 

Блок 6 «Первинний акустичний сигнал та основи музичної акустики»: динамічний діапазон та 
рівні первинного акустичного сигналу, рівнеграми; частотний діапазон та спектр первинного акустич-
ного сигналу (ряди Фур‘є, інтегральна формула Фур‘є, пряме та зворотне перетворення Фур‘є; часові 
характеристики первинного акустичного сигналу, рівнеграми, функція автокореляції; первинні сигнали 
та їх джерела (мова, спів, музичні інструменти). 

Блок 7 «Передача акустичних сигналів та акустика приміщень»: реверберація як процес зату-
хання звуку; власні частоти приміщень; формули Ейрінга, Себіна; таблиці поглинання матеріалів ; ста-
тистична, хвильова та геометрична теорій реверберації; об‘єктивні та суб‘єктивні параметри ревербе-
рації ; акустика приміщень та акустичне обладнання. 

Базові теоретичні знання для звукорежисерів зосереджені у блоках 4,5,6 та 7. Ці знання повні-
стю базуються на поняттях блоку 1 (Вища математика), та блоків 2 (Фізика) та 3 (Електротехніка). 

У сучасних, широко розповсюджений навчальних посібниках [5;6;7;8] основні поняття блоків 
4,5,6 та 7 «стартують» у припущенні наявності знань у студентів з вищої математики (блок 1), фізики 
та електротехніки (блоки 2,3), без попереднього викладання основ цих предметів. 

Блок 2    
«Фізика для звукорежи-

серів»  

 

Блок 3 
«Електротехніка  

для  
звукорежисерів»  

  
 

Блок 4  
«Основи акустики звуко-
вого поля для звукоре-

жисерів» 

Блок 5      
Основи  

психоакустики. 

 
 

Блок 6    
 Первинний акустичний  

сигнал та основи  
музичної акустики. 

 

Блок 7 
Передача акустичних сигналів  

та акустика приміщень. 

 
 

Блок 1. «Вища математика для звукорежисерів» 
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Оскільки студенти не володіють цими знаннями, ( у середній школі у відсутня диференціально-
інтегральна форма викладання цих понять), то розуміння і сприйняття основних базових уявлень зі 
звукорежисури у студентів не формується. Так, тільки одиниці студентів можуть пояснити що таке 
«фаза коливного процесу», хоча цей термін є основною аргументацією їх дій у процесі виробничої ді-
яльності. 

Представлення цих понять в об‘ємі, керуючись взірцем початкового викладення цих понять у 
підручнику видатного фізико-хіміка академіка Я.Б.Зельдовича [3], дозволяє досягти швидкого розумін-
ня їх студентами.  

Щодо понять «синусоїда як математична модель чистого тону» і «логарифмів у звукорежису-
рі», то вони викладені у посібнику групи авторів викладачів НАКККіМ [8].  

У процесі практичних занять зі студентами-звукорежисерами першого-другого курсів НАКККіМ 
автором цього дослідження опрацьована наступна послідовна форма подання основних понять вищої 
математики: «числовий розрахунок для декількох випадків – алгебраїчне узагальнення – одержання 
формул для похідної, визначеного інтегралу, ряду Фур‘є, інтегральної формули Фур‘є, прямого та обе-
рненого перетворень Фур‘є». 

Багаторічний досвід викладання означених вище фізико-математичних та акустичних понять, а 
саме тематичний ланцюжок «функції синусоїди та логарифму, тригонометричні функції, похідна функ-
ції, невизначений та визначений інтеграл, ряди Фур‘є, коефіцієнти ряду Фур‘є, інтеграл Фур‘є, перет-
ворення Фур‘є, найпростіші диференційні рівняння» дозволяє керуватись практикою початкового ви-
кладення цих понять в об‘ємі навчальних посібників Я.Б. Зельдовича [3, 15,42,48], а також відомого 
математика, педагога, професора Г.М. Фіхтенгольця [9, 414,524].  

Наведемо можливий варіант адаптації цих понять щодо можливості їх швидкого опанування 
студентами-звукорежисерами. А саме. 

1. Як відмічалось вище, поняття «синусоїди» та «логарифмів» у вигляді, що має пряме відно-
шення до освітнього багажу звукорежисерів, розроблені автором в навчальному посібнику [8].  

2. Щодо понять похідної функції, невизначеного та визначеного  
інтегралу. Автором пропонується формування поняття похідної функції на 
 прикладі «миттєвої швидкості» як «похідної» наступним чином. Матеріальна точка рухається 

по закону S(t)=t
2
. Обчислюємо швидкість руху точки за інтервали часу 1-2 сек; 1-1,1 сек; 1-1,01 сек; 1-

1,001 сек;…. 1-1,0…001 сек. Одержуємо послідовність: 3 м/с; 2,1 м/с; 2,01 м/с; 2,001 м/с;… 2,0…001 
м/с. Інтуїтивно зрозуміло, що «миттєва» швидкість, тобто швидкість за нескінченно малий проміжок 
часу, дорівнює 2,0 м/с. Алгебраїчно: Точка проходить відстань ∆S за час ∆t. Швидкість руху за час ∆t: 
∆S/∆t={( t+∆t)

2
 – t

2
}/∆t=2t+∆t. За нескінченно малий інтервал часу ∆t швидкість V(t) складає 2t м/с в мо-

мент часу t, тобто V(t) = значенню ∆S/∆t при ∆t, що прямує до нескінченно малої величини, або 
V(t)=dS/dt =2t, що і є похідною функції S(t) = t

2
 по аргументу t.  

3. Цей приклад дає можливість ввести поняття «невизначений інтеграл» як процедуру знахо-
дження «первісної» функції, похідна від якої є функція, подана в підінтегральному виразу. Тобто, ви-
значаємо, що для функції V(t)=2t (підінтегральна функція)

 
невизначений інтеграл, або «первісна функ-

ція F(t)», є функція S(t)=t
2 
+ С (довільна константа). За таким принципом складається таблиця 

основних похідних та невизначених інтегралів, усього трохи більше десяти похідних та невизначених 
інтегралів.  

4. Наведений вище приклад дозволяє також наглядно подати поняття «визначений» інтегралу 
при визначенні шляху, який пройшла матеріальна точка за інтервал часу, наприклад, від першої до 
другої секунди, якщо її швидкість визначається як v(t)=2t м/с в момент часу t. Якщо цей інтервал часу 
розбити на N однакових проміжків, та визначати пройдений шлях як суму добутків швидкості в кінці 
кожного інтервалу, на його величину, то беручи N, що дорівнює 1,2,3,….і так далі, то будемо одержу-
вати величину пройденого шляху як 4м, 3,1м, 3,01м, …3,000…01м і так далі, наближуючись до точного 
значення 3м. Алгебраїчно: пройдений шлях від моменту t0 до моменту t1 (величина проміжку ∆t, а їх 
число N = (t1 - t0)/ ∆t), буде дорівнювати границі, при нескінченно великому N, сумі добутків такого ви-
ду: { 2(t0+∆t) ∆t + 2(t0+2∆t) ∆t +…+ 2(t0+N∆t) ∆t }, де ∆t = (t1 - t0 ) / N. Ця сума добутків і є визначеним інте-
гралом, а її значення як легко показується алгебраїчно, дорівнює ( t1

2 
– t0

2 
), тобто прирісту первісних 

функції 2t, взятих у точках t1 та t0.   
Цей результат має загальний характер, справедливий для довільних первісних, і відомий як 

теорема Ньютона-Лейбніца, а зміст п. 1,2 та 3 подає основні поняття диференційного та інтегрального 
числення. Розробка ланцюжка «числовий розрахунок для декількох випадків – алгебраїчне узагаль-
нення – одержання формул для похідної та визначеного інтегралу» є,на погляд автора, порівняльно 
новим простим методом подання цих понять. 

Щодо застосування апарату інтегралів. Основуючись на розумінні «слухового відчуття» за Ве-
бером, можна визначити рівень відчуття звуку Е, що будується виходячи із такого співвідношення 
(найпростішого диференційного рівняння) : dE = k (dI/I), де dE – нескінченно малий приріст рівня від-
чуття, обумовлений нескінченно малим приростом інтенсивності dI по відношенню до чутного звуку I; k 
– коефіцієнт, що визначає масштаб шкали. Інтегруючи ліву та праву частини цього співвідношення, 
отримаємо, використовуючи апарат інтегралів, закон Вебера у формі: E = k∙lg (I/Io), де Io – порог чутно-
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сті [2]. Це співвідношення називається законом Вебера-Фехнера і відображає той факт, що чутливість 
вуха людини до звуку змінюється в логарифмічній залежності від інтенсивності звуку. Без використан-
ня поняття «слухового відчуття» та наведеного диференційного співвідношення наявність логарифмі-
чної залежності від інтенсивності звуку неочевидна. Якщо в співвідношення: dE = k (dI/I) внести уточ-
нення Стівенса : dE/Е = k (dI/I), то застосовуючи апарат інтегралів, основний психофізичний закон 
сприйняття звуку за Стівенсом набуває вигляду: E = α∙ I 

k
, де α та k – деякі постійні величини. Без ви-

користання цього співвідношення наявність степеневої залежності від інтенсивності звуку неочевидна 
ще більш, хоча обидва закони дають для величини сприйняття звуку однаковий характер залежності. 

5. Що стосується реверберації та власних частот приміщень, то в основі цих понять лежать 
найпростіші диференціальні рівняння, що описують фізику явищ, та вимагають розуміння ланцюжка 
«похідна – визначений інтеграл – невизначений інтеграл», ці поняття – наповнення блоку 1. 

6. Що стосується рядів Фур‘є, інтегралу Фур‘є, перетворення Фур‘є, то окреслені в п.1-4 понят-
тя забезпечують розуміння цих понять та можливість вивчення навчально-методичної та науково-
технічної літератури у цьому напрямку. 

Наукова новизна дослідження: 
1. Вперше проведено аналіз застосування фізико-математичних понять в навчальній літера-

турі з підготовки звукорежисерів, системно запропонований комплексний підхід та принципи матема-
тизації початкових базових понять, що лежать в основі розуміння тематики основ акустики, музичної 
акустики та акустики приміщень, сприйняття звуку та процесів його запису й передачі. 

2. Вперше запропонований тематичний ланцюжок понять: «функції синусоїди та логарифму, 
тригонометричні функції, похідна функції, невизначений та визначений інтеграл, ряди Фур‘є, коефіціє-
нти ряду Фур‘є, інтеграл Фур‘є, перетворення Фур‘є, найпростіші диференційні рівняння» викладений 
спрощеному поданні, за принципом ланцюжка «числовий розрахунок для декількох випадків – алгеб-
раїчне узагальнення – одержання формул для похідної та визначеного інтегралу». 

Висновки. Аналіз літератури та принципів застосування фізико-математичних термінів в части-
ні, пов‘язаній зі звукорежисурою дає підстави вважати актуальними питання щодо систематизації та 
послідовного представлення і викладення відповідних знань. У різноманітних аспектах діяльності зву-
корежисера важливе розуміння ключових понять щодо звуку та особливостей його сприйняття, як для 
подальшого розвитку й вдосконалення методів цифрової та аналогової обробки звуку, так і для забез-
печення високого рівня професіоналізму у повсякденній діяльності. Враховуючи тенденцію до матема-
тизації прикладних та гуманітарних наук, доцільно розробити комплексний підхід до застосування фі-
зико-математичних понять у вигляді адаптованих «тематичних блоків знань», увести у навчальний 
план студентів-звукорежисерів першого-другого курсів дисципліну з робочою назвою «Науково-
технічні основи звукорежисури» та створити відповідний посібник для звукорежисерів. 
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СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ 
 
Мета статті - виявити сутність та особливості гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Методо-

логія дослідження ґрунтується на застосуванні діалектичних принципів, що дали змогу розглянути мистецтво спортивного тан-
цю як феномен, що змінюється і розвивається, а відтак вимагає розвитку і від партнерів у танці. Наукова новизна полягає в 
розкритті сутності та особливостей гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях. Висновки. Гармонійна взає-
модія суб‘єктів процесу створення танцю проявляється в узгодженості цілей і відповідності засобів, способів і займаної позиції 
контактуючих сторін, що сприяє продуктивному вирішенню соціально- й особистісно-значущих завдань, стимулює розвиток осо-
бистості і групи. Гармонійна взаємодія партнерів танцювальної пари - це емоційно сприятливий контакт танцівників, що харак-
теризується узгодженням цілей, координацією зусиль, досягненням взаєморозуміння і взаємопроникнення, що виявляється в 
музикальності, пластичності рухів, дуетності і в здатності до спільної імпровізації при створенні емоційно-чуттєвого смислового 
образу і розкритті змісту малюнка виконуваного танцю. Гармонійність взаємодії танцюристів у парі залежить від рівня розвитку 
танцюристів як гармонійних особистостей. Структура особистості танцюриста набуває гармонійності не на основі пропорційного 
розвитку всіх її сторін, а в результаті максимального розвитку тих її здібностей, які створюють домінуючу її спрямованість, що 
надає сенс життю і діяльності. Основою ефективного виховання і навчання мистецтву спортивного танцю є розвинені первинні 
фізичні і музично-ритмічні здібності. На їх основі в подальшому можуть бути розвинені спеціальні здібності (музикальність, пла-
стичність, дуетність і креативність), які в сукупності створюють передумови для формування гармонійної взаємодії танцюристів 
під час створення танцю. 

Ключові слова: спортивні бальні танці, гармонізація взаємодії, виконавська майстерність, емоційно-чуттєвий танцю-
вальний образ. 

 
Бойко Ольга Степановна, кандидат искусствоведения, доцент, заместитель декана факультета хореографи-

ческого искусства Киевского национального университета культуры и искусств 
Сущность взаимодействия партнеров в спортивных бальных танцах 
Цель статьи - выявить сущность и особенности гармонизации взаимодействия партнеров в спортивных бальных тан-

цах. Методология исследования основана на применении диалектических принципов, которые позволили рассмотреть искус-
ство спортивного танца как феномен, который меняется и развивается, а значит требует развития и от партнеров в танце. 
Научная новизна заключается в раскрытии сущности и особенностей гармонизации взаимодействия партнеров в спортивных 
бальных танцах. Выводы. Гармоничное взаимодействие субъектов процесса создания танца проявляется в согласованности 
целей и соответствии средств, способов и занимаемой позиции контактирующих сторон, способствует продуктивному решению 
социально- и личностно-значимых задач, стимулирует развитие личности и группы. Гармоничное взаимодействие партнеров 
танцевальной пары - это эмоционально благоприятный контакт танцовщиков, характеризующийся согласованием целей, коор-
динацией усилий, достижением взаимопонимания и взаимопроникновения, что проявляется в музыкальности, пластичности 
движений, дуэтности и в способности к совместной импровизации при создании эмоционально-чувственного смыслового обра-
за и раскрытии содержания рисунка исполняемого танца. Гармоничность взаимодействия танцоров в паре зависит от уровня 
развития танцоров как гармоничных личностей. Структура личности танцора приобретает гармоничность не на основе пропор-
ционального развития всех ее сторон, а в результате максимального развития тех его способностей, которые создают домини-
рующую ее направленность, придает смысл жизни и деятельности. Основой эффективного воспитания и обучения искусству 
спортивного танца являются развитые первичные физические и музыкально-ритмические способности. На их основе в даль-
нейшем могут быть развиты специальные способности (музыкальность, пластичность, дуэтность и креативность), которые в 
совокупности создают предпосылки для формирования гармоничного взаимодействия танцоров при создании танца. 

Ключевые слова: спортивные бальные танцы, гармонизация взаимодействия, исполнительское мастерство, эмоци-
онально-чувственный танцевальный образ. 

 
Boyko Oljgha, Candidate of Art History, Associate Professor, Deputy Dean of the Faculty of Choreographic Art, Kiev National 

University of Culture and Arts 
The essence of the interaction of partners in sports ballroom dancing 
The purpose of the article is to identify the nature and features of the harmonization of the interaction of partners in sports 

ballroom dancing. The research methodology is based on the application of dialectic principles, which allowed to consider the art of 
sports dance as a phenomenon that changes and develops, and therefore requires development from the partners in the dance. Scien-
tific novelty lies in the disclosure of the essence and features of the harmonization of the interaction of partners in sports ballroom 
dancing. Conclusions. The harmonious interaction of the subjects of the dance creation process is manifested in the consistency of the 
goals and the compliance of the means, methods and position of the contacting parties, contributes to the productive solution of socially 
and personally important tasks, stimulates the development of the individual and the group. The harmonious interaction of the partners 
of a dancing couple is an emotionally favorable contact between dancers, characterized by coordination of goals, coordination of efforts, 
mutual understanding and interpenetration, which manifests itself in musicality, plasticity of movements, duetness and the ability for joint 
improvisation when creating the emotional content of the picture performed dance. The harmony of the interaction of dancers in a pair 
depends on the level of development of the dancers as harmonious personalities. The structure of a dancer's personality acquires har-
mony not on the basis of the proportional development of all its aspects, but as a result of the maximum development of those abilities 
that create its dominant direction, it gives meaning to life and activity. The basis of effective education and training in the art of sports 
dance are developed primary physical and musical rhythmic abilities. On their basis, special abilities can be developed (musicality, plas-
ticity, duetness and creativity), which together create the prerequisites for the formation of harmonious interaction of dancers when cre-
ating a dance. 

Keywords: sports ballroom dancing, harmonization of interaction, performance skills, emotional and sensual dance image. 
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Актуальність теми дослідження. Спортивні бальні танці відносяться до особливого виду діяль-
ності, що характеризується опосередкованою конкуренцією між танцювальними парами і взаємо-
пов‘язаною взаємодією між партнерами пари, метою якої є досягнення спортивної майстерності. У 
свою чергу майстерність танцювальних пар обумовлена гармонійністю взаємодії партнерів, результа-
том якої є створення неповторного емоційно-чуттєвого танцювального образу. Якість цього образу в 
спортивних бальних танцях оцінюється не стільки індивідуальною виконавською майстерністю кожно-
го партнера, скільки виконавською майстерністю пари як єдиного, неподільного цілого. 

Спортивні бальні танці - мистецтво двох. З огляду на те, що гармонійна взаємодія між партне-
рами можлива лише в разі достатнього розвитку особистості кожного партнера, то починаючий тан-
цюрист вимагає цілісного підходу, щоб зуміти розвинути його здібності. Танці сприяють розвитку плас-
тики і краси рухів, розвивають індивідуальні здібності, формують адекватну самооцінку, допомагають 
набути впевненості у власних силах, дають поштовх до постійного саморозвитку та самовдосконален-
ня, а також закладають поведінкові основи міжособистісної взаємодії. Однак сьогодні все ж існує су-
перечність між усвідомленням впливу характеру взаємодії партнерів у спортивних танцях на якість їх 
виконавського мистецтва і слабкою розробленістю засобів, методів й умов гармонізації взаємодії пар-
тнерів танцювальних пар. Це вимагає від науковців зосередити пильну увагу на зазначених питаннях, 
оскільки саме міра гармонізації взаємодії партнерів танцювальних пар в аспекті позитивного впливу на 
динаміку індивідуально-особистісних якостей підлітків та підвищення виконавської майстерності дуету 
безпосередньо впливає на результати виступу в змаганнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істотний внесок у розвиток спортивного бального тан-
цю зробили праці основоположників сучасної техніки латиноамериканського танцю Д. Бернса, 
Р. Вермі, У. Лайреда, П. Максвелла, Е. Салберга, в яких відображена роль імпровізації і хореографії в 
танцювальному мистецтві. Теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення властивостей і якостей 
особистості в процесі занять хореографією та спортивними танцями розглянуті в працях 
Л. Богомолової, М. Ганеєвої, О. Калужної, Є. Кузнєцова, Є. Монахової, О. Спесивих, Є. Фокіної [1; 2; 5; 
6] та ін. Проте, зміст та особливості гармонізації взаємодії партнерів у спортивних бальних танцях до 
цього часу не стали об‘єктом спеціального дослідження. 

Мета статті – виявити сутність та особливості гармонізації взаємодії партнерів у спортивних 
бальних танцях. 

Виклад основного матеріалу. Спортивні бальні танці - особливий вид діяльності, в якому спорт 
і мистецтво взаємопов‘язані найбільш органічним чином. Спортивний танець має унікальні розвиваючі 
і виховні можливості, що особливо актуально в підлітковому віці. Розвиваючи підлітка фізично, есте-
тично, емоційно, морально і духовно, танець допомагає йому більш глибоко пізнати самого себе, ото-
чуючий світ і людські відносини. Проникнення в глибину філософії танцювального мистецтва сприяє 
формуванню спрямованості особистості, збагаченню її зовнішніх і внутрішніх характеристик, світогля-
ду підлітка. 

Безумовно, оцінювання якості виступу танцювальних пар навіть на міжнародній арені має 
суб‘єктивний характер, оскільки емоційно-чуттєвий танцювальний образ - це не матеріальна субстан-
ція. Проте, виступ танцювальної пари більшістю суддів оцінюється за такими критеріями: музикаль-
ність, пластичність, дуетність і креативність пари. Досягнення певного рівня і співмірності цих критеріїв 
становить основу гармонійної взаємодії партнерів танцювальної пари. Загалом гармонізація розумі-
ється як єдність розвитку різних якостей особистості, при якій відбувається їх взаємодія, взаємозбага-
чення, в результаті чого кожна із цих якостей сприяє ефективності розвитку іншої. 

Під гармонічною взаємодією партнерів танцювальної пари слід розуміти емоційно сприятливий 
контакт танцівників, що характеризується узгодженням цілей, координацією зусиль, досягненням вза-
єморозуміння та взаємопроникнення, що виявляється в музикальності, пластичності рухів, дуетності і 
здатності до спільної імпровізації, результатом якого стає творча неповторність створеного парою 
емоційно чуттєвого танцювального образу і розкриття змісту малюнка. Гармонійна взаємодія партне-
рів танцювальної пари передбачає комунікативну толерантність - системоутворюючу характеристику 
особистості, оскільки з нею узгоджуються і становлять певну психологічну сукупність багато інших яко-
стей індивіда, перш за все моральні, характерологічні та інтелектуальні [7]. Комунікативна толерант-
ність - одна з найбільш важливих та інформативних рис людини. Вона є узагальненою, оскільки в ній 
відображаються чинники виховання, досвід спілкування особистості і різні прояви останньої - потреби, 
інтереси, настанови, характер, темперамент, звички, особливості мислення. Більше того, ця характе-
ристика особистості відноситься до стрижневих, бо значною мірою визначає життєвий шлях і діяль-
ність людини - положення в найближчому оточенні і на роботі, просування в кар‘єрі і виконання про-
фесійних обов‘язків. 

Комунікативна толерантність - це характеристика ставлення особистості до людей, що є пока-
зником сприйняття нею неприємних або неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей і вчинків 
партнерів по взаємодії. Повсякденне спілкування свідчить про різноманітний прояв комунікативної то-
лерантності: одні люди дуже терпимі до інших, інші вміють добре приховувати неприязнь до партнера, 
треті здатні силою переконання змусити себе не помічати неприємні якості іншого. Міра комунікатив-
ної толерантності суттєво залежить від сумісності чи несумісності однойменних якостей партнерів - 
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інтелекту з інтелектом, характеру з характером, звичок із звичками, темпераменту з темпераментом. 
Інакше кажучи, партнери зіставляють й оцінюють якості і стани один одного на рівні окремих підструк-
тур особистості. Комунікативна толерантність проявляється в тих випадках, коли людина або не ба-
чить особливих відмінностей між підструктурами своєї особистості та особистості партнера, або не 
відчуває негативних переживань з приводу відмінностей. 

Таким чином, чим менше неприємних і неприйнятних для себе відмінностей знаходить один 
партнер танцювальної пари в іншому, тим вище у нього рівень комунікативної толерантності, тим рід-
ше він засуджує індивідуальність іншого або дратується з приводу його відмінних рис, дій і вчинків. 
Підвищення рівня толерантності відбувається в тому разі, якщо танцюриста-початківця навчити двом 
речам: по-перше, долати або згладжувати негативні враження від відмінностей між підструктурами 
своєї особистості й особистості партнера («повне прийняття себе та іншого», за К. Роджерсом [4]); по-
друге, усувати обставини, що викликають або підкреслюють ці відмінності. 

Гармонійні стосунки між людьми означають взаємообумовлений зв‘язок між тим, що особис-
тість вимагає від інших, і тим, що вона може і повинна їм дати. Становлення такої особистості може 
бути пов‘язано з формуванням ієрархічної структури мотивів або цінностей: домінуванням вищих рів-
нів над нижчими. Рівень мотивів або цінностей визначається мірою їхньої спільності, починаючи з 
особистих мотивів до інтересів близьких людей, колективу, суспільства - аж до загальнолюдських уні-
версальних цілей. Цілісне уявлення про рівень гармонійності взаємодії партнерів у процесі спортивно-
го танцю пари пов‘язано, перш за все, з рівнем гармонійності самих танцюристів як особистостей, ін-
дивідуальностей. Розглядаючи індивідуальні відмінності, Н. Лейтес [3] відзначає, що здібності не 
можуть проявлятися ззовні, вони завжди є відображенням індивідуальності. Індивідуальні відмінності 
за здібностями - це відмінності за міроювираженості, за їхньою своєрідністю. У зв‘язку з цим спортивні 
здібності молодих танцюристів можна визначити як індивідуально-психологічні особливості особистос-
ті, що формуються, розвиваються і виховуються в процесі танцювальної діяльності, і є передумовами 
її успішної реалізації. У свою чергу, уявлення про гармонійність розвитку танцюристів пов‘язано з уяв-
ленням про наявність спадкових анатомо-фізіологічних передумов, про рівень розвитку фізичних і му-
зично-ритмічних здібностей, естетичності й емоційності, власної внутрішньої активності та ін. 

Гармонізація взаємодії партнерів танцювальної пари проходить ряд взаємообумовлених ета-
пів: співучасть, співпраця, співтворчість, які послідовно продовжують один одного і кожен з яких за-
безпечується механізмами взаємодії від узгодження до взаємопроникнення, через координацію та 
взаєморозуміння. Так, узгодження стосується в основному потребнісно-мотиваційної сфери особисто-
сті та скероване на досягнення відносної узгодженості з метою і намірами партнерів танцювальної па-
ри. Координація пов‘язана з інструментальними процесами, з пошуком засобів взаємодії, які відпові-
дають намірам і можливостям партнерів і забезпечують синхронність дій. Взаєморозуміння 
обумовлюється когнітивними процесами і сприяє формуванню загального смислового поля учасника-
ми взаємодії і толерантності. Взаємопроникнення характеризується психологічною близькістю, симпа-
тією, довірливістю і повним взаємним особистим прийняттям партнера, проникненням у внутрішній 
світ один одного, відчуттям злиття в єдине ціле в танці. Співвідношення цих взаємопов‘язаних і взає-
мообумовлених механізмів і послідовне проходження вказаних етапів дає змогу педагогу-тренеру 
ефективно використовувати педагогічний потенціал спортивних бальних танців з метою гармонізації 
фізичного і духовного розвитку особистості кожного підлітка та гармонізації взаємодії партнерів тан-
цювальної пари. 

У процесі створення танцювального твору змінюється особистість спортсмена, відбувається 
становлення багатьох її рис, що зумовлене великою кількістю зовнішніх і внутрішніх чинників, їх впли-
вом на формування потреб, інтересів та ідеалів, схильностей, самооцінки та рівня прагнень. Ці особи-
стісні утворення істотно визначають спонукання, мотиви танцюриста, або, як кажуть психологи - моти-
ваційну сферу його особистості. Людина, яка цілком присвятила себе танцювального спорту, 
багатогранна. Підлітки, захоплені танцювальним спортом, розрізняються за своїми здібностями, рів-
нем їх розвиненості, за характером і за сприйняттям цілісної картини світу. Кожен із них по-різному 
вибудовує відносини з оточуючими, по-іншому працює. У деяких підлітків вроджені задатки до спорти-
вної діяльності так і не стали здібностями, і вони виявилися не здатними створювати танцювальні 
твори, яким аплодують зали, але зате їм вдалося стати «душею» танцювального колективу або реалі-
зувати свій педагогічний талант у вихованні і навчанні дитячих танцювальних пар. 

Цей зв‘язок між особистістю танцюриста і продуктом його праці - взаємний і багатосторонній. 
Танцюрист, який став на найвищу сходинку спортивного п‘єдесталу, вже не той, яким він був до ство-
рення ним танцювального твору. Спортсмен ніби глибше зрозумів самого себе, свої можливості, він 
пережив радість усвідомлення того, що саме завдяки його таланту, виразності, артистичності виникло 
щось прекрасне, оригінальне і досконале. Створення танцю, яким захоплюються багато людей, вима-
гало від нього подолати великі труднощі, наполегливості і терпіння. Але водночас це була праця, якою 
він займався з величезним задоволенням, якщо не сказати - з одержимістю. Не випадково танцюрис-
ти, які пронесли своє захоплення через багато років напружених тренувань, здатні до створення тан-
цювальних творів й образів найвищої гармонії, яким захоплено аплодують глядачі. 
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Говорячи про сутність гармонійної взаємодії партнерів танцювальної пари, не слід забувати 
про дві проблеми, добре відомі педагогам спортивного бального танцю. Перша - формування стійких 
танцювальних пар,друга - вирішення питання про співвідношення раціонального та емоційного при 
побудові схеми танцю і створенні художнього образу. Що стосується формування стійких танцюваль-
них пар, то в танцювальному світі побутує думка, що подружжю легше знайти один одного для ство-
рення стійкої сім‘ї, ніж партнера для парних танців. Вирішення цієї проблеми може бути в активному 
використанні спортивним педагогом наявних методик формування пар на основі індивідуального пріо-
ритетного вибору з введенням ряду обмежень, таких, як вік, зріст, вага, золотий перетин, рівень клас-
ності, характерологічні особливості, властивості особистості та ін. 

Також необхідно вивчати динаміку відносин, конфлікти, їх глибину і тривалість, стійкість пари, 
зміни особистісної спрямованості. Танцівник повинен постійно відчувати свого партнера, бути з ним в 
одному подієвому просторі, проживати і переживати разом танець і все, що з ним пов‘язане, що ста-
новить життя танцювальної нари. Звідси - необхідність виховання здатності до емпатії і толерантності, 
співпраці і відповідальності один перед одним. У цьому контексті педагог-тренер повинен бути ще й 
психологом, використовуючи результати тестування особистості підлітків і характер їхньої взаємодії, 
прогнозувати динаміку зміни їхніх особистісних структур і взаємовідносин, а також попереджати мож-
ливі конфлікти, знаходячи разом вихід із ситуацій, часом критичних. 

Іншою, не менш важливою проблемою є розумне співвідношення в танці раціонального й емо-
ційною як способу вираження гармонії фізичної і духовної краси, співвідношення розуму і почуття, ро-
зуміння і переживання, творчого виконання схеми танцю і створення художнього образу. Якщо схема 
танцю побудована досить раціонально, то в його художньому образі органічно переплетені і раціона-
льна, й емоційна складові. Раціональність розуміється як необхідна складова, яка відчувається тан-
цюристом у вигляді зв‘язку схеми і переживання всього танцю, а емоційність - як щось піднесене, на-
тхненне, таке, що не передається логічними, інтелектуальними формами. Виконання елементів схеми 
без емоційного насичення - рухи рóбота, однак переважання емоційності може зашкодити схемі танцю 
і перетворити філігранну точність і красу рухів у непривабливі вибухи пристрасті. Лише вольовим про-
явом людина вводить емоційно пристрасне напруження в схему благородних рухів, що відображають 
гідність, гордість, незалежність, свободу і красу. 

Висновки. Таким чином, гармонійна взаємодія суб‘єктів процесу створення танцю проявляєть-
ся в узгодженості цілей і відповідності засобів, способів і займаної позиції контактуючих сторін, що 
сприяє продуктивному вирішенню соціально- й особистісно-значущих завдань, стимулює розвиток 
особистості і групи. Під гармонійною взаємодією партнерів танцювальної пари слід розуміти емоційно 
сприятливий контакт танцівників, що характеризується узгодженням цілей, координацією зусиль, дося-
гненням взаєморозуміння і взаємопроникнення, що виявляється в музикальності, пластичності рухів, 
дуетності і в здатності до спільної імпровізації при створенні емоційно-чуттєвого смислового образу і 
розкритті змісту малюнка виконуваного танцю. 

Гармонійність взаємодії танцюристів у парі залежить від рівня розвитку танцюристів як гармо-
нійних особистостей. Структура особистості танцюриста набуває гармонійності не на основі пропор-
ційного розвитку всіх її сторін, а в результаті максимального розвитку тих її здібностей, які створюють 
домінуючу її спрямованість, що надає сенс життю і діяльності. Основою ефективного виховання і на-
вчання мистецтву спортивного танцю є розвинені первинні фізичні і музично-ритмічні здібності. На їх 
основі в подальшому можуть бути розвинені спеціальні здібності (музикальність, пластичність, дует-
ність і креативність), які в сукупності створюють передумови для формування гармонійної взаємодії 
танцюристів під час створення танцю. Важливу роль у справі розвитку і використання всіх потенційних 
здібностей спортсмена-танцюриста можуть відігравати соціальні умови, зокрема можливості ознайом-
лення з досвідом кращих танцювальних пар не лише всередині країни, а й за її межами, спілкування з 
ними, навчання танцювального мистецтва у досвідчених педагогів і тренерів, а також його участь у 
танцювальних турнірах різного рангу. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ТИРАЖНИХ ГУТНИХ ВИРОБІВ  

АВТОРСТВА АНДРІЯ БОКОТЕЯ 
 
Мета роботи – виявити формотворчі, художньо-конструктивні та технологічні особливості малотиражної продукції 

Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики, запроектованої українським художником А. Бокотеєм. Методо-
логія дослідження: використано методи історіографічного, біографічного, художнього аналізу, структурно-функціональний і 
стилістично-типологічний методи з метою визначення формотворчих і стилістичних особливостей проектів тиражних виробів, а 
також комунікативний метод. Наукова новизна. У статті проводиться аналіз стилістичних особливостей проектів декоративно-
ужиткових виробів, запроектованих одним з найвідоміших українських художників – професором А. Бокотеєм. У мистецтвознав-
стві творчість художника розглядалась виключно в контексті аналізу образотворчих авторських композицій. Його проектна дія-
льність на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці (далі ЛЕКСФ) не була опрацьована науково. Висновки. 
Склоцех ЛЕКСФ, який функціонував упродовж 1962-2005 рр. став осередком продовження та розвитку традицій класичної укра-
їнської гути і базою для роботи художників-склярів з усіх республік колишнього Радянського Союзу. На основі аналізу вибраних 
зразків авторства А. Бокотея, які тиражувалися у період найбільшого розквіту склоцеху ЛЕКСФ упродовж 1970-1980-х рр., ви-
значено основні типологічні групи, висвітлено їх формотворчі особливості, колористичні характеристики та технологічні аспекти 
формування та декорування.  

Ключові слова: гутне скло, підприємства-скловиробники, декор. 
 
Бокотей Михаил Андреевич, кандидат искусствоведения, и.о. заведующего кафедры художественного стекла 

Львовской национальной академии искусств 
Стилистические особенности проектов тиражированных гутных изделий авторства Андрея Бокотея 
Цель работы – выявить формообразующие, художественно-конструктивные и технологические особенности малоти-

ражной продукции Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики, запроектированной украинским художником 
А. Бокотеем. Методология исследования: использованы методы историографического, биографического, художественного 
анализа, структурно-функциональный и стилистически типологический методы с целью определения формообразующих и сти-
листических особенностей проектов тиражных изделий, а также коммуникативный метод. Научная новизна. В статье впервые 
в украинском искусствоведении проводится анализ стилистических особенностей проектов декоративно-прикладных изделий, 
запроектированных одним из самых известных украинских художников –профессором А. Бокотеем. В искусствоведении твор-
чество художника рассматривалась исключительно в контексте анализа изобразительных авторских композиций. Его проектная 
деятельность на Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике ни была проработана научно. Выводы. Стек-
лоцех ЛЭКСФ, который функционировал в течение 1962-2005 гг. Стал центром продолжение и развития традиций классической 
украинской гуты и базой для работы художников-стекольщиков со всех республик бывшего Советского Союза. На основе ана-
лиза выбранных образцов авторства А. Бокотея, тиражируемых в период расцвета сктелоцеха ЛЭКСФ на протяжении 1970-
1980-х гг., Определены основные типологические группы, освещены их формообразующие особенности, колористические ха-
рактеристики и технологические аспекты формирования и декорирования. 

Ключевые слова: гутное стекло, предприятия-стеклопроизводители, декоративно-прикладная посуда, художники-
стекольщики. 

 
Bokotey Mykhaylo, PhD in Arts, Head of the Glass Art Department, Lviv National Academy of Arts 
Stylistic features of the replicated blown glass designs by Andriy Bokotey 
The purpose of the work is to find out the formative, artistic, constructive and technological features of small-scale 

production of the Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory (hereinafter LECSF), designed by the Ukrainian artist A. Bokotey. 
Methodology of historiographical, biographical and artistic analysis as well as structural-functional and stylistic-typological methods are 
used to determine the form-building and stylistic features of the blown glass product designs. Communicative method is also used in the 
article. Scientific novelty. The article analyzes the stylistic features of the blown glass products, designed by one of the famoust 
Ukrainian artists – Professor A. Bokotey. Previously artist's heritage was highlited mostly in the context of the fine art creativity. His 
design activity at the LECSF wasn‘t scientifically developed before. Conclusions. The blown glass studio at LECSF, which functioned 
during the years 1962-2005, became the focal point for the continuation and development of the classical Ukrainian blown glass 
traditions. It was also a work base for glass artists from all over the former Soviet Union. The main typological groups were determined 
analising the selected designs by A. Bokotey, replicated during the period of the greatest prosperity of the LECSF during the 1970-
1980's. Their formative features, color characteristics and technological aspects of formation and decoration were highlighted in the 
article. 

Key words: blown glass, glass-making enterprises, decorative and applied utensils, glass-artists. 
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Актуальність теми дослідження. Українське декоративне мистецтво, зокрема художнє скло, у 

другій половині ХХ ст., перебувало під впливом таких явищ глобального характеру, як міжнародний 
студійний рух. Авторське художнє скло зайняло заслужене чільне місце в дослідженнях критиків та 
істориків на всіх континентах. Водночас, поза відповідною увагою перебуває значний пласт діяльності 
художників, у чиєму творчому доробку сотні проектів зразків для тиражного виробництва на скловиро-
бничих підприємствах. 

Аналіз досліджень і публікацій. До дослідження творчості А. Бокотея звертались українські ми-
стецтвознавці Г. Островський, Ф. Петрякова, О. Федорук, З. Чегусова, Є. Шимчук, Р. Шмагало, 
І. Голод, А. Батанова та ін. Значимий візуальний матеріал подано в альбомах "Андрій Бокотей. Скло", 
каталогах виставок та інтернет-сторінці художника.  

Ґрунтовним мистецтвознавчим напрацюванням є монографія О. Федорука "Маестро художньо-
го скла Андрій Бокотей", в якій автор на основі значного історико-мистецького й ілюстративного мате-
ріалу розглядає еволюцію творчості відомого українського художника. Висвітлено етапи мистецького 
зростання митця від перших виробів у манері традиційного гутництва до високих звершень у худож-
ньому склі. 

Серед останніх публікацій варто відзначити статтю українського мистецтвознавця З. Чегусової 
"Панорама львівського гутництва межі ХХ – ХХІ століть: експериментальні пошуки творчих індивідуа-
льностей", в якій доволі широко розкрито питання творчості провідних художників-склярів Львова. 
Значна частина дослідження присвячена мистецькій діяльності професора А. Бокотея. Водночас, опу-
бліковані наукові роботи стосувались переважно творчості художника, пов‘язаної з виконанням індиві-
дуальних авторських творів. Дослідження мистецьких здобутків А. Бокотея в контексті дизайну тираж-
ної продукції на скловиробничому підприємстві залишалось поза увагою науковців.  

Мета дослідження полягає у відтворенні, розширеному аналізі та збереженні формотворчих і 
технологічних особливостей зразків гутної продукції, виконаних відомим українським художником 
А. Бокотеєм упродовж 1970 – 1980-х рр. у склоцеху Львівської експериментальної кераміко-
скульптурної фабрики.  

Виклад основного матеріалу. Кінець ХХ століття в світовому декоративному мистецтві став 
періодом розквіту експериментальних течій, серед яких однією з найяскравіших є міжнародний рух 
студійного скла. Прагнення до ідейного переказу та технологічного експерименту художників, які об-
рали скло як матеріал творчої реалізації, спричинило появу нового напрямку в образотворчому мис-
тецтві – авторського художнього скла. Ідеологія руху полягала в ліквідації культурної ієрархії між об-
разотворчим мистецтвом і декоративно-прикладним, пропагуванні поваги до унікального об‘єкта 
ручної роботи. 

Студійний рух у склярстві, що почався в країнах Західної Європи і США, став однією з яскравих 
форм вираження сучасних авторських ідей і мав визначальний вплив на проектування виробів з худо-
жнього скла в усіх країнах світу, у тому числі й на теренах колишнього СРСР. Піонерами радянського 
студійного руху стали організатори та учасники виставки "Скло. Образ. Простір", яка відбулась у м. 
Ленінград (тепер Санкт-Петербург) 1981 р., О. та Г. Іванови, Л. Савельєва, Ф. Ібрагімов і А. Бокотей. 
Згодом до п‘ятірки художників долучився ще один відомий сьогодні львівський митець Ф. Черняк. 

Смілива й непересічна акція, якою стала виставка творчої групи українських і російських худо-
жників, викликала велике зацікавлення і була високо оцінена в мистецтвознавчих колах. "Про час змін, 
які надходять, художники-склярі рішуче заявили на початку 1980-х рр. Виставка "Скло. Образ. Прос-
тір", яка відбулась у Львові, Ленінграді у 1981-83 рр., а 1987 р. у Москві, стала подією. Це була перша 
такого плану виставка-маніфест, вже в назві якої визначилась програма групи художників... – прорив у 
простір і час" [1, 24].  

Уже від 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей та Ф. Черняк формують ідентичність укра-
їнського художнього скла у світі. Ще 1986 р. та 1988 р. художники беруть участь у перших у світі між-
народних симпозіумах гутного скла в м. Нові Бор (Чехословаччина) разом з десятками корифеїв су-
часного скла з усього світу. Їхні роботи стають бажаними в колекціях найвизначніших світових 
музейних збірок – Музею скла в Корнінґу (США), Ебельтофті (Данія), Фрауенау (Німеччина) та інших. 

Більшість творчих робіт радянських художників, які працювали у період становлення студійно-
го руху, була виконана в центрі гутного виробництва колишнього СРСР – склоцеху Львівської експе-
риментальної кераміко-скульптурної фабрики. У 70-90-х рр. ХХ ст. авторами тиражних зразків гутного 
скла, яке виготовляли в склоцеху ЛЕКСФ, були водночас професійні художники: А. Бокотей, 
Ф. Черняк, З. Масляк, Б. Галицький, С. Мартинюк, М.Тарнавський, І. Онищук, М. Шимчук та інші, а та-
кож майстри гутники: Й. Гулянський, М. Павловський, О. Гера, Р. Жук, Б. Валько, П. Думич, В. Драчук, 
І. Чабан та інші. Наступний період розвитку виробництва на фабриці позначений власне їхньою твор-
чо-експериментальною діяльністю.  

Випускник кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ А. Бокотей, учень Р. Сельського, 
К. Звіринського, Д. Довбошинського, а згодом – одна з найвидатніших постатей сучасного українського 
мистецтва та світового мистецтва художнього скла розпочав творчий експеримент із цим матеріалом 
на початку 1970-х рр. саме в цеху ЛЕКСФ. А. Бокотей засвоїв багатий досвід львівських склодувів ста-
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ршого покоління, значну частину свого часу проводячи безпосередньо біля гутних печей, багато екс-
периментуючи зі скломасою, опрацьовуючи нові методи декорування, формування внутрішнього про-
стору, застосування комбінованих технік і формотворчих засобів. 

Провідною лінією, квінтесенцією проектного мислення А. Бокотея є образність. Матеріалізація 
ідеї найелементарнішими засобами формотворення, виразне підкреслення таких характерних рис ма-
теріалу як прозорість, світлопроникнення, специфіка пластики гарячої маси лягли в основу проектів 
"Імпровізація" (1980 р., прозоре скло, скловолокно, вкраплення із сульфідного скла з кришталем, віль-
не формування), декоративні вази "Червоний" (1975 р., червоне скло, ніжки з прозорого скла, вільне 
формування). Унікальність останніх полягає у тому, що ніжки, на яких стоїть ваза (саме вирішення для 
такого типу виробів як ваза було оригінальним та інноваційним) витягнені із загальної маси, тобто з 
останнього набору. Цільність і стриманість форми завершується розведеним відкритим горлом, яке є 
досконалою композиційною складовою проекту, разом з гарячо-червоним локальним колористичним 
вирішенням і напруженою силуетною лінією.  

Понад двадцятилітній досвід роботи А. Бокотея в гутному цеху ЛЕКСФ – це безперервний про-
цес експериментування з формою, технікою, декором, внутрішнім простором, кольором і фактурою. В 
основі дослідження "Спосіб декорування гутних скловиробів спіралевидною ниткою" (1982 р.) лежить 
опрацювання нової технології декорування, що не вимагає особливих підготовчих операцій. Розроб-
лений метод дозволяв розширити можливості декорування гутного скла при створенні і унікальних, і 
серійних виробів. Художник опрацював спосіб декорування пустотілих скловиробів з нанесенням зо-
браження всередині об‘єму (1982-1984 рр.). Загалом, у 80-х рр. А. Бокотей розробив цілу низку експе-
риментів зі способу декорування цільносформованих (непродутих) скловиробів методом виконання 
об‘ємно-просторового зображення всередині об‘єкта (серія "Об‘єкти в просторі", "Склоскопи" 1983-
1985 рр.). Довготривалими експериментами художникові вдалося, всупереч технологічним стереоти-
пам, розмістити всередині цільного товстостінного виробу об‘єкти з різних матеріалів: керамічний торс 
"Мамай", сталевий дзвоник, галієва кулька, вольфрамові нитки.  

У творчому доробку А. Бокотея знаходимо кілька десятків зразків декоративно-ужиткових ваз, 
виконаних для тиражування у склоцеху ЛЕКСФ упродовж 70-80-х рр. Характеризуючи багатий спектр 
виробів, виконаних упродовж цього періоду, бачимо постійне прагнення митця до експерименту – не 
лише технологічного, але й формотворчого. У 70-х роках, на початку роботи А. Бокотея зі склом, у 
формах ваз прочитується також попередній досвід автора з керамікою: приземкуваті масивні форми, 
горловина завужена та згодом розкрита, як у штофах, обмежена кольорова гама, експресивний декор. 

Уже на початку 1980-х рр. в асортименті продукції з‘являються вази з притаманною для зразків 
А. Бокотея масивною формою та так званою "спідницею" угорі. Вази, виконані у співавторстві з майст-
ром-гутником П. Думичем, при всій монументальності та складності форми зберігають легкість і вито-
нченість завдяки, власне, пелеринці у верхній частині та філігранності ребер на боках. До виразності 
форми додається ще насиченість декору, де на прозорій основі розташовані в нерегулярному порядку 
масивні плями червоного, коричневого, білого та смарагдового кольорів. Подібна комбінація двох не-
залежних і виразних формотворчих елементів зустрічається в інших зразках, проте вже в набагато 
спокійнішому поєднанні.  

Доволі часто А. Бокотей, усупереч традиційним формам, експериментує з горловиною, вивер-
нутою назовні, при цьому основний декор експонуючи власне на самій пелерині. Вази декоровані су-
льфідно-цинковою та червоною грубою крихтою та формованою в керику банкою після шпінування. 
Своєрідним елементом є також окремо дочіплена стопка з прозорого скла, що нечасто зустрічалось у 
зразках цього періоду. 

Ваза з фабичним артикулом 6435 суттєво вирізняється в асортименті того періоду, наділена 
рисами сучасного формотворення, притаманними для західного декоративно-ужиткового скла. Квад-
ратна в основі форма насиченого напівпрозорого коричневого кольору декорована по всій поверхні 
карбідом бору. Верх вази розведений і ажурований різного розміру отворами. При цьому форма роз-
веденого верху вирівняна відповідно до квадратної основи натягуванням отворів по кутах. 

Наступною групою зразків ваз, які виконав А. Бокотей, є серія експериментів із сульфідно-
цинковим склом і кришталевою крихтою у 1982-1983 рр. Декор, який асоціює до венеційської нитки, 
тут не мав на меті створити тривимірне зображення, а навпаки – підкреслити складну комбіновану 
площинність, яка досягається доволі простим прийомом.  

У другій половині 80-х років у доробку автора з‘являється важлива для творчості серія експе-
риментів з внутрішнім простором цільної скляної форми. Цей хід мав відображення і в тиражних зраз-
ках, проте вже у простіших, придатних для чисельного виробництва техніках. У більшості форм бачи-
мо невеликий об‘єкт з кольорового скла, замкнений у формі великого цільного прозорого дзбанка чи 
символічної карафки. Декоративний кольоровий елемент усередині виробу формувався безпосеред-
ньо на видовженому наборі прозорого скла, а згодом поетапно набиралась і закатувалась гаряча 
скломаса.  

До найяскравіших зразків авторства А. Бокотея належать фруктовниці, що входили в комплек-
ти з вазами. Дуже виразним за формою та технікою виконання є зразок з артикулом 6420 у комплекті з 
вазою, який у повному сенсі вирізнявся серед зразків того часу. Мінімалістичний підхід до колористич-
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ного вирішення, нестандартна форма з відтягненими отворами підкреслюють прагнення автора до 
творчого експерименту.  

Як і більшість художників, які брали участь у розробленні проектів склопосуду на ЛЕКСФ, 
А. Бокотей працював над зразками наборів для пиття. У продовження серії декоративно-ужиткових 
об‘єктів різного призначення, виконаних упродовж 1980 р. з використанням венеційської нитки, худож-
ник створив набір з карафки і чарки з артикулом 6194. Проста форма прозорої карафки з квадратною 
основою декорована спіралевидною перекрученою шпіновкою чорно-білого кольору.  

1986 року серед зразків автора часто зустрічаються об‘єкти, сформовані у тиходутий спосіб. 
Тут прочитується пошук чистого заданого силуету, що було би важко досягнути у спосіб вільного фор-
мування. Винятковим багатством форми й декору вирізняється набір з артикулом 7883, який склада-
ється з високої фігурної карафки, виконаної тиходутим способом і чотирьох стопок на фігурних ніжках, 
які за силуетом органічно доповнюють карафку. На зразках помітно виділяється великий прозорий за-
лив. Фіолетово-червона основа елементів набору декорована вертикальною білою ниткою із сульфід-
но-цинкового скла. Біла шпіновка через реакцію з основним кольором має нерегулярний край і надає 
виробам своєрідної мармурової фактури. Завдяки використанню форми для виконання об‘єктів з на-
бору, художникові вдалося витримати досконалі співвідношення пропорція – розмір, що наділяє цей 
комплект посуду особливими естетичними рисами та вирізняє його серед інших зразків. 

Наукова новизна. Дослідження розглядає формотворчі та технологічні особливості малотира-
жної гутної продукції одного з ключових українських підприємств-скловиробників – Львівської експери-
ментальної кераміко-скульптурної фабрики, запроектованих відомим українським художником 
А. Бокотеєм. Досі в мистецтвознавчій науці тема творчості художника опрацьовувалась винятково в 
контексті авторського художнього скла, а діяльності А. Бокотея як дизайнера виробничого продукту не 
було приділено належної уваги.  

Висновки. У другій половині ХХ ст. українське художнє скло перебувало на стадії розквіту й 
свободи авторської ідеї, розвитку творчого експерименту з матеріалом, технологіями, формотворен-
ням. Професійні художники, пов‘язані з підприємствами скловиробничої галузі, водночас працювали у 
двох напрямках – над створенням авторських індивідуальних композицій і над проектуванням зразків 
для масового тиражування. Ці дві суттєво відмінні ділянки творчості неминуче піддавалися взаємовп-
ливові, завдяки чому асортимент виробів групи малотиражного декоративно-ужиткового скла впро-
довж 1970-1990 рр. значно розширився і змінився. Саме в цей період сформувався і утвердився в де-
коративно-прикладному мистецтві нашої країни важливий напрямок – дизайн гутного скла.  

Ключовою постаттю серед українських художників є, безперечно, один з піонерів міжнародного 
руху студійного скла, засновник міжнародних симпозіумів гутного скла та Музею скла у Львові профе-
сор А. Бокотей. Проекти зразків ваз, наборів посуду та декоративних об‘єктів для тиражного вироб-
ництва у склоцеху Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики авторства А. Бокотея 
вирізняються сміливим підходом до трактування форми, постійним прагненням до технологічного 
експерименту, нетрадиційним підходом до способів декорування. Водночас у зразках виразно прочи-
тується високий професіоналізм при дотриманні композиційних канонів і колористичних рішень. 
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національної музичної академії ім. А.В. Нежданової 
Феномен синтезу в сучасній хоровій творчості: жанр, текст, партитура 
Метою роботи є дослідження явища синтезу як провідної риси сучасної хорової творчості та виявлення його 

особливостей в контексті жанру на текстологічному рівні. Методологія. Застосовані дискурсивний текстологічний, 
компаративно-аналітичний та логіко-конструктивний підходи. Наукова новизна полягає в обгрунтуванні доцільності 
застосування поняття синтезу щодо сучасної хорової творчості в проекції на багаторівневість та ієрархічність поняття тексту у 
художній системі хорової творчості. Висновки. Поняття синтезу трактується як художнє явище, для якого характерна 
системність, багатозначність і смислова відкритість, та яке актуалізується зокрема в сучасній хоровій творчості. Виявлено, що 
сучасний хоровий твір проявляє свою унікальність в багаторівневому впливі на слухача певної системи текстів. З‘ясована 
ієрархія в понятті про текст що існує на креативному і художньому рівнях; формується з об‘єктивно-композиційної та 
суб‘єктивно-інтерпретаторської складових; виявляється як взаємодіюча єдність авторської, виконавської та слухацької думки; 
існує як джерело інформації фіксованого, процесуального та результативного формату. Запропоновано типологію партитур як 
системи комунікативних взаємовідносин між композитором, виконавцем і слухачем. Наголошено, що явище синтезу в сучасній 
хоровій творчості стає витоком для формування таких текстових систем, в яких взаємодіють традиції, форми, типи мислення; 
передбачається виявлення нових типів партитур; визначаються нові жанрові формати; доведена необхідність нових науково 
обґрунтованих методичних підходів в музичній педагогіці, зокрема, в галузі хорового мистецтва.  

Ключові слова: синтез, жанр, текст, партитура, сучасна хорова творчість. 
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национальной академии имени А.В. Неждановой 
Феномен синтеза в современном хоровом творчестве: жанр, текст, партитура 
Целью работы является исследование явления синтеза как ведущей черты современного хорового творчества и 

выявление его особенностей в контексте жанра на текстологическому уровне. Методология. Применены дискурсивный 
текстологический, компаративно-аналитический и логико-конструктивный подходы. Научная новизна заключается в 
обосновании целесообразности применения понятия синтеза в современном хоровом творчестве в проекции на 
многоуровневость и иерархичность понятие текста в художественной системе хорового творчества. Выводы. Понятие синтеза 
трактуется как историческое художественное явление, для которого характерна системность, многозначность и смысловая 
открытость, и которое актуализируется в частности в современном хоровом творчестве. Выявлено, что современное хоровое 
произведение проявляет свою уникальность в многоуровневом воздействии на слушателя определенной системы текстов. 
Выяснена иерархия в понятии о тексте который существует на креативном и художественном уровнях; формируется из 
объективно- композиционной и субъективно-интерпретаторской составляющих; проявляется как взаимодействующее единство 
авторской, исполнительской и слушательской мысли; существует как источник информации фиксированного, процессуального и 
результативного формата. Предложена типология партитур как система коммуникативных взаимоотношений между 
композитором, исполнителем и слушателем. Отмечено, что явление синтеза в современном хоровом творчестве становится 
источником для формирования таких текстовых систем, в которых взаимодействуют традиции, формы, типы мышления; 
предполагается выявление новых типов партитур; определяются новые жанровые форматы; доказана необходимость новых 
научно обоснованных методических подходов в музыкальной педагогике, в частности, в области хорового искусства.  

Ключевые слова: синтез, жанр, текст, партитура, современное хоровое творчество. 

 
The phenomenon and the concepts of the modern choral art and its peculiarities are in constant pro-

cess of formation. There are under development new features, bringing to light transformational phenomena, 
forming tendencies related to synthesis as a complex and many-staged creational process of a new phe-
nomenon, as a result of combination of means of expression of different types of art. 

There is no need to prove nowadays that choral art gains ever-wider efficiency as a result of ―multi-
sectoral‖ expressive means becoming multidimensional (using the language of mathematics). It should be 
reminded that all music is divided into vocal and instrumental ones according to general genre classification. 
Choral music as well as solo and ensemble music belongs to the category of vocal music. Choral art, in its 
turn, contains a variety of expressions which are called choral genres. Thus, regarding to choral art, we un-
derstand that it is also a kind of music practice (performance and composition) and a developed system of 
different genres where the concept ―genre‖ is thought of as a kind of musical pieces; also it obtains its name 
from the view of expressive means and sides of musical form where there is a coincidence of compositional 
and genre sense in its definition (such as a concert, requiem, magnificat, mass, etc.). 

Understanding of general trends of creation, existence and development of the genre model (hierar-
chy) does not make it clear how the separate constituents as well as different kinds of musical practice are 
tied up. We share the position of S. Ship, in reference to this task, who offers to use the vision of systematic 
integrity of genres in music culture as a ―signpost‖ (more detailed [12, 348]). Apart from it, based on the re-
sults of his research, it can be stated that every genre represents a response of artistic conscience to a defi-
nite cultural need; in such a way the efficiency of genre system occurs. Therefore, choral music-making ex-
ists and actively develops in sacral-liturgical, ceremonial, theatrical, media practices and relevant 
genres/types of musical works in modern times. In this case, the phenomenon of the synthesis should be 
considered as a defining feature of modern choral art, which can be characterized by polysemy, logical 
transparency , and corresponds with such terms as ―the dialogue of cultures‖, ―interaction of cultures‖ (V. 
Bybler), ―the concert of cultures‖ (G. Pomerantz) – with a concept of ―art synthesis‖, which is traditionally in-
terpreted as a combination of different types of art in the process of creation of qualitatively new artistic phe-
nomenon, and is not the sum of the constituent components. 

The synthesizing practice results in appearance of new genre formations. The first references to a 
new genre interpretation can be found in a composer/author text, more specifically in remarks and defini-
tions. In such a way, we examine a combination/separation of two or more genres/types (an opera-oratory, 
opera-ballet, cantata-miniature – requiem and others), the negation of the canonical genre (antiopera), a 
creation of new choral concepts (a capella choral opera, folk-opera, a capella symphony-action and others), 
going beyond the boundaries of musical art (a concert – fresco, a musical – detective, a parable and others) 
(more detailed [13]). 

The primary source for such combinations lies in the analysis of the musical text, scores, and also in 
a research of personal expressions and musician's comments. 

So, what is an interpretation of a ―text‖ in artistic system of choral art? To what extend the notion of 
score is related to the text in the choral art? What is a peculiarity of inter-text as a concept based on the idea 
of the text interaction at symbolic (semiotic) level, so that the own meaningful conceptual area is created 
(Julia Kristeva)? - Let's try to figure out. 

Accentuating particular aspects of musical – scenic genres, E. Ruchyevskaya marked: ―In all genres 
where music combines with non-musical elements such as a word, a dance or visual varieties of the theater - 
―converging of music‖ with all these elements is relative, dependence is partial, differences are obvious. 
There is always ―a free zone‖ in such cases, the area of not tight gapping, but also an area of contradiction, 
―the field of battle‖ (Boris Asafyev), defined by total impossibility of total meaningful identity and inability of 
complete material (melodic, rhythmic and voice) identity‖ [10, 115]. While continuing and highlighting this 
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thought, Juriy Lotman stated that music-scenic work in the unification of all its components ―represents a text 
of considerate complexity, using signs of differеnet type and different types of degrees of conditionality‖ [6, 
589]. As a matter of fact, it comes about multy-layered effect on the audience of the whole system of the 
texts: intonational, poetic and visual-spatial and others. 

In musicology the phenomenon ―text‖ exists at the intersection of several areas: interpretation, style, 
genre, form, structural-meaning functions and principles, and musical psychology, etc. The problems of 
musical textology can be examined in different formats: fixed/recorded (a score, audio-visuals and others), 
procedural (performing, intoning, and stage impersonation), effective (in intonationally-artistic image, formed 
in a memory of an audience and expressed in analytical and critical articles and others). Given forms of 
musical works are the sources of information about the formation of the musical work; they, in any way, 
―fix/record‖ the uniqueness of musical works in the world of artwork‖ [9, 96] and, accordingly, given forms 
gain an importance of a system in a text (in a definition of V. Moskalenko [9]). Consequently, a text of musical 
work is a complex phenomenon, which shows itself at the following levels: idea of authorship (intonationally- 
artistic image), the score, intonationally-artistic-scenic embodiment, record (audio/video), emotional memory 
(intonationally-artistic image in the memory of audience). 

 Turn to the interaction of author's and performer's texts. Both these texts are seen as constituents of 
the concept of artistic text of work. Both ones have procedurality: 

– author's in the emerging of an idea, searching of intonationally-expressive means and others; 
– performers in analytical search of deep amplitude method, tone quality – colour and others and 

also directly in performing process. 
Both author's and performer's texts in their physical dimension are expressed in the forms of 

fixed/recorded material: 
– author's in the way of the score as well as remarks, instructions and others. 
– performer's in the way of audio-video records and also in the way of remarks in the score where 

the latter have the nature of ―agreements‖ about main artistic solutions. 
Evsey Liberman [8] thinks that a text of any musical work consists of two parts: objectively – compo-

sitional part (inner) and subjectively-interpreting (outer). The author emphasizes that clear division cannot be 
as the same signs and terms (primarily it refers to dynamics, rhythmic and accentuation and others) can be-
long to either of groups, and, accordingly, are typical to both composer's and performer's texts. 

Elaborating scientific conception of a text in such musical-scenic genres as opera and ballet, 
E.Dulova (4) offers to research the stages of musical work formation at creative (genetic) and artistic (func-
tional) levels [4, 68]. We took to the idea of systemacity and procedurality in final product creation – artistic-
musical work in her rather in-depth and reasoned study. In particular, in her opinion, at the creative level of 
the formation of a musical work, the following system of texts is built: ―1) the sources – drafts, sketches, and 
text passages /.../; 2) avantext – a systematic complex of all primary sources of information; 3) context – a 
stage of work between the source and the final text; 4) editing – author's and non-author's (performer's, relat-
ing to theatrical production and others) changing the text; 6) metatext – author's comments, explanations, 
pointing at the processes and peculiarities of text formation‖ (4, 68-69). At the artistic (functional) level E. 
Dulova defines the following system of texts: ―1) idea – a fragment or an integral image of musical work; 2) 
avantext – an intellectual formation or logical system organizing all stage of work at the text; 3) context – a 
system of multifaceted links of a text; 4)  intertext – a context of the memory of the given text; 5) fenotext – a 
final text in the unity of structural-semantical regularities; 6) metatext – paradigmatic links of all author's 
texts‖ [4, 69]. 

So, whose creative initiative is the dominant one in the formation of a complex phenomenon ―Text‖: 
author's, performer's or audience's? - The question is ambiguous, having no straight reply, but highlighting 
the direction of all creative efforts towards the unity – creation of artistic text and the image of musical work. 

In a recorded way the text of a musical work is traditionally called a score. If we refer to etymology, 
we will find out that two main functions of a score are highlighted: 1) to divide the sounding into definite 
passages; 2) to record. 

 Author's and performer's scores follow the given functions. The first one represents a recorded idea 
in music notes, symbols and remarks, making it possible to show performer's interpretation with its wide area 
of action from figuratively-psychological intonations, meaningful accents, methods of intonationally-artistic 
objectivation to scenic-performing solutions.  

Thus, analyzing variations of composer's scores in the choral genre and the way of their reading in 
modern performer's processes, we find it possible to present the following types: a score-model, a score-
sketch and a score- instruction. The score-model suggests that the performer ―will put it together‖ and will 
play it strictly according to the principles of genre, style, functional direction, tempo instructions and others 
(spiritually-ritual music, classical patterns). 

Inside the ―sketch‖ there is a rather wide area for interpretation in the frames of genre and style: we 
understand that we must perform the musical part close enough to the text (a pitch, a tempo-rhythm), 
however such a score do not limit our possibilities in performer's reading (image-psychological intonation, as 
an expression of the meaning, a timbre of the performer's voice and so on) , and also in transformation of 
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original choral piece into a theatrical-choral performance, choral theater by attracting the expressive means 
of other types of art (miniatures, musical adaptations, selected works from the musical and cycles). 

The third type is a score-instruction. It is, as a rule, a combination of note and verbal (remark) score. 
Here the author, from the one hand, gives strict recommendations towards what to do and how to do, 
organizes all the process, but, from the other hand, entering into the direct ―correspondence‖ with the 
performer, opens wide opportunities for improvisation. In performer's score it is a score which can include 
any person. It is an open system which does not operate with narrow-professional language; it is a score 
which combines graphical images of musical symbols (height, length of sound and others) and verbal 
instruction towards an action, condition, imitation and others (as a rule, these are the scores of modern 
composers who use over expressive means of intoning (the term is ours [2]). 

In general, the interest to such performative scores starts where the idea, the content and the image 
of musical work leave a wide room for the performer's playing, setting any general rules. Such a score allows 
to identify the role of the performer without violating the composer's rights as a creative coauthor and in such 
a way a stable definition of ―co authorship‖ in a musical art can also undergoes definite changes. 

Precisely the composer's score becomes the primary source in the formation of a performer's text. In 
performer's expression the following types of texts can be defined – vocally-intonationally (in the unity of all 
components of musical language and speech), poetical, spatial-powered (choreographic and scenographical 
and others), spatial-visual (costumes, stage props, light and others). 

In such a case, the encoding of performer's constituents of an artistic text becomes apparent factor 
of the author's formation and audience's perception of the text. 

As a performer – practitioner, we should highlight that specifically in the choral works the attention 
should be focused on coexistence of several text layers (and their sources) and work with them: a) actually 
musical text; b) a literary text: poetry, remarks, instructions (screenplay); c) documentary: epistolary, 
documentary-informational sources having relevance to the composer's art, a poet's; d) ―a text in a text‖ 
(following the terminology of Yuriy Lotman [7, 104 – 122]) as an introduction of ―stranger's‖ text into an 
original writer's text. Regarding our research, the last position should be explained in more details: literary 
text of a modern choral production is presented with the combination of at least three concepts – 
composer's, conductor – choirmaster, production (composer's, choirmaster's and producer's). In such a way, 
an important aspect of considering the notion of a text in the artistic-musical work becomes the view of it as a 
result, as ―a consequence of reducible and summarizing synthesis‖ (according to the conception of Mark 
Aranovsky) [1, 27]. 

Combination of the musical text, writer's remarks and a poetical text forms a score of a musical work. 
It would be wrong to think – as L. Butenko notes – that this code (a score) is just a sheer scheme of a 
musical work: ―...it is not a scheme but the real hologram. The ability to perceive it in two-dimensions or 
three-dimensions‖ depends on the performers-interpreters. If a level of culture, abilities and mastery in the 
profession does not exceed the craft skills, we will have two-dimensional, frontal reproduction of a score in a 
better version in music...‖ [3, 16-17]. And then: ―It is necessary to move not from the definite expressiveness 
of music behind which there can be the second, the third undertone, but from its general context that is a 
musical dramatic art‖ [3, 8]. Actually, in such in-depth approach such a flat and superficial vision of a score is 
replaced by extensional one, which allows to perceive not only the ―front‖, but helps to find an action, an 
image, an association hidden deep in the layers of note and sound combinations. 

What is a performer's score? 
This type of score is intended to graphically register the performer's interpretation (conductor's, 

producer's, choreographic and others), to elicit the links between the choice of definite technical and 
expressive means as well as implementation of emotional-image content. 

Research of the given type of scores allows to see the interpretation strategy of a performer, to 
understand how it ―it was done‖. In theatrical and choreographical art the graphical scores (with the usage of 
symbols and signs) or performative (verbal) ones correspond to the musical text of a musical work. The 
graphical type of scores are more prevalent. In this respect, the great interest lies in the division of 
performer's interpretation by E. Liberman into three zones such as emotional, emotionally-intellectual and 
intellectual, where these concepts ―belong not to the characteristics of an artistic world of music, but to 
psychological activity of a performer in the process of work at the musical work‖ [8, 194]. Thus, the emotional 
performer's interpretation, as a rule, will not have recorded performer's score. However, the synthesis, as a 
consciously chosen strategy in a choreographic performer‘s art will require the implementation of definite 
fixation/recording and storing of complex performer's interpretation soon. As an example, we can address to 
our practical activity: the performance of Laughingfugue ―|Ridiculous‖ by L. Maierhofer in an international 
festival ―Two Days and Nights of Modern Music‖. 

In the score of the given musical piece there was stated a rather high-pitched and a clear beat-
rhythmical organization. In such a way, the choristes were given some timbre, dynamic, high-pitched and 
artistic-intonational freedom, and as a consequence, were co-composers/co-authors. Apart from that, the 
given musical word needed ―agreement‖, ―telling‖ plastique, stage setting and body language. In close 
collaboration with the choreographer the theatrical-choral performance ―Ridiculous‖ was born. The whole 
process of search, the choice of expressive means at a definite stage required the recording of alternatives 
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in any way. Therefore, the formation of the performer's text of a musical work leads the conductor (as an 
author of a project) to the point of intersection and active interaction with the theater, pantomime, 
performance, thereby bringing to life a new product – synthesis- genre. 

The researchers state that when we encounter the performance of a musical-performative score out 
brain is under constant mode of ―question‖. We try to find a rational explanation to what is happening on the 
stage. As an example, there is one-act opera ―Passagio‖ by L. Berio (1962, libretto by E. Sangvinety) for an 
unnamed heroine (―She‖) and two choirs; one of which is on the stage, and the other is in the orchestra. 
Under the direction of the author, the genre definition of this musical work is a ―scenic mass‖. ―Passagio‖ 
consists of several parts which are named after the parts of a Catholically mass Ontroitus or includes the 
texts of the psalms and prayers in Latin, however, the musical work contains dramatic basics of the opera. 
On top of that, the grand finale of the opera-mass the heroine deliberately causes a row, shouting to the 
audience: ―Get Out of Here! All‖ (the detailed analysis of the opera-mass can be found in the work [5, 106]). 
Obviously, the performance of such musical piece will require individual work of a conductor, a choirmaster 
and a producer, etc. special performing work, and perhaps, some records of the solutions found. 

Is the creation of a special sign system necessary for the recording of the performer's score? - There 
is no unambiguous reply to this question, in our opinion. Turning to our performance experience, and also 
building on the results of communication and work with different conductors, I can highlight that all 
conductors use their individual system of performer's remarks, signs, etc., but can it be called a new sign 
system? - not likely. We can assume that the language organization of a performer's speech in the 
choreographer's art is at the stage of formation, precisely as a new genre system of synthesis-musical 
works. 

In such a way, a modern performer approach to a score as a recorded will of author undergoes 
serious alterations and allows to interpret a score as an open resource. In other words, the authorship as a 
key position in a choral art preserves only in the firmness of the core of a musical part in wide possibilities of 
performing solutions. And if an existence of a musical-scenical work at the concert stage is fleeting, its text, 
fixed/recorded at all its stage conditions, is an evidence of not only an artistic process of art, but also an 
expression of author's will, performing creativity, and also an authentic, illustrated documental cultural 
phenomenon. 

The transformation of a genre area as a result of synthesis-interaction results in a formation of new 
genre phenomena and also to the blurring the boundaries and the feeling of separateness, strict frames of 
the genre. The main tendencies today are: the interaction of related musical practices; interaction of different 
types of art; contest or denial of academic genres; the formation of the concept-genres. 

At the verbal (textological) level, apart from the proper choral performing synthesis of musical and 
poetical text, the following should be added: a)interpenetrating of author's and performer's texts, b) blurring 
the boundaries of authors and accentuated co authorship; c) oppositely-directed ways of development, 
where, from the one side, - the attitude to the text as to the wide improvisation, and, from the other side, - as 
to the canon; d) textological, stenographic, producer's , etc.; e) underlined importance of procedurality in the 
formation of meanings and terms; f) the effect of a ―text in a text‖. 

 At the level of considering the score peculiarities in modern choral polyphony: the extension of the 
score quantity through interaction with the different types of art. A great number of scores with the verbal 
instructions, remarks, notes, and also with the author's sign-symbols whish should be classified as a creation 
of a unique musical alphabet. From the other side, there is a necessity to record the interpreting solution, 
and, as a consequence, there is a tendency towards the creation of the performative performer's scores, and 
as a result, the formation of the way how to record a material. These tendencies in the author's and 
performer's score are expressed in the form of interaction of verbal, graphical and music notes, and perhaps 
can lead to the creation of a new type of a score. 

Synthesis, as a strategy of modern choral art development, shows the necessity of new 
methodological approaches in a specialized musical pedagogy, in particularly, in the choral art. 

The peculiarity of interaction between the author's and performer's texts requires the separate 
consideration and creation of a typology based on the results of the analysis of the theoretical thesis and 
practical experience. The given approach enables to find a new interpretation of categories in the author's 
style as synthesizing the different types of interactions between the texts. One of the directions for a further 
development of a synthesis phenomenon in the modern choral art can become the review of pedagogical 
directives: the interaction of academic education, ethno-pedagogy and some authorial methodologies for the 
achievement of such a result in the training of the students – choirmasters which can meet the demands of a 
synthesis-creativity in a choral art. 

In such a way, transformational processes raising the issues of style, genre, form, a musical 
language become prominent in the choral art at the turn of ХХ – ХХI centuries. From the one side, it is a 
search of new expressive means and forms, experimenting and pro-activeness; from the other side, the 
tendency to reconstruction and highlighting the memory of a genre, - all these vectors are the leading ones in 
the development of the genre area. And perhaps this precise informational range became the reason of 
appearing new text systems at the modern stage of the choral art development. The given text systems 
interact with traditions, concepts, quotations, and as a result, the new genre formations appear and ―the 
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performance of styles‖ becomes possible. The synthesis is a phenomenon demonstrating the leading 
positions in all canonical genres in the system meaning of this term: instrumental music, vocal and choral 
ones; in the theater and the cinema; in the ballet and pop-circus art; at the levels of styles and forms, inner 
and outer expression, traditional and author's. 

In 1987 L. Berio stated in one of his speeches: ―There is no crisis in modern music. Conversely, it 
experiences its richest period. It is the first time, when a composer is empowered to synthesize different 
ways of thinking‖ (quot. [5, 109]). 
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СЕМАНТИКА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В HARD-AND-HEAVY 
 
Мета статті – висвітлення семантичних особливостей музичної композиції hard-and-heavy. Методологія дослідження 

спирається на комплексний підхід із застосуванням системно-структурного, функціонального та компаративного методів, що 
дозволяє дослідити особливості семантики музичної композиції в hard-and-heavy на інтонаційно-тематичному, жанровому, ком-
позиційному рівнях. Наукова новизна полягає у описанні моделей структурної та семантичної організації композицій hard-and-
heavy на основі дослідження процесів формоутворення, тематичної та структурної організації. Висновки. Нard-and-heavy вико-
ристовує різноманітні типи форм – від простих до складних, дзеркально-симетричних, відкритих, альтернативних, які будуються 
на основі одного з трьох типів тематичної організації: монорифовому, полірифовому, спіральному. Структурні моделі музичних 
форм hard-and-heavy складаються з урахуванням взаємодії жанрових ознак вокальної та інструментальної музики. Кожній 
структурній моделі відповідає узагальнена семантична модель з конкретною сферою значень. Орієнтирами для семантичної 
інтерпретації є усталені уявлення про типові форми. Семантична модель типової композиції hard-and-heavy має декілька при-
ватних моделей, які виконують роль смислового сценарію, визначають функціональний і динамічний профіль твору і в сукуп-
ності утворюють семантичне поле даної форми.  

Ключові слова: hard-and-heavy, музична композиція, структурна модель, семантична модель. 
 
Васильева Лариса Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального искусства 

Николаевского национального университета имени В.А.Сухомлинского 
Семантика музыкальной композиции в hard-and-heavy 
Цель статьи – описание семантических особенностей музыкальной композиции hard-and-heavy. Методология иссле-

дования опирается на комплексный подход с применением системно-структурного, функционального и компаративного мето-
дов, что позволяет исследовать особенности семантики музыкальной композиции в hard-and-heavy на интонационно-
тематическом, жанровом, композиционном уровнях. Научная новизна заключается в описании моделей структурной и семан-
тической организации композиций hard-and-heavy на основе исследования процессов формообразования, тематической и 
структурной организации. Выводы. Нard-and-heavy использует разнообразные типы форм – от простых до сложных, зеркаль-
но-симметричных, открытых, альтернативных, которые строятся на основе одного из трех типов тематической организации: 
монориффового, полириффового, спирального. Структурные модели музыкальных форм hard-and-heavy возникают на основе 
взаимодействия жанровых признаков вокальной и инструментальной музыки. Каждой структурной модели соответствует обоб-
щенная семантическая модель с конкретной областью значений. Ориентирами для семантической интерпретации являются 
сложившиеся представления о типичных формах. Семантическая модель типовой композиции hard-and-heavy имеет несколько 
частных моделей, которые выполняют роль смыслового сценария, определяют функциональный и динамический профиль 
произведения и в совокупности образуют семантическое поле данной формы. 

Ключевые слова: hard-and-heavy, музыкальная композиция, структурная модель, семантическая модель. 
 
Vasylieva Larysa, Ph.D. in Arts, associate professor, associate professor of the musical art department of the Mykolaiv V.O. 

Sukhomlynskyi National University 
Semantic of musical composition in hard-and-heavy 
Purpose of the Article - description of the semantic features of the hard-and-heavy musical composition. The methodology 

relies on an integrated approach with the use of system-structural, functional and comparative methods, which allows exploring the 
characteristics of musical composition's semantics in hard-and-heavy at the intonational-thematic, genre, compositional levels. The 
scientific novelty consists in describing the models of the structural and semantic organization of hard-and-heavy compositions on the 
basis of a study of the processes of shaping, thematic and structural organization. Conclusions. Hard-and-heavy uses various types of 
forms - from simple to complex, mirror-symmetric, open, alternative, which are based on one of the three types of thematic organization: 
monoriff, polyriff, spiral. Structural models of hard-and-heavy musical forms emerge based on the interaction of genre features of vocal 
and instrumental music. Each structural model corresponds to a generalized semantic model with a specific range of values. The guid-
ing lines for semantic interpretation are representations of typical forms. The semantic model of a typical hard-and-heavy composition 
has several particular models that play the role of a meaningful scenario, define the functional and dynamic profile of the piece, and 
create the semantic field of this form. 

Key words: hard-and-heavy, musical composition, structural model, semantic model. 

 
Актуальність теми дослідження. Активні процеси перетворення музичної мови у другій полови-

ні ХХ століття, взаємовпливи академічної і масової музики, призвели до зміни акцентів у системі музи-
чної комунікації, в галузі створення, виконання та сприйняття музики. Постало питання про особли-
вості прояву в музиці різних пластів універсальних законів музичного мислення. Для його вирішення 
щодо композиторської творчості європейської академічної традиції було використано семіотичний 
підхід, випробуваний в музикознавстві стосовно різних елементів музичної мови — від інтонацій до 
стильових та жанрових знаків. 

Одним з таких знаків є музична композиція, різні види якої також мають семантичні значення, 
що усталилися за тривалий період її формування і функціонування. Уявлення про семантику компо-
зиції важливе для розуміння шляхів розвитку музичного мистецтва на переломних етапах, коли 
оновлюються і руйнуються структурні стереотипи, а найбільш життєздатними, такими, що забезпечу-
ють наступність у формоутворенні, виявляються семантичні зв'язки — логічні, функціональні, драма-
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тургічні. На одному з таких етапів, у другій половині ХХ століття, виник hard-and-heavy — субжанр рок-
музики — об'єкт нашого дослідження. 

Незважаючи на півстолітній вік, рок і в наш час викликає протирічні судження: від заперечення 
музичності його окремих проявів (панк, black-death-metal), до визнання можливості синтезу певних 
напрямів рока (арт, прогресив) з жанрами композиторської творчості і вивчення результатів такого 
синтезу засобами академічного музикознавства (В.Сиров, В.Ткаченко, А.Цукер [4; 5; 7; 8]).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню музичної семіотики присвячені роботи 
М. Арановского, В. Медушевского, Р. Орлова, Ю. Кона, С. Раппопорта, історичним типам музичної се-
мантики - праці І. Горюнової та Л. Купріянової. Проблеми семантики та семіотики вивчали українські 
музикознавці І. Земцовський, О. Козаренко, І. Пясковський, І. П‘ятницька-Позднякова, О. Сокол, 
Д. Терентьєв, С. Шип.  

Міркування про природу музичного твору викладені у Е. Назайкинського, В. Малишева, 
В. Фоміна. Процесуально-динамічні уявлення про музичну форму систематизовані Е. Куртом, 
Б. Асаф'євим, архітектонічні —  Ю. Холоповим, В. Цуккерманом, О. Соколовим. Функціональний підхід 
до аналізу структурних явищ запропонований та випробуваний Б. Асаф'євим, В. Бобровським, 
А. Мілкою. Загальні формотворчі можливості звуковисотності, метроритмічної організації, фактури, 
жанру і роль музичних інструментів у формоутворенні описані Л.Мазелем, А.Цукерманом, 
И.Способіним, С.Шипом та ін. 

Музикознавством накопичений значний доробок щодо семантики різних елементів музичного 
мовлення, у тому числі в рок-музиці. Відомості про семантику композиції, на відміну від її синтактики 
(будови) в академічному музикознавстві розрізнені, а семантика композиції в рок-музиці, зокрема у 
hard-and-heavy, не поставала предметом вивчення. 

Мета дослідження – висвітлення семантичних особливостей музичної композиції hard-and-
heavy — конкретизується вирішенням наступних завдань: окреслити ракурси дослідження семантики в 
рок-музиці, висвітлити особливості композиційного втілення екстрамузичної та інтрамузичної семанти-
ки важкого року, дослідити процеси формоутворення (на рівні тематичної та структурної організації), 
описати структурну та семантичну моделі композиції hard-and-heavy. 

Виклад основного матеріалу. Нard-and-heavy найбільш повно втілює музично-естетичні особ-
ливості ортодоксального напряму рок-музики. Масова музика, складовою частиною якої є рок, а, отже, 
і hard-and-heavy, має значно вищий рівень типізації семантики мовних засобів, ніж академічна, тому 
розгляд семантики в рок-музиці може відбуватися у кількох ракурсах:  

● формування семантики в процесі композиторсько-виконавської творчості (адже твори рок-
музики виконуються їх авторами і змінюються в процесі кожого наступного виконання); 

● залежність семантики від критеріїв вибору формоутворюючих засобів музичної виразності, 
їх актуального значення під час студійного запису композицій, можливих змін під час концертних ви-
ступів;  

● залежність семантики від психології слухача, його актуальних ціннісних орієнтирів та їх змін,  
● мінливість сенсу рок-твору внаслідок історичної зміни типів слухацького сприйняття, рухли-

вості позатекстових зв'язків рок-музики. 
Вивчення семантики композиції в рок-музиці передбачає також розмежування її типів та 

визначення факторів, які обумовлюють процес змін. 
Стосовно рок-музики, можна виділити три рівня музичної семантики: Перший рівень обумов-

лений інтонаційною сферою музичного тексту і формується як результат її взаємодії з позамузичними 
факторами (концепцією альбому, вербальним текстом твору, зовнішнім виглядом музикантів, їх по-
ведінкою на сцені, реакцією публіки тощо). 

Другий рівень музичної семантики виникає внаслідок взаємодії індивідуально-особистісних 
значень, актуальних для авторів-виконавців (кожного окремо і групи разом) і неособистісних (об'єктив-
них, усталених, загальновизнаних, закріплених у колективній свідомості). Враховуючи колективний 
характер авторства в композиціях рок-музики, можна припустити переважання другої, неособистісної 
форми. Третій рівень має враховувати вплив на музичну семантику рок-композицій загальних орієн-
тирів культури (і не лише масової), особливості особистісної свідомості рок-музикантів в їх співвідно-
шенні з орієнтирами епохи. 

Формування семантики музичного твору відбувається на інтонаційно-тематичному, жанровому, 
композиційному рівнях [2, 13]. Загальна семантика музичного твору може розглядатися як сума еле-
ментів, що її складають (музичних тем, тональних планів, тематичних зв'язків тощо) і утворюють на їх 
основі нове ціле. У формальній семантиці цей принцип отримав назву принципу композиційності (зна-
чення виразу є функцією значень його частин і способу їх синтаксичної комбінації). Отже, взаємозв'яз-
ки та відношення між елементами додають нового сенсу цілому.  

Рок-композиція існує в рамках музичної комунікації як динамічна система передачі, одержання 
і збереження інформації, що визначає її численні контекстуальні зв'язки і варіативність художніх 
втілень в процесі кожного наступного виконання. Але музичний твір є цілісним, має стійку внутрішню 
структуру, свій інваріант — незмінні параметри, які відображені в нотному тексті (студійному записі) і 
зберігають індивідуальні сутнісні якості цього твору. Композиція є найважливішою складовою цього 
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інваріанта. В ієрархічній будові твору вона представляє вищий масштабний рівень, який керує 
розділами форми, тематичною організацією, тонально-гармонійним розвитком і детермінує два інших 
рівні — фонічний та інтонаційно-синтаксичний. 

Л.А.Куприянова виділяє екстрамузичні та інтрамузичні джерела композиційної семантики [3]. 
Стосовно рок-музики екстрамузичні джерела постають як:  

● вербальні: словесний текст, загальний програмний замисел (у концептуальних альбомах), 
риторичні правила (функціональний підхід до організації цілого), театралізація, взаємодія вокальних і 
інструментальних принципів музичної композиції, введення елементів сюжетності і драматургії. Завдя-
ки текстовим прообразам структурність викликає конкретні понятійні асоціації; 

● логічні: функціональні зв'язки елементів, логіка використання музичних засобів, процесу-
альна і структурна сторони музичної форми. Але специфіка рок-музики полягає в тому, що абстрактні 
логічні відносини, які реалізуються за допомогою смислових інтонаційних комплексів, набувають 
«тілесності» і стають емоційно наповненими; 

● просторові: рок-музика використовує різні типи симетрії, на основі яких виникають такі ком-
позиційні структури як проста і складна тричастинна форма, блюзовий період із розсіяним і зібраним 
третім реченням, різноманітні тематичні арки, вводяться вступні і заключні розділи форми.  

Музичне мислення кожної епохи визначає її музичну модель, зумовлюючи основні орієнтири і 
напрямок пошуків музикантів, принципи відбору засобів і екстрамузичних опор, пріоритет тих чи інших 
способів структурної організації. Композиція в рок-музиці несе на собі відбиток стильових тенденцій і 
виступає в якості культурно-історичного інваріанта. В ній знаходять відображення конкретні (фабуль-
ність, персонажность, драматургія) та узагальнені (числові закономірності, закони логіки, симетрія) 
асоціації, що дозволяють виявити  зміст музичних творів. Ці асоціації не випадкові. Вони проектуються 
композицією і є знаками-символами, що закріпилися в музичній практиці. Все це наділяє композицію в 
рок-музиці інформативністю, визначає її семантичне поле, включає його в семіотичний простір музич-
ної культури. 

Інтрамузична семантика рок-композицій реалізується як закономірне співвідношення і логічне 
сполучення частин, що об'єднуються композицією твору. Екстрамузична семантика зберігається у ви-
гляді провідників сенсу.  

Джерелом інтрамузичної семантики в рок-музиці є інтонаційна специфіка музичної мови та ви-
користання різних комунікативних прийомів, що забезпечують виділення, запам'ятовування, порівнян-
ня і розрізнення музичних елементів, а також чіткої організації всіх основних параметрів музичного 
звуку. Їх сукупність утворює цілісну систему, яка лежить в основі музичного мислення в рок-музиці і 
виконує дві функції: семантичну та формоутворюючу.  

Формоутворююча функція в рок-музиці постає як осмислення принципів структурного оформ-
лення, перехід їх з мовної сфери у мовленнєву, граматичну, стандартизація і типізація музичних кон-
струкцій. Композиція, виступаючи в якості структури твору як системи, набуває таких властивостей, як 
диференціація частин, їх функціональна організація, закономірні співвідношення, цілісність. Так 
визначаються семантичні ресурси рок-композиції: здатність повідомляти про переважання статики / 
динаміки, симетрії / асиметрії, замкнутості / розімкненості, тотожності / контрасту, мініатюрності / мо-
нументальності. 

Можна виділити дві моделі побудови музичної форми в композиціях hard-and-heavy: структур-
ну (синтаксичну) та семантичну. 

Структурна модель складається на рівні спеціальних композиційних функцій, під дією яких в 
hard-and-heavy виникають періодичність, дво-тричастинність, варіаційність.  

Проаналізуємо процеси формування структурних моделей композиції в  hard-and-heavy. Фор-
моутворення тут постає як багаторівневий процес, що ускладнюється від одного структурного рівня до 
наступного. Найнижчим рівнем є остинатність рифу, що стає основою для формування остинатних 
варіацій (другий рівень). Поетичний текст створює передумови для виникнення куплетної форми 
(третій рівень). Її ознаки найяскравіше виявляються під час безпосереднього слухання. Внаслідок вис-
хідної модуляції форми [1] від куплетної до складніших видів (складної дво-або-тричастинної, рон-
дальної, дзеркально-симетричної, альтернативної [6, 457] тощо) виникає четвертий рівень. 

Характерною ознакою процесу формоутворення в hard-and-heavy можна назвати тенденцію до 
поступового ускладнення структури частин складної форми. Так, у перших частинах п‘єс знаходимо 
яскраво виражені ознаки куплетної форми, другі часто написані у простій дво- або тричастинній, треті 
можуть мати чітку або вільну будову, являючи собою, наприклад, гітарну імпровізацію, яка поступово 
віддаляється, створюючи передумови виникнення форми відкритого типу.  

В hard-and-heavy набули поширення два типи періоду – класичний і блюзовий. Перший вико-
ристовується без суттєвих змін, другий може зазнавати суттєвих трансформацій, як от: модуляція від 
простого блюзового періоду до складного, з наступним поверненням до початкового варіанту 
(«Through The Never» групи «Metallica»); редукція блюзового періоду від строфи до строфи (перша 
строфа - традиційна блюзова структура з різною кількістю тактів у реченнях, друга строф — стандарт-
ний блюзовий період, третя строфа – період з двох контрастних речень («The Struggle Whin» групи 
«Metallica»); розосередження третього речення (його контрастний музичний матеріал з‘являється в 
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заключних тактах першого та другого речень фрагментарно, і лише згодом оформляється (або не 
оформляється) у самостійне третє речення («Master of Puppets» групи «Metallica»). 

Ознаки куплетної форми можуть поєднуватися з дією принципу варіантного повторення: 
зміною інтонаційної будови вокальної партії, манери інтонування, артикуляції, введенням інструмен-
тальних контрапунктів до вокальної лінії тощо. У композиціях, написаних повністю в куплетній формі, 
поєднуються принцип варіантного повтору та принцип драматургічного крещендо. Це призводить іноді 
до значних модифікацій вокальної партії, навіть до заміни її інструментальною. 

Складні двочастинні форми у важкій рок-музиці можуть мати виражені ознаки репризності (по-
ява одного з розділів куплетної форми за участю вокальної партії у другій частині) або наскрізну будо-
ву («Welcome Home», «My Friend Of Misery» групи «Metallica»). 

Перші частини складних тричастинних форм у hard-and-heavy мають переважно куплетну бу-
дову; середні розділи — просту або складну дво-тричастинну структуру з вокальною партією на ново-
му тематичному матеріалі у середньому розділі і оточенням її інструментальними побудовами; скоро-
чені та динамізовані репризи із заміною вокальної партії заспіву інструментальним соло та введенням 
діалогів голосу і соло-гітари. В межах власне вокальної партії динамізація відбувається шляхом зміни 
манери інтонування, суттєвого трансформування мелодичної лінії, тембрових перегуків, позамовних 
ефектів. Останні частини складних форм найчастіше бувають двох типів: із застосуванням принципів 
наскрізного розвитку та традиційні заключення з кадансуючим типом викладення. 

У тематичній організації п‘єс hard-and-heavy спостерігаються три основні тенденції. Перша: 
вступні розділи експонують інтонаційне ядро, з якого формується рифова основа усіх наступних 
розділів. Так виникають композиції, інструментальні партії яких мають моноінтонаційну природу і зас-
новані на варіантних перетвореннях теми вступу. Цей тип тематичної організації можна назвати моно-
рифовим. 

Друга тенденція – полірифові композиції з розгорнутими вступними розділами, побудованими 
на контрастному до основного рифу матеріалі. У процесі розгортання твору також виникають нові, 
контрастні до головного, рифи, які стають основою подальшого розвитку.  

Третій тип тематичної організації можна визначити як спіральний. Такі п‘єси написані переваж-
но у складній двочастинній формі. В першій частині розвиток відбувається вокально-
інструментальними засобами, в другій — інструментальними, повторюючи послідовність рифів першої 
частини. Таким чином, розвиток композиції у другій частині виходить на новий, вищий драматургічний 
рівень, на якому діють лише музичні виразні засоби.  

Викладене вище дозволяє припустити, що структурні моделі музичних форм у важкій рок-
музиці будуються з урахуванням взаємодії жанрових ознак вокальної (наявність вербального тексту та 
його куплетна структура) та інструментальної (остинатні варіації, складні форми, наскрізний розвиток) 
музики.  

Функціональні зв'язки композиційних одиниць структурних моделей стають в hard-and-heavy 
складовими семантичних моделей. Кожний елемент  структурної моделі, спираючись на певний прин-
цип, має свій механізм управління змістовним процесом і особливий семантичний потенціал. Так,  од-
ночастинність постає як втілення єдності або наскрізного розвитку; прості дво-тричастинні форми — 
замкнутість, відсутність протирічч; циклічність підкреслює контраст; варіаційність постає як мінливість, 
на постійній основі, її різновид - остинатні варіації характеризується як нагнітання напруження, драма-
тизму, ствердження однієї думки, рондальність — ствердження одного образу як головного через 
зіставлення з іншими.  

Структурній моделі в рок-музиці відповідає узагальнена семантична модель з конкретною 
сферою значень. Орієнтирами для семантичної інтерпретації є уявлення про типові форми, що спону-
кають в процесі сприйняття музики до порівняння реального звучання з відомими моделями-зразками 
в академічній музиці.  

Композиційна семантика в hard-and-heavy не тотожня образним співвідношенням конкретного 
твору. Вона базується на бінарних опозиціях, на кшалт статики — динамізму, регулярності — нерегу-
лярності, напруження — розрядки, протиставлення — взаємодії, контрасту — тотожності, врівноваже-
ності — неврівноваженості, розчленованості — безперервності, замкнутості — відкритості тощо, 
втілюваних за допомогою композиційних засобів: каденцій, предиктів, прийомів, характерних для 
вступних, сполучних, розвиваючих, заключних розділів. Узагальнена семантична модель типової ком-
позиції у hard-and-heavy, як правило, має декілька приватних моделей, які є її функціонально-
тематичними різновидами, виконують роль смислового сценарію, визначають функціональний і ди-
намічний профіль твору,  реалізують різні виразні можливості узагальненої моделі і в сукупності утво-
рюють семантичне поле даної форми. В їх основі лежать функціональні співвідношення частин, їх те-
матичне наповнення, наявність або відсутність тематичної взаємодії, характер розвитку, переважання 
безперервності або членування.  

В hard-and-heavy переважають складні багатотемні композиції.  Їхня типова семантична мо-
дель може бути представлена у вигляді трирівневої (логічний, фабульный, концептуальний) партиту-
ри, в яких з'єднані попарно шість семантичних шарів: тонально-гармонічний і структурно-
функціональний, тематичний і драматургічний, динамічний (як процес змін) і діалектичний. Нижній шар 
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у кожній парі — власне-музичний носій семантики, матеріальна субстанція, що породжує і реалізує 
вищий за рангом і ступенем складності екстрамузичний шар. Так, функціонально-логічний рівень 
втілюється через тонально-гармонійну логіку; драматургічний — через музичний тематизм; діалектич-
ний — через музичний розвиток. 

Кожен з шарів і семантичних рівнів в hard-and-heavy має свій подієвий ряд. Подія в музичній 
композиції може бути визначена як істотний елемент або етап, що виконує в рамках певного семан-
тичного шару специфічну функцію. Подієвий ряд є зміною функцій, системою опозицій, яка виступає 
джерелом руху і розвитку. Координація різних музичних подій може відбувається за горизонталлю і 
вертикаллю. В результаті модель в цілому і кожен її шар набувають глибинної перспективи, збільшую-
чи інформаційну насиченість форми. Синхронне або асинхронне співвідношення подій різних шарів 
утворює семантичний профіль форми в hard-and-heavy. 

Висновки. Нard-and-heavy використовує різноманітні типи форм – від простих до складних, 
дзеркально-симетричних, відкритих, альтернативних, які будуються на основі монорифового, поліри-
фового, спірального типу тематичної організації. Структурні моделі музичних форм hard-and-heavy 
складаються з урахуванням взаємодії жанрових ознак вокальної та інструментальної музики. Кожній 
структурній моделі відповідає узагальнена семантична модель, побудована на основі усталених уяв-
лень про типові форми. Загальна семантична модель композиції hard-and-heavy може мати декілька 
приватних варіантів, які в сукупності утворюють семантичне поле даної форми.  

Семантична модель складних багатотемних композицій hard-and-heavy має трирівневу 
(логічний, фабульный, концептуальний) структуру із власними подієвими рядами на кожному рівні, 
скоординованимия за горизонталлю і вертикаллю. Співвідношення подій різних шарів утворює семан-
тичний профіль форми, завдяки чому рок-композиція набуває здатності в концентрованій формі 
втілювати складний зміст. 
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ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНИХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ 
 
Мета дослідження є малодослідженою та важливою проблемою, що пов‘язана із діяльністю традиційних народних 

мистецтв та висвітленням обставин розвитку і відстеженням історичної еволюції підприємств «Укрхудожпром», які виготовляли 
та продукували унікальні вироби української художньої промисловості. Методологія дослідження ґрунтується на історичному та 
мистецтвознавчому аналізі з використанням літературних, інтернет-джерел та архівних матеріалів. Наукова новизна полягає у 
розкритті новихфактів та ґрунтовному аналізі документів щодо діяльності виробничо-художнього об‘єднання «Укрхудожпром». 
На основі результатів історичного дослідження можемо зробити висновки, що саме у продовж шістдесяти років держава 
підтримувала та сприяла розвитку художньої промисловості на території України, в артілях створювались фабрики і об‘єднання, 
які надавали можливість випуску масового виробництва, в яких працювали цехи з майстрами ручної роботи, надомники, які 
створювали високоцінні вироби в ткацтві, килимарстві, вишивці, кераміці, різьбленні по дереву, петриківському розписі та інші. 
Всі виробництва «Укрхудожпром» відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, отри-
мували дипломи, мали досягнення та професійний розвиток. 

Ключові слова:Укрхудожпром, артіль, майстер, художня промисловість, виробництво. 
 
Варивончик Анастасия Виталиевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искус-

ства Киевского университета имени Бориса Гринченка 
Историческая эволюция развития художественных промыслов Украины 
Цель исследования является малоисследованной и важной проблемой, связанной с деятельностью традиционных 

народных искусств и освещением обстоятельств развития и отслеживания исторической эволюции предприятий «Укрхудож-
пром», которые изготавливали и производили уникальные изделия украинской художественной промышленности. Методоло-
гия исследования основана на историческом и искусствоведческом анализе с использованием литературных, интернет-
источников и архивных материалов. Научная новизна заключается в раскрытии новых фактов и основательном анализе доку-
ментов о деятельности производственно-художественного объединения «Укрхудожпром». На основе результатов историческо-
го исследования можем сделать выводы, что именно на протяжении шестидесяти лет государство поддерживало и способ-
ствовало развитию художественной промышленности на территории Украины, в артелях создавались фабрики и объединения, 
которые предоставляли возможность выпуска массового производства, в которых работали цеха с мастерами ручной работы, 
надомники, которые создавали высоко ценные изделия в ткачестве, ковроделии, вышивке, керамике, резьбе по дереву, петри-
ковской росписи и другие. 

Ключевые слова: Укрхудожпром, артель, мастер, художественная промышленность, производство. 
 
Varyvonchyk Anastasia, candidate of study of art, associate professor, associate professor of the department of the fine art 

of the Kyiv university of the name of Boris Grinchenka 
Historical evolution of the development of artistic crafts of Ukraine 
The purpose of the article is a poorly-studied and important issue related to the activity of traditional folk arts and the cover-

age of the development and tracking of the historical evolution of the enterprises "Ukrhudozprom", which produced and produced 
unique products of the Ukrainian artistic industry. The methodology of the research is based on historical and art criticism analysis 
using literary, Internet sources and archival materials. The scientific novelty consists in revealing new facts and thorough analysis of 
documents on the activities of the industrial and artistic association "Ukrhudozprom". Based on the results of historical research, we can 
conclude that it was precisely in the course of sixty years that the state-supported and contributed to the development of the art indus-
try on the territory of Ukraine, аrtels created factories and associations that enabled the production of mass production, which had work-
shops with handicraft craftsmen, homeworkers who created high-value wares in weaving, carpet weaving, embroidery, ceramics, carv-
ing on wood, Petrikov painting and others. All production "Ukrhudozprom" attended all-union and international exhibitions, fairs, both in 
the USSR and abroad, received diplomas, had achievements and professional development. 

Key words: Ukrhudozprom, artel, master, artistic industry, production. 

 
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день, величезною проблемою стало зникнен-

ня виробництва Укрхудожпром, що моглоб слугувати розвитком сачасних тенденцій до місцевих особ-
ливостей художньої промисловості, культури та побуту. Важливим є набуття гострої активності від-
родження, сприяння і підтримки розвитку народних традицій. До таких в Україні, належить: мистецтво 
ткацтва, вишивки, килимарстрва, різблення по дереву, вироби з металу та інші. Тому не дивно, що 
різні аспекти цієї теми привертають до себе увагу науковців – істориків, мистецтвознавців, культуро-
логів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Про традиційне народне мистецтво вишивання загалом та його 
різні галузі, види і різновиди зокрема існує значний корпус наукових досліджень. Дослідженню еволю-
ції традиційного народного мистецтво та його різноманітних галузей, видів і різновидів присвячено 
праці наукових досліджень. Значний корпус праць про мистецтво вишивання вивчали: О. Косач (1876), 
П. Литвинової (1887), доповіді В. Василенко (1897, 1909, 1910, 1913) є важливим інформаційним дже-
релом в періодичній літературіпро кустарні промисли кінця ІХХ – початку ХХ століття. Під час радян-
ського періоду мистецтво вишивання вивчали такі науковці: М. Новинська (1930, 1968), М Куницький 
(1969), Л. Кравчук (1969), Л. Ульянова (1970), М. Новицкая (1972), Т. Кара-Васильєва (1978, 1980, 
1984, 1993, 2000), Р. Захарчук-Чугай (1988), Є. Причепій (2009) та ін. Аналогічно виглядає справа і до 
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такого різновиду народного мистецтва, як домашнє ткацтво, яке досліджували: М. Новинська (1946), 
С. Колос (1928), С. Колос, Д. Хургін (1949), Н. Лєбєдєва (1956), І. Кравець (1969), В. Горобець (1972), 
С. Сидорович (1979), А. Карась (2013). Історичні та технологічні традиції багатовікового українського 
килимарства розглядали: Д. Щербаківський (1927), С. Таранущенко (1968), А. Жук (1973), Я. Запаско 
(1973), Т. Кара-Васильєва (1997), О. Данченко (1982) та ін. Деревообробку на території Україні 
висвітлювали: К. Шонк-Русич (1982), М. Селівачов (1985, 2002), Є. Антонович, Р.Захарчук-Чугай, М. 
Станкевич (1992), Е. Шевченко (1997), Р. Одрехівський (2018). Мистецтво гончарства і кераміки огля-
дали: А. Арциховский (1947), А. Августиник (1957); П. Будников (1962); У. Кинджери (1967); Н. Воронов 
(1973), О. Голубец (1984, 1991), В. Петрашенко (1992), О. Пошивайло (1993.), В. Качкан (1994), Ю. 
Лащук (1998), І. Пошивайло (2000), В. Міщанин (2006). Розвідки з декоративного розпису та малюван-
ня на папері проводили: Є. Берченко (1927), проаналізовано орнаментальні мистецтва у працях: Н. 
Велігоцької (1938), А. Бежкович (1954), Я. Запаско (1959), Б. Бутнік-Сіверський (1977), Я. Яценко, В. 
Соловьев (1982), О. Найдена (1989), В. Свенціцька, В. Откович (1991) Т. Голяк (1999), Л.Білякова 
(2000), Т. Кара-Васильева, З. Чегусова (2005). Детально проаналізували мистецтво парцеляну такі 
науковці: Б. Бутнік-Сіверський (1971), Т. Кара-Васильєва (1984), Ф. Петрякова (1995), Школьна О. 
(2011). Публікації та видання про гутне скло здійснили: Ф. Петрякова (1975), Й. Ящишин, Т. Жеплинсь-
кий, С.Дяківський (2004).  

Дотичними до темами художніх промислів України були розвидки, дослідження та захищені 
дисертації: Г. Івашків (2004), В. Дутка (2007), О. Дяків (2007), О. Луковська (2007), В. Андріяшко (2009), 
А. Радченко (2009), Л. Семчук (2009) та інші. 

У цих та інших публікаціях даної тематики йдеться про зміст, особливості образної структури, 
про майстерність умільців, про традиції, зокрема й родові, тощо. Але мало хто з-поміж авторів,- навіть 
тих, у назвах праць котрих міститься термін «промисел», - звертає увагу саме на виробничий, проми-
словий аспект  народної творчості, хоча згадані, як і інші, не названі тут, традиційні народні мистецтва 
здавна називаються художніми промислами.  

У зазначеному легко переконатися, переглянувши відповідні публікації. А їх також чимало. Зо-
крема це альбоми «Художні промисли України» 1979. (ред. Н. М. Киселевої, «Декоративно-прикладне 
мистецтво Української ССР (1970-е – початок 1980-х років», 1986. (ред. Н. І. Вологодская, Л.Э. Жо-
голь). Виробничий, промисловий аспект народного мистецтва, як і мистецтва загалом, не знаходить 
належної уваги та висвітлення і в ряді інших публікаціях на цю та суміжні теми. 

Мета ж даної статті – висвітлити малодосліджену та важливу проблему, що пов‘язана із діяль-
ністю традиційних народних мистецтв та з‘ясуванням обставин розвитку історичної еволюції 
підприємств «Укрхудожпром», які виготовляли та продукували унікальні вироби української художньої 
промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох віків народні промисли України мали трива-
лий історичний розвиток. Такі види декоративно-прикладного мистецтва, як: ткацтво, килимарство, 
вишивка, різьбярство, кераміка, скло, порцеляна, ювелірна справа та петриківський розпис мають 
глибоке коріння. Наші пращури виготовляли речі для власних потреб (килими, вишиті сорочки, одяг, 
гончарні вироби, тарілки, ложки, скриньки, меблі та інше), коли власних виробів було забагато, родина 
їх вивозила на продаж до ярмарку і за гроші, або на обмін отримували за роботу дохід, який надавав 
можливість придбати необхідний одяг чи речі для дому.  

Виготовлення виробів народних промислів розпочалось з майстрів-одинаків: на території 
України вирощували льон, коноплі для виготовлення виробів у ткацтві – майстриня сіяла і збирала 
сировину, що виросла, обробляла її, сушила, пряла нитку, з якої потім виготовляла тканину [5, 151]; в 
килимарстві – майстри тримали вівці, стригли їх, збирали вовну, чистили, сушили, виготовляли килими 
або речі одягу; у вишивці – вже на готовій тканині або шкірі майстриня вишивала одяг: собі, дітям, чо-
ловіку, речі побуту (рушники, скатертини, прошви, постільну білизну) [3, 67]. Вишивка слугувала обе-
регом, і всі верстви населення мали вишитий одяг [4].; у гончарстві – майстер знаходив глину, збирав 
її і виготовляв речі побуту: миски, горщики тощо, які після виконання розфарбовувались, оброблялись 
глазур‘ю, а потім випікались; у різьбярстві – майстер також сам заготовляв дерево, з якого виконував 
вироби повсякденного користування: меблі, колеса для возу тощо; у ювелірній справі також був про-
цес виготовлення і виконання речей з металу, ковки або виготовлення ювелірних прикрас; розпис на 
стінах слугував оберегом у приміщенні, жінки самі виготовляли фарби і виконували орнаменти, якими 
прикрашали свої хати, а з часом петриківські розписи почали виконувати на посуді, скриньках, речах 
повсякденного вжитку [6, 190].  

Після майстрів-одинаків другим етапом розвитку художньої промисловості стала кооперація 
(колективне співробітництво). Майстри почали збиратись і домовлятись, хто яку роботу буде вико-
нувати. Організовувались артілі, де майстри залишались працювали на дому, більша частина роботи 
виконувалась взимку, в той час, коли не було роботи в полі. В артілі був Голова, який займався до-
ставкою сировини, вів підрахунок і відслідковував терміни виконання роботи майстрами. За таким 
принципом працювали ткалі, килимарниці, вишивальниці, гончарі та інші. Надалі деревообробництво в 
художній промисловості так і залишились при артілях, майстри самі виконували всю роботу від почат-
ку до кінця. При артілях почали створюватись навчальні заклади, які навчали молодь. Після їх завер-
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шення випускники залишались працювати і вже з часом отримували кваліфікацію робітника і розряд, 
якій надавав можливість професійного зростання і удосконалення свого професійного рівня. Коли ро-
бота була виконання, Голова артілі збирав її і відвозив на склад, а вже після – на продаж до ярмарку, 
де проходив збут продукції. Коли артіль отримувала виторг, майстрам виплачували зарплатню [2].  

Наступним кроком після кооперації у художній промисловості стала мануфактура (розподіл 
праці), у якої вже був власник-поміщик, створювались робочі приміщення, де майстри працювали ко-
жен за своєю спеціальністю. Мануфактури, купували сировину, її переробляли і виконували вироби: 
тканину, килими, речі повсякденного вжитку. Гончарні мануфактури добували глину, підвозили її у ро-
бочі цехи, виготовляли вироби і розмальовували.  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у промисловості відбулись зміни і мануфактури замінили 
фабрики, які були обладнані машинами. На фабриках майстер почав працювати на машині, ручна 
праця займала менше часу, тим самим зросла продуктивність праці і виготовлення речей виконува-
лось швидше і в більшій кількості. Вироби випускались великими партіями для масового споживача за 
прийнятну ціну. При фабриках залишались майстри ручної роботи (надомники) вони і надалі вико-
нували ексклюзивні речі, які були коштовними і мали високий естетичний рівень.  

Навчальні заклади, які на початку були при артілях, отримали права училищ і випускали 
кваліфікованих працівників «майстрів-художників» художньої промисловості за різними кваліфікаціями 
(ткацтва, вишивки, кераміки, деревообробки, металу). Після завершення випускники художніх училищ 
мали направлення на різні виробництва художньої промисловості, що призвело до масштабного ро-
звитку художньої-промисловості з унікальним надбанням технік виконання усіх виробів художньої 
промисловості, які слугували неозорним розмаїттям художніх, зображальних елементів, поєднуючи в 
собі комбінації колористичних мотивів, фактуру і тональність. На початку 60-х років ХХ століття всі 
фабрики художніх промислів увійшли в концерн «Укрхудожпром», який затверджував на художній раді 
експериментальні роботи масового виробництва та невеликі партії випуску речей художньої проми-
словості. Фабрики відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, 
отримували дипломи, мали досягнення та професійний розвиток.  

Головний комітет виставки досягнень народного господарства СССР нагородив дипломом 
третього ступеня Кролевецьку ордена «Знак пошани» фабрику художнього ткацтва Мінмісцепрому 
УССР 18.12.1987 р. [1] 

 

 
 

1. Дипломом Третього ступеня Головного комітету ВДНГ СССР Кролевецької ордена  
«Знак пошани» фабрики художнього ткацтва Мінмісцепрому УССР 

 від 18.12.1987 р.  
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2. Розрахунок у валюті за підсумками участі виставки у Ванкувері (Канада)  
об’єднання Укрхудожпром (серпень – вересень 1992 року).  
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Розрахунок  
у валюті за підсумками участі у виставці у м. Ванкувер (Канада) об’єднання «Укрхудожпром»  

(серпень–вересень 1992 р.)  
1. Перераховано в ТПП.  
2. Вартість транспортування вантажу в Канаду за попередньою вартістю у договорі 

(7.0 куб. м.) –1372 дол. США.  
3. Додаткові витрати на транспортування (за фактичними витратами) – 1116 дол. 

США.  
4. Нью-Йорк – Ванкувер – Нью-Йорк – 2500 дол. США. 
5. Транспортні витрати у Нью-Йорку – 90 дол. США. 
6. Проїзд Київ – Нью-Йорк – Київ – 4130 дол. США.  
 
Головний бухгалтер ТПП України                                Н. Д. Гавриленко [1]. 
 
Наукова новизна полягає у розкритті новихфактів та ґрунтовному аналізі документів щодо 

діяльності виробничо-художнього об‘єднання «Укрхудожпром». На основі результатів історичного до-
слідження можемо зробити висновки, що саме у продовж шістдесяти років держава підтримувала та 
сприяла розвитку художньої промисловості на території України, в артілях створювались фабрики і 
об‘єднання, які надавали можливість випуску масового виробництва, в яких працювали цехи з май-
страми ручної роботи, надомники, які створювали високоцінні вироби в ткацтві, килимарстві, вишивці, 
кераміці, різьбленні по дереву, петриківському розписі та інші. Всі виробництва «Укрхудожпром» 
відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, отримували ди-
пломи, мали досягнення та професійний розвиток. 

Останнє десятиріччя ХХ століття відзначилось стрімким спадом діяльності народних художніх 
промислів. Більшість організацій припинили своє існування. Це відбулося насамперед внаслідок ско-
рочення виробництва, незадовільного матеріально-технічного постачання (а отже, обмеженню твор-
чих можливостей талановитих майстрів), непосильної системи оподаткування, значному підвищенню 
плати за енергоносії, відсутності ринків збуту тощо. У системі народних художніх промислів втрачені 
сотні підприємств та десятки тисяч високопрофесійних майстрів. З етномистецтвознавчої карти неза-
лежної України зникли історичні центри народних художніх промислів – підприємства з унікальним 
обладнанням, технологічними процесами і високообдарованими художниками. Незважаючи на важкі 
умови, майстри декоративно-прикладного мистецтва продовжують працювати на території України. 
Про це свідчать творчі роботи майстрів, які викладають у навчальних закладах, беруть участь у регіо-
нальних, Всеукраїнських та міжнародних виставках і т.д. Тим самим плідно, яскраво і талановито про-
довжують і збагачують традиції вітчизняного народного мистецтва. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОГО МОРФОГЕНЕЗУ В ДИЗАЙНІ.  
ЕМЕРГЕНТНІСТЬ ТА САМООРГАНІЗАЦІЯ 

 
Мета дослідження полягає в уточненні концепції цифрового морфогенезу в дизайні за допомогою таких її компо-

нентів, як «Емергентність» та «Самоорганізація». Отримані дані можуть бути використані для подальшого уточнення інтеграції 
методів дизайнерського проектування, що намітилися в мистецтві постмодернізму другої половини XX в. і, швидше за все, от-
римають подальший розвиток в XXI ст. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-порівняльного та хронологіч-
ного методів, а також методу термінологічного аналізу, що сприяло виявленню термінологічних трактувань щодо емергентності 
та самоорганізації, а також розгляду суміжних понять в концепції цифрового морфогенезу. Наукова новизна роботи полягає в 
розширенні уявлень про комплексний розгляд дизайну на сучасному етапі в контексті біонічно-орієнтованих теоретико-
методологічних концепцій, зокрема стосовно цифрового морфогенезу. Висновки. Розглянуті в науковій статті поняття «Емер-
гентність» та «Самоорганізація», що відносяться до положень концепції цифрового морфогенезу в дизайні, мають достатнє 
теоретичне опрацювання. Практичне значення розглянутих процесів на даному етапі ще не знайшло повноцінного функціо-
нального втілення, тому ми можемо говорити тільки про фрагментарні спроби застосувати цю концепцію в створенні предметів, 
що відноситься більше до декоративно-прикладного мистецтва, а не до об'єктів дизайну. Разом с тим, в контексті регулярної 
появи нових формотворчих парадигм в дизайні, концепція цифрового морфогенезу становить певний інтерес і потребує 
постійного уточнення з позицій вдосконалення промислового виробництва. 

Ключові слова: дизайн, цифровий морфогенез, емергентність, самоорганізація. 
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разительного искусства Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова; Вергу-
нов Сергей Витальевич, кандидат искусствоведения, профессор кафедры дизайна и изобразительного искусства Харь-
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Концепция цифрового морфогенеза в дизайне. Эмергентность и самоорганизация 
Цель исследования заключается в уточнении концепции цифрового морфогенеза в дизайне с помощью таких ее 

компонентов, как «Эмергентнисть» и «Самоорганизация». Полученные данные могут быть использованы для последующего 
уточнения интеграции методов дизайнерского проектирования, которые наметились в искусстве постмодернизма второй поло-
вины XX в. и, вероятнее всего, получат дальнейшее развитие в XXI в. Методология исследования заключается в применении 
историко-сравнительного и хронологического методов, а также метода терминологического анализа, что способствовало выяв-
лению терминологических трактовок относительно емергентности и самоорганизации, а также рассмотрению смежных понятий 
в концепции цифрового морфогенеза. Научная новизна работы заключается в расширении представлений о комплексном 
рассмотрении дизайна на современном этапе в контексте бионически-ориентированных теоретико-методологических концеп-
ций, в частности относительно цифрового морфогенеза. Выводы. Рассмотренные в научной статье понятия «Эмергентность» 
и «Самоорганизация», относящихся к положениям концепции цифрового морфогенеза в дизайне, имеют достаточную теорети-
ческую проработку. Практическое значение рассматриваемых процессов на данном этапе еще не нашло полноценного функ-
ционального воплощения, поэтому мы можем говорить только о фрагментарных попытках применить эту концепцию в создании 
предметов, относящихся больше к декоративно-прикладному искусству, а не к объектам дизайна. Вместе с тем, в контексте 
регулярного появления новых формообразующих парадигм в дизайне, концепция цифрового морфогенеза представляет опре-
деленный интерес и требует постоянного уточнения с позиций совершенствования промышленного производства. 

Ключевые слова: дизайн, цифровой морфогенез, эмергентность, самоорганизация. 
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Concept of digital morphogenesis in design. Emergence and self-organization 
The purpose of the article covers the question of the digital morphogenesis concept in design with its components «Emer-

gence» and «Self-organization». It is also assumed their subsequent analysis for the further specification of integration of design meth-
ods which were outlined in the art of postmodernism of the second half of the XX century and, most likely, will have further development 
in the XXI century. The methodology is in applying of historical-comparative and chronological methods, as well as the method of ter-
minological analysis, which helped to identify and consider terminological interpretations of «Emergence» and «Self-organization» and 
other terms related to the concept of digital morphogenesis. The scientific novelty of the study is to broaden the understanding of 
complex consideration of design at the present stage in the context of bionically-oriented theoretical and methodological concepts, in 
particular with digital morphogenesis. Conclusions. The concepts of «Emergence» and «Self-organization», covered in this article, are 
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related to the digital morphogenesis in design and have a sufficient theoretical study. The practical significance of the processes has not 
yet found a full-fledged functional embodiment at this stage. For now, we can only talk about fragmentary attempts to apply this concept 
in creating objects related to a decorative and applied art, then to objects of design. At the same time, in the context of the regular ap-
pearance of new formative paradigms in design, the concept of digital morphogenesis can be interesting, it also requires constant re-
finement according to improving industrial production. 

Key words: design, digital morphogenesis, emergence, self-organization. 

 
Актуальність теми дослідження. Дослідження, пов'язані з проблемою цифрової глобалізації, 

набувають все більшої актуальності останнім часом. Когерентне функціонування біологічних алго-
ритмів і цифрового забезпечення, в основі якого лежать математичні закономірності, виявляється в 
різних областях людської життєдіяльності, в тому числі в дизайні, а з розвитком цифрового потенціалу 
як такого з'явилася можливість по-новому трактувати біологічні особливості організмів, виявляючи 
найбільш доцільні рішення з подальшим використанням отриманих результатів у проектній діяльності 
дизайнерів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Цифровий потенціал дизайну розглянуто в роботах М. Хенселя 
(M. Hensel), А.Менгеса (A. Menges) та М. Вінстока (M. Weinstock), публікації С. Рудавського (S. Rou-
davski), І. Добріциної та інших, але слід зазначити, що в більшості інформаційних джерел розгляда-
ються біологічні перетворення дизайну в цілому, але не розкривається його комплексне зближення та 
інтеграція з іншими напрямами мистецтва. 

Мета дослідження полягає в уточненні концепції цифрового морфогенезу в дизайні за допомо-
гою таких її компонентів, як «Емергентність» та «Самоорганізація». Отримані дані можуть бути вико-
ристані для подальшого уточнення інтеграції методів дизайнерського, що намітилися в мистецтві 
постмодернізму другої половини XX в. і, швидше за все, отримають подальший розвиток в XXI ст. Для 
досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– розглянути поняття, що уточнюють процес цифрового морфогенезу в дизайні; 
– на основі розглянутих термінологічних положень виявити можливості використання концепції 

цифрового морфогенезу у проектній діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Розгляд та аналіз сучасних біонічно-орієнтованих теоретико-

методологічних концепцій у дизайні, представлений у статті «Концепції цифрового морфогенезу в ди-
зайні та архітектурі», дозволяє припустити, що «…ключовим терміном в подібних концепціях є поняття 
морфогенезу. Мультидисциплінарність концепту морфогенезу охоплює багато різних наук (біологія, 
геологія, інженерія, кристалографія та інші), при цьому його початкове значення відноситься до сфери 
біологічних наук» [1, 207]. Етимологія складових одиниць (morphê – «форма» і genesis – «виникнен-
ня») має на увазі виникнення і розвиток органів і систем організму як в індивідуальному (онтогенез), 
так в і в історичному або еволюційному прогресі (філогенез). 

В дизайні морфогенез також має декілька принципових значень і може виступати як синонім 
терміну «формоутворення» [4, 169], тобто процес виникнення і перетворення оптимальної форми 
об'єкта в цілому; а також може бути розглянутий в якості методологічного підходу у проектній діяль-
ності, суміжної з дизайном. Так І.А. Добріцина в книзі «От постмодернизма к нелинейной архитекту-
ре», аналізуючи архітектуру останнього десятиріччя XX століття, приходить до висновку про те, що 
«…новий метод в архітектурі – це спроба виходу за межі геометрії Евкліда, це тактика гнучкого інкор-
порування значень, це тактика морфогенезу» [2, 185]. Морфогенез може виступати сполучною ланкою 
дизайну з іншими областями наукових знань, наприклад автор роботи «Towards Morphogenesis in 
Architecture» С. Рудавський вказує на потенційні можливості і переваги когерентного дослідження в 
дизайні, архітектурі та біології [13, 347], що все більше активізуються в різних країнах по всьому світі. 

Таким чином, в застосуванні к дизайну термін «морфогенез» не однозначний і містить коге-
рентне злиття досягнень різних наукових напрямків. Іншими словами, морфогенез має на увазі 
симбіоз біологічних закономірностей і використання досягнень інших галузей знань, в тому числі, ін-
формаційних технологій. Цим і обумовлено використання епітета «цифровий», і застосування сло-
восполучення «цифровий морфогенез» як усталеного виразу в професійній термінології дизайнерсь-
кої спільноти. 

Так норвежський дизайнер Биргер Рагнвальд Севальдсон (Birger Ragnvald Sevaldson), як один 
із засновників асоціації «OCEAN Design Research», спрямованої на міждисциплінарні експеримен-
тальні дослідження у різних сферах дизайну, мистецтва і архітектури, формує свої проекти на основі 
біологічних процесів росту і розвитку у сукупності із цифровим обчислюванням, наприклад мембранні 
композиції в інтер‘єрі, створені із тканинних елементів, натягнутих на тонкі металеві каркаси. При 
цьому силуетні контури цих біонічних елементів та їх розташування у просторі обумовлено конкретним 
аналогом в живій природі (Рис. 1). Серед інших проектів павільйоні із розгалуженням на зразок крони 
дерев та світові інсталяції, що демонструють розповсюдження звукових хвиль, але, слід зазначити, що 
навіть глибоке дослідження та передача суті біологічних процесів (не зовнішнє копіювання) в цих про-
ектах виступає більше теоретичним матеріалом, без повноцінного практичного застосування. Напев-
но, цим і обумовлений той факт, що більшість проектів цієї організації є концептуальними, тобто не 
мають можливості до реалізації або виконані в якості арт-об‘єктів з привалюючим декоративним 
втіленням. 
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Рис. 1. Б. Севальдсон. Проект мембраних структур «Membrella». 2008 
 
Інші засновника цієї організації та автори концепції «біологічна парадигма» Міхаєль Хенсель 

(Michael Hensel), Ахім Менгес (Achim Menges) і Міхаєль Вінсток (Michael Weinstock) [8, 12], відзначаю-
чи провідність біології як наукової дисципліни ХХ-XXI століть, поряд з поняттям цифрового морфоге-
незу виводять такі явища, як емергентність (Еmergent – «той, що виникає, несподівано з'являєть-
ся»), що має на увазі незвідність властивостей системи до суми властивостей її компонентів, а також 
наявність у будь-якої системи особливих властивостей, які не притаманні її елементам [3, 194] і само-
організацію (Self-organization) як процес упорядкування елементів одного рівня в системі за рахунок 
внутрішніх чинників, без зовнішнього специфічного впливу, результатом цього процесу є поява оди-
ниці наступного якісного рівня. Ці та інші процеси, на думку авторів, сприяють створенню більш гнучко-
го, екологічно безпечного і обґрунтованого простору з подальшим предметним насиченням об‘єктами 
дизайну [5, 4]. 

Докладно поняття «Емергентність» і «Самоорганізація» були розглянуті та проаналізовані ви-
щеозначеними авторами в декількох випусках журналу «Architectural design», а саме «Emergence. 
Morphogenetic Design Strategies» [7] і «Computing self‐organisation: environmentally sensitive growth 
modelling» [9, 12-17]. Вони відзначають, що «Емергентність вимагає нових стратегій в дизайні – стра-
тегій, які є наслідком еволюційного розвитку живих систем, властивостей їх матеріалів, а також адап-
тивної реакції, що сприяє зміні середовища цих систем [8, 11]. Як приклад «адаптивної реакції» і при-
стосування до зміни умов навколишнього середовища в додатку до дизайну інтер‘єрних та 
екстер‘єрних просторів, суміжними з архітектурною діяльністю, можна привести системи «розумних 
будинків» (Building automation system, BAS), що забезпечують безпеку, ресурсозбереження та ком-
форт користувачів за допомогою реагування на певні ситуації та управління іншими компонентами по 
заздалегідь розробленим алгоритмам. 

Окремим напрямком системи «розумних будинків» є концепція «домашньої автоматизації» 
(Home automation) або більш поширене позначення «розумний дім» (Smart home), здатний виконувати 
дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі споживача. Ця гнучка система, індивідуально 
настроюється користувачем в залежності від тих чи інших потреб, що визначають функціональне 
навантаження і способи її реалізації технічними елементами, побутовими пристроями та іншими скла-
довими інженерної інфраструктури будівлі. 

Епітет «Емергентний» (Emerging) є складовою частиною усталеного терміна «Emerging tech-
nology», який передбачає відносно або радикально нову технологію, що характеризується потен-
ційною здатністю мати значний вплив на ті чи інші соціально-економічні області. В даному випадку 
можна зробити висновок, що значення емергентних технологій синонімічно поняттю інновації. Так з 
початку 2010-х років в лабораторії «Mediatedmattergroup» професора Массачусетського технологічно-
го інституту, митця та дизайнера Нэрі Оксман (Neri Oxman) [11] проходять дослідження засобів захи-
сту тіла і шкіри, в основі яких лежать людськи тканини. Один із проектів «Carpal Skin» є прототипом 
захисної рукавички для запобігання синдрому зап'ястного каналу, при якому серединний нерв здавлює 
зап'ястя, що призводить до оніміння, м'язової атрофії та слабкості в руці (Рис. 2). Цей інноваційний 
засіб повторює контури руки людини та дозволяє знизити інтенсивність і тривалість больових почуттів, 
розподіляючи навантаження згідно анатомічних особливостей пацієнта. На відміну від тканих аналогів 
ця розробка більш пристосована до фізіології людини, а процес її створення натхненний можливостя-
ми представників тваринного світу щодо контролю та зміни жорсткості власних тіл. 
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Рис. 2. Н. Оксман. Прототип захисної рукавички «Carpal Skin». 2010 
 
Найбільш помітний вплив подібних технологій в більшій мірі орієнтований на прояв в май-

бутньому, тому на етапі виникнення ці технології можуть містити невизначені, неоднозначні і не до 
кінця узгоджені елементи. Залежно від інформаційного джерела список цих технологій може варіюва-
тися, але більшість авторів сходиться на думці, що освітні технології, інформаційні технології, нано-
технології, біотехнології, когнітологія (наука про мислення), психотехнологія, робототехніка, штучний 
інтелект та інші напрямки відносяться до емергентних технологій [12]. 

Поняття самоорганізації також займає одне з ключових положень в біологічній парадигмі в ди-
зайні, так М. Хенсель описує самоорганізацію як динамічний і адаптивний процес, за допомогою якого 
системи формують і підтримують власну структуру без зовнішнього контролю, який, в свою чергу, не 
перешкоджає впливу зовнішніх сил на ту чи іншу фізичну систему. 

Цей тезис може бути проілюстрований одним із останніх проектів Нэрі Оксман, виконаним у 
лютому 2018 року для організації «Design Indaba» [11]. В основі проекту «Totems» вивчення пігменту 
меланіну та його біологічних функцій, що сприяло створенню скляних за своєю суттю структур, які ут-
римують кілька типів меланіну (Рис. 3). Таким чином, ці структури, при попаданні променів сонця та 
завдяки внутрішнім біологічним процесам, можуть виступати в якості захисту від ультрафіолетового 
випромінювання. На даний час цей проект вже включає проектну пропозицію захисного фасаду для 
вимираючих різновидів тварин. 

 
Рис. 3. Н. Оксман. Проект скляних структур з меланіном «Totems». 2018 

 
Публікація М. Вінстока «Self-Organisation and the Structural Dynamics of Plants» [9, 26-33] при-

свячена виявленню і аналізу технічних принципів біологічних систем з високим ступенем комплекс-
ності і складнощами в ієрархіях різних природних структур, а також засобам для адаптації цих систем 
до екологічних змін і динамічних впливів. На основі проведеного аналізу і представлених М. Вінстоком 
прикладів можна зробити висновок, що «надійне» або «робастне» проектування (англ. Robustness, 
robust – «міцний», «твердий», «стійкий»), (robust design має на увазі відмово- і перешкодостійкі систе-
ми автоматичного регулювання, прим. Вергунова Н.С., Вергунов С.В.) біологічних систем можливо, в 
першу чергу, завдяки диференціюванню і надмірності. 

Поняття «Диференціювання» в даному випадку передбачає «…модифікації, пристосованість і 
внесення необхідних видозмін в біологічну систему, зокрема формування особливої функції будь-
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якого органу в результаті зміни умов середовища» [9, 30]. Під «надмірністю» мається на увазі ре-
конфігурування біологічної системи, в тому числі за допомогою додатково закладених в неї ма-
теріальних носіїв щодо усунення несправностей. Незважаючи на умовний характер цих трактувань, 
вони є невід'ємним елементом в забезпеченні еволюційних процесів, що дозволив живим організмам 
ефективно адаптуватися до постійно мінливого навколишнього середовища. 

Слід зазначити, що подібні термінологічні трактування все ще мають більш теоретичний ніж 
прикладний характер, але при цьому можуть виступити джерелом натхнення для розвитку проектної 
діяльності дизайнерів. Більш того, приведені термінологічні викладки використовуються при фор-
муванні спеціальних організацій з профільною діяльністю у біомімікрії (Biomimicry) (лат. Bios – «жит-
тя», mimesis – «наслідування») та біоміметиці (Biomimetics). Термін «біоміметика» був введений аме-
риканським біофізиком Отто Шмідтом (Otto Schmidt) в 1950-х роках. Заснована в 1998 році організація 
«Biomimicry Guild» визначає біоміметику, як проектну дисципліну, спрямовану на пошук екологічно 
стійких рішень, що емулює біологічні моделі, перевірені часом [10]. Інша некомерційна організація 
«Biomimicry Europa» відзначає інноваційність процесу біоміметики, яка сприяє передачі теоретичних і 
стратегічних рішень, натхнених живою природою, з метою розробки практичних нововведень, що 
відповідають основним положенням концепції сталого розвитку [6]. 

Біоміметика заснована на аналогіях з біологічними системами, що дозволяє формувати ті чи 
інші рішення людських проблем. Як важливе і розповсюджене явище в дизайні в контексті екологічно 
сталого розвитку, біоміметика сприяє введенню певних творчих інновацій. Як методологія проектуван-
ня біоміметика оперує принципами екологічної стійкості, пропонуючи не формальну імітацію об'єктів 
тваринного і рослинного світу, а ґрунтовне вивчення їх внутрішньої будови і взаємозв'язків на різних 
рівнях формування біологічної системи. 

При всій теоретичній опрацьованості питання, практичне значення концепції цифрового мор-
фогенезу в цілому і понять «Емергентність» та «Самоорганізація» зокрема, на даному етапі ще не 
знайшло повноцінного функціонального втілення. Сьогодні ми можемо говорити тільки про фрагмен-
тарні спроби застосувати цю концепцію в створенні предметів, що відноситься більше до декоратив-
но-прикладного мистецтва, а не до об'єктів дизайну. Ця тенденція може бути простежена в роботах 
митця та дизайнера Нэрі Оксман. В деяких випадках «вирощувані» в її лабораторії об'єкти 
(«Fibonacci‘s Mashrabiya», «Carpal Skin», «Cartesian Wax», «Totems») можуть змінюватися і адаптува-
тися, на зразок представників рослинного і тваринного світу. В цих проектах ми можемо побачити 
різноманіття пластичних форм та виразність кольорово-фактурних рішень, що є не просто уявою 
митця, а обумовлено конкретним біологічним процесом. Це може бути рельєфна фактура прототипу 
захисної рукавички «Carpal Skin», м‘яка та невагома, завдяки своїй структурі, але функціонально до-
речна або пластичні перетікання меланінових пігментів в скляній структурі «Totems», що забезпечують 
захист для живих організмів. 

Висновки. У науковій статті наведені та розглянуті поняття «Емергентність» та «Самоор-
ганізація» в контексті концепції цифрового морфогенезу в дизайні. Виявлено, що ці поняття мають до-
статнє теоретичну опрацювання. Так термін «Емергентність» може бути розглянуто як гіпотетичну 
здатність формування навколишнього простору з інтеграцією в нього об'єктів дизайну. У цьому кон-
тексті поняття «Самоорганізація» має на увазі процес упорядкування елементів різних функціональ-
них рівнів (об'єкти дизайну) в систему екстер‘єрного простору (об'єкти дизайну архітектурного середо-
вища). Результатом цього процесу може бути поява унікального новітнього рівня в організації 
громадського або житлового простору. 

Разом з тим, більш ніж десятирічний досвід в розробці біонічно-орієнтованих концепцій не при-
вів поки до повноцінного використання цих положень в практичній діяльності дизайнерів. Предмети, 
що розроблені відповідно до принципів цих концепцій, можуть бути розглянуті як елементи оформ-
лення середовищного простору або як об'єкти колекційного дизайну. В контексті регулярної появи но-
вих формотворчих парадигм в дизайні, концепція цифрового морфогенезу становить певний інтерес і 
потребує постійного уточнення з позицій вдосконалення промислового виробництв. Цей інтерес обу-
мовлений тим, що дана концепція може представляти один із шляхів подальшого проектного розвитку 
дизайнерської діяльності. 

Подальше дослідження може бути спрямовано на уточнення концепції цифрового морфогене-
зу в дизайні, визначення її структурних компонентів і формулювання алгоритмів застосування в про-
ектній діяльності дизайнерів. 
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ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIVE-PROCEDURAL ELEMENTS OF THE  
MUSICAL MOVEMENT IN THE SCIENTIFIC CONCEPTUAL SYSTEM OF MUSICOLOGY 

 
The purpose of the study is to highlight the constructive-procedural elements of the musical movement in the scientific con-

ceptual system of musicology with the distinguishing and analysis of its smallest conventional conceptual unit, which is capable of dis-
playing both the movement itself in its procedural (gesture-movement) and a "folded up" movement. The research methodology is 
based on the use of the functional approach, which has become necessary to substantiate and align the event series of each structural 
and semantic layer of the musical movement. The scientific novelty of the research lies in the development, introduction and definition 
of new musicological concepts that terminologically reflect an understanding of the continuity and discreteness of the musical move-
ment. Conclusions. The result of the constructive-procedural elements of the musical movement consideration was the formation of a 
diagram that schematically represents the general understanding of the category of musical gesture existence in the scientific concep-
tual system of music. 

Key words: musical movement, musical gesture, motor intoning, motor intonation, continuity, discreteness, cualmot. 
 
Вороновська Ольга, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант Одеської національної музичної академії 

ім. А. В. Нежданової 
Аналіз конструктивно-процесуальних елементів музичного руху в науково-поняттєвій системі музикознавства 
Метою дослідження є висвітлення конструктивно-процесуальних елементів музичного руху в науково-поняттєвій сис-

темі музикознавства з виокремленням та аналізом його найменшої умовної поняттєвої одиниці , що є спроможною позначати як 
сам рух в його процесуальності (жест-рух), так і «згорнутий» рух. Методологія дослідження ґрунтується на використанні функ-
ціонального підходу, який став необхідним для обґрунтування і вибудовування подієвого ряду кожного структурного та семан-
тичного шару музичного руху. Наукова новизна дослідження полягає в розробці, введенні та визначенні нових музикознавчих 
понять, що термінологічно відображають розуміння континуальності та дискретності музичного руху. Висновки. Підсумком роз-
гляду конструктивно-процесуальних елементів музичного руху стало складення діаграми, в котрій відображується загальне 
розуміння існування категорії музичного жесту у науково-поняттєвій системі музики. 
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Ключові слова: музичний рух, музичний жест, моторне інтонування, моторна інтонація, континуальність, дискрет-
ність, квомота. 

 
Вороновская Ольга, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Одесской национальной музыкальной ака-

демии им. А. В. Неждановой 
Анализ конструктивно-процессуальных элементов музыкального движения в научно-понятийной системе му-

зыковедения 
Целью исследования является освещение конструктивно-процессуальных элементов музыкального движения в на-

учно-понятийной системе музыковедения с вычленением и анализом его наименьшей условной понятийной единицы, способ-
ной отображать как само движение в его процессуальности (жест-движение), так и "свернутое" движение. Методология иссле-
дования основывается на использовании функционального подхода, который стал необходимым для обоснования и 
выстраивания событийного ряда каждого структурного и семантического слоя музыкального движения. Научная новизна исс-
ледования заключается в разработке, введении и определении новых музыковедческих понятий, которые терминологически 
отображают понимание континуальности и дискретности музыкального движения. Выводы. Итогом рассмотрения конструктив-
но-процессуальных элементов музыкального движения стало составление диаграммы, схематически отображающей общее 
понимание существования категории музыкального жеста в научно-понятийной системе музыки. 

Ключевые слова: музыкальной движение, музыкальной жест, моторное интонирование, моторная интонация, конти-
нуальность, дискретность, квомота. 

 
The relevance of the research topic. The problem of multiplicity of approaches, in the absence of a 

consensus in the understanding of many key elements - the notion of ―movement‖ itself, research objectives, 
methodology, etc. - remains relevant to this day. However, an ever clearer awareness of the need for a sin-
gle vision comes, taking into account the versatility of the concept of ―movement‖. In addition, natural-
scientific and information-technological approaches in the development of this problem are predominant over 
general humanitarian or traditional musicological approaches. 

The purpose of the study is to highlight the constructive-procedural elements of the musical move-
ment in the scientific conceptual system of musicology with the distinguishing and analysis of its smallest 
conventional conceptual unit which is capable of displaying both the movement itself in its procedural (ges-
ture-movement) and a "folded up" movement. 

Analysis of researches and publications. The tradition of comprehending musical phenomena 
through the prism of the theory of movement was founded in ancient philosophy. But the real "explosion" of 
research on the problems of the movement in art is marked at the beginning of the twenty-first century. The 
current state of development of the problem of movement in music is characterized by the emergence of 
many Western European, Russian and domestic public organizations and individual scientific studies. Thus, 
Issue No. 111 of the Scientific Herald of the NMAU named after P.I. Tchaikovsky is called "Principles of the 
organization of movement in a musical work" and contains studies on various aspects of the demonstration 
of movement in music: the musical vectors of a person‘s spiritual movement [V. Zharkova, 6]; thematic 
rhythm as a factor in the organization of the musical movement [N. Gnativ, 5]; movement as a factor in the 
organization of a musical whole [I. Karachevtseva, 7] and others. V.Vishinsky, studying the connections of D. 
Shostakovich and G. Maler‘s symphony, develops the concept of movement as a structuring and musical-
dramatic factor in his dissertation research [4]. 

In contemporary Russian musicology the works by E. Ruchievskaya [10], Yu. Abdokov [1], T. 
Tsaregradskaya [11], M. Arkhipova [2], S. Chirkov [12] and others are devoted to the issues of movement in 
music. Presentation of basic material. As V. Medushevsky rightly considers, ―figurative cultural languages 
taken together are like a unified language. Intonation and movement, that are two methods of communica-
tion initially given to man, lie in its base‖ [9, p. 43]. The meaning of the above statement goes deeper into 
consideration of the essence of human activity itself, an attribute of which is the transformation of natural and 
social existence. 

Musical art can be represented as the ability of the artistic consciousness to embody the processes 
of social reality in their changes and development through persistent communicative-semantic intonational 
complexes. The infinity of the world movement is spiritualized by the musical consciousness. From these 
positions, the musical movement and the musical motority, that organizes it, turn out to be a qualitatively 
new, purely human, socially conditioned form of movement. 

"The course of time is genetically determined by movement" [3, 75], that is, time is determined direct-
ly through movement. Musical time is also determined by movement, but the movement which is filled with 
sound-intonational artistic process. Time in music is incalculable with absolute immobility. However, the 
―empty‖ movement provides not much to sense time. Movement should be burdened with some essential 
attributes: change of direction, strength, character of movement, and so on. 

In the 19th and the beginning of the 20th century scientists face an acute problem of dynamics, 
which further defines a number of theories that study the connection between movement and music and their 
interdependence. The human body is beginning to be more widely regarded as a means of artistic expres-
sion, which has been realized in some areas of dance and gymnastics. ―Free dance‖ by Isadora Duncan, 
eurhythmy by Emile Jacques-Dalcroze and Rudolf Steiner discovered the connection between music and its 
direct demonstration in a human gesture. 

The moving images of music, its procedural power, probably led Ernst Kurt when he developed his 
own vision of music. He understands music through such notions as force, flow, energy, space [8]. Musical 
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processes are like energy flows, and images of movement give rise to an idea of Tonbahn (sound trajectory). 
We also find similar reasoning in B. Asafiev. 

While agreeing with the fundamental value of intonation for the existence of music as a type of art, 
justified by B. Asafiev, we emphasize that the movement that organizes musical imagery does not exist in 
the middle of intonation (as subordinate to it), but in unbreakable unity with it, because human abilities for 
motor and comprehended linguistic manifestations lie in the basis of the whole human culture. 

Another researcher, A. Truslit [15, 93], relied on the idea that the musical movement itself is the most 
profound, basic level of musical matter and that all music originates from the sensation and experience of the 
movement, which is common to all living beings. According to his views, movement can be transformed into 
sound, and sound phenomena (music) play the role of a ―trigger‖ for our sensations. Since the movement is 
described by a trajectory, the music can be described in the same way. Dynamics produces a muscular reac-
tion that can be used in composing various kinds of functional music. 

If music can be understood as the unfolding of dynamic processes in time and space, then it is quite 
natural to assume that listeners also feel similar processes - sensations of movement or rather intention to 
the movement of their body, arising under the impression of the motor impulses of music. Thus, music in-
duces action, induces gestures. 

In order to be able to analyze the constructive-procedural elements of the musical movement in the 
scientific-conceptual system of musicology, we need to distinguish its conventional conceptual unit. To 
define a ―fragment‖ of a musical movement that embodies any quality we propose to use the term ―musical 
gesture‖. This concept is important for our research due to its ability to designate both the musical movement 
itself in its procedurality (gesture-movement) and the ―folded up‖ movement. The need for this distribution is 
obvious. Since no point can be fixed in the process, in other words, it is only possible to "react synkinetically" 
to it (experience, feel), then it is appropriate to speak about the continuity of the musical gesture-movement. 
At the same time, the musical movement is a temporal organization that provides a certain structure to the 
artistic and intonation process, which means it can be presented as a series of successive stages and can 
be projected onto the "spatial axis" of music. 

We consider it necessary for the further analysis of the constructive-procedural elements of the mu-
sical movement to propose two new concepts that terminologically reflect our understanding of the continuity 
of the musical movement and its discreteness. In the first case, it is ―motor intoning,‖ and in the second, it is 
―motor intonation‖. 

Motor intoning is a system of musical-temporal movement as a process reflecting the continuous de-
velopment of artistic consciousness. The term ―motor intonation‖ is widely used in art history literature, but 
only as a metaphor - as a quick, energetic, assertive movement. Our definition of this concept will be as fol-
lows: motor intonation is a system of musical-temporal movement as a structure whose elements are tempo, 
meter, rhythm, and articulation. 

Now we want to return to the discussion of our understanding of the concept "musical gesture". 
In 2004 a fundamental study of R. Hatten [13] about the interpretation of musical gestures was pub-

lished. Using concepts borrowed from linguistics to substantiate the projection of bodily movement onto mu-
sical material, the researcher proposes the following definition of a gesture: ―I define a human gesture as any 
energetic shaping in time that can be interpreted as meaningful‖ [13, 1]. The scientist examines the basis for 
constructing a semiotic theory of musical gesture in detail, pointing out such characteristics as time commu-
nication (which includes meter, rhythm, melodic contour, dynamics), its inter-subjectivity, coherence, unity, 
kinship with gestalt, dependence from physical (gravity, vector) and psycho-physiological effects, the ability 
to form oppositions. 

The gesture is realized in lines and contours in painting; in music - in rhythm-intonations. As there 
are not only lines and contours in painting but also background, color, texture, so there is not only linearism 
and more or less active motives in music, similar to volitional gestures, but also harmonic and timbre-
textured fillings that create certain sound paints. Plastic signs that reproduce a particular gesture, a particular 
form of movement, carry a holistic characteristic of musical sound: pitch, duration, timbre, texture, articula-
tion, etc. All this ―sounds in a gesture‖ which is recreated in a musical work. 

And if you imagine that every ―folded up‖ gesture has its own ―contour‖ (tempo, meter, rhythm, articu-
lation), then all other means of musical expressiveness will be a ―background‖. In general, abstracting from 
musical art, the realization of a gesture always occurs in the interaction of motor energy with the energy of 
the field, as a result of which the trajectory of movement or contour is formed. One is unthinkable without the 
other and does not exist. Therefore, even speaking of timbre, phonism, static sound figures, we are talking 
about gesturing, in which the ―background‖ is dominant. After the art of painting we will call the unity of the 
contour and the background a ―pattern‖, using this word as a term. 

Thus, it can be stated that the musical ―pattern‖ and its constituents ―contour‖ and ―background‖, that 
is, the actual structure of the musical gesture, this all is the motor intonation, in which its eidetic and logical 
aspects of understanding stand out. The logical aspect of motor intonation is its structuring, namely every-
thing that can be described with the help of diagrams, formulas, numerical ratios. The eidetic aspect of motor 
intonation is the embodiment of its quality, which is understood as a kind of indivisible integrity, being based 
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on the structural framework, and is determined by what exactly is expressed in the gesture and what is the 
form of "lines of force", that is, the strength of the voltage of an invisible energetic field. 

It has already been pointed out that any musical gesture can be considered as ―folded up‖ and as a 
procedural gesture (gesture-movement). 

With the development of the scientific method of structuralism, an opposition was formed. The scien-
tists who focus on the procedural nature of music and on the non-analytic essence of integral units of musi-
cal text (in particular melodic and rhythmic gestures (R. Barth‘s soma themes), or dynamic contours of psy-
chological processes (M. Klynes‘s essentic forms), which are embodied in music, appeared at the other pole. 

It is interesting that such approaches can also be semiotic, but the syntactic links are in the back-
ground here, giving way to semantic and pragmatic links. In particular, in E. Tarasti‘s study [14] the opinions 
of W. Kouger, J. Stephane, E. Surye and C. Seeger are considered apart from the mentioned positions by R. 
Barth and M. Klynes. W. Kouger directly identifies a motive or ―sound pattern‖ with a musical gesture. Ac-
cording to W. Kouger, the gesture like any sign has three semiotic functions: semantic, syntactic and prag-
matic. ―The gesture is endowed with its semantics; it allows a certain conversion technique - inversion, in-
crease, decrease; it requires a listener‘s response — another gesture‖ [14, 24]. According to the idea of J. 
Stefane, the musical gesture is the essence of "performatives" (J.Ostin's term): they refer more to action than 
they say about it (the predominance of pragmatics over semantics). 

In order to understand the procedural gesture in its logical aspect we suggest introducing the condi-
tional term ―articulated tempo-meter-rhythm‖ as the structure of motor intoning caused by the interaction and 
mutual influence. This phenomenon can still be called a more familiar term - a holistic articulatory-rhythmic 
formula. 

Describing the procedural gesture for its quality (that is, in the eidetic aspect) we can use words - 
straight, circular, winding, unsure, wavy, smooth, flowing, stable, and so on. Consequently, it can be as-
sumed that in experiencing a musical gesture as a movement (that is, its procedural form), we discover its 
immediate-sensual and, accordingly, perceived quality. 

As a working definition, we dare to call the qualitative distinctness of a musical gesture as a fragment 
of motor intoning with the foreign collective term ―cualmot‖, which is the product of our conclusions. We de-
clare at once that this word has not been used by anyone and, moreover, did not exist until now. In its crea-
tion we put the Latin root - cual (cualis - "which", cualitas - "quality") and mot (motus - "movement", which in 
turn is the terminological progenitor of our term "musical motority"). Thus, cualmot is the unit of musical mo-
tority that reveals a certain quality of musical movement, its energy and meaning in the process of music 
sounding. 

The concept of ―cualmot‖ makes it possible to verbally use the terms ―musical movement‖, ―musical 
motority‖, and ―musical gesture‖ as a whole, without ―removing‖ their procedural nature. It also makes it pos-
sible to call them engaging words from a general (but not from a special musical) thesaurus for this purpose. 
Strictly speaking, the cualmot comes into conceptual contradiction with the ―pattern‖ (as a characteristic of 
the ―folded up‖ gesture), however, the words we use to name cualmots refer to the gesture-movement in the 
unity of its procedural and structural aspects (movement creates quality, and the concept captures the al-
ready created quality and content). 

There is a task for us - how to describe the qualitative certainty of the unfolded gesture-movement? 
What are the parameters to characterize it? To do this, we need to remember which types and forms of 
movements exist. In the most general terms all movements can be divided into natural (movements of the 
surrounding world and biological movements) and artificial movements (created by man - movements of 
technical equipment, electronic devices, etc.). In turn, human movements are divided into: vital movements, 
that is, physical actions; semantic movements which are closely associated with facial expressions and de-
signed to directly replace the word; emotional movements that carry a purely emotional response to events. 
In addition, all movements are burdened with their essential attributes: direction, strength, speed, character. 

Based on the fact that musical gestures are often like the bodily gestures (or can be understood in 
them and through them), we propose our own classification of cualmots, based on certain parameters and 
attributes of human movements. In our opinion, it is reasonable to distinguish eight groups of cualmots, 
which are inherent in musical motority: 

1. form (spinning, swinging, bypass, waviness, straightness); 
2. direction (lifting - moving up, falling - moving down); 
3. speed (mechanical movement, flight, flow, steps, run); 
4. dynamics (acceleration, jerk, deceleration, stop); 
5. strength (lightness, heaviness); 
6. figure (squatting, bow, jumping, pushing away, tapping, bob, and so on); 
7. manner (connectedness, separateness, tearing, sliding, pushing, whipping up, limping); 
8. expressiveness (softness, tenderness, assertiveness, aggressiveness, and so on). 
The names of the cualmots of the first group seem to be rather characteristics of the pattern than a 

movement itself. However, in contrast to the words ―around‖, ―arc‖, ―line‖, the above definitions can be ap-
plied only to movements and characterize their procedurality no less significantly than the contour. 
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 Since it is important for us to note not the speed itself, but the quality of movement, we introduce on-
ly figurative characteristics correlated with bodily movement into the third group. As for the fourth group - the 
dynamics - it is necessary to clarify that the change in the speed of movement is meant, and not the loud-
ness qualities. 

The cualmot of strength, which is represented by the texture-timbre-register, characterizes the 
―mass‖ of the musical movement. 

The names of the last three cualmots speak for themselves - the figure, manner, expressiveness - 
these qualities of the movement undoubtedly belong to both human and musical motority. Let us try to show 
a few of these cualmot groups with specific examples. 

1. The spinning effect (associated not only with the waltz genre) is attributed to the cualmots of form 
and it occurs in cases of melodic chanting, returnable step-by-step melodic movement, a stable and even 
rhythmic pattern and a fairly agile tempo (for example, F. Chopin‘s Etude f moll, op.25, ғ2). 

2. The image of the sliding (cualmot of movement manner), which is associated primarily with the 
technique of glissando, may arise in other cases. So, a smooth melodic line exacerbated by syncopations 
contributes to it (for example, C. Saint-Sans‘s Rondo-capriccioso; P. Tchaikovsky‘s Symphony No. 5, III p; R. 
Schumann Sonata No. 2, I p, s.b.). 

3. Analogies of a jump (cualmot of a figure) contribute to the phenomenon of a melodic jump, espe-
cially over a wide interval (for example, R. Schumann‘s "Carnival", Harlequin). 

4. The image of running (cualmot of speed), primarily laid in the fugue, arises under the condition of 
fast tempo, unceasing step-by-step movement and the presence of certain strokes (staccato, pizzicato) (for 
example, I.S. Bach, WTC 1 vol., Fugue e - moll). 

It should be noted that one cualmot is not enough for the acquisition of quality. Although there are 
exceptions ("Walk" from the "Pictures from the Exhibition" by M. Mussorgsky, "Steps in the Snow" by K. De-
bussy, "Forest King" by F. Schubert, "Flight of the Valkyries" from the opera "Valkyries" by R. Wagner and so 
on), but they are usually limited to a specific program of works. In all other cases, the imagery of musical mo-
tority is based on such general principles of cualmots development as: repetition, identity, collation, coherent 
development, dynamic connection, correspondence, arched ligaments, contrast; that is, on the aesthetic-
philosophical tendencies to assimilation and renewal. As a result of such an analysis, certain characteristics 
of musical motority can be distinguished (according to B. Yavorsky): activity, passivity, inertness. 

Conclusions. Summing up the consideration of the constructive-procedural elements of the musical 
movement, we have formed a diagram that reflects our understanding of the category of musical gesture in 
the scientific-conceptual system of music. 

The passage of the musical movement from the deep levels (movement of a person and the sur-
rounding world) through the structures of the forms of the music art, which always make changes in the gen-
erated forms, can be regarded as an act of individualization of a universally specified algorithm. In other 
words, the musical movement is an individual transformation of the universal social rhythms of life, which are 
captured by the sensitive consciousness of composers, performers and listeners of music. 
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ПОЕТИКА ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ У ВИСТАВАХ  
КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО МОЛОДОГО ТЕАТРУ 

 
Метою дослідження є аналіз поетичної площини пізньої зрілості у виставах Київського академічного Молодого театру 

з метою осмислення художніх репрезентацій літнього віку в сучасному культурному просторі. Методологічна основа до-
слідження застосовує культурно-історичний і компаративний підходи, синтез і узагальнення. Наукова новизна роботи полягає у 
тому, що у вітчизняній гуманітаристиці вперше здійснено спробу аналізу поетики пізньої зрілості у спектаклях Київського акаде-
мічного Молодого театру на матеріалі вистав «Поступися місцем!» і «Сталкери». Попри очевидну (національну, географічну, 
хронологічну) відмінність проаналізованих творів їхнім спільним знаменником виявлено трагічну велич літнього віку дійових 
осіб. Висновки. Обґрунтовано, що репрезентації літнього віку на сцені породжені викликами сьогодення, зокрема збільшенням 
середньої тривалості життя, усвідомленням самотності і власної непотрібності літніми людьми. Доведено, що ознаками поетики 
пізньої зрілості у виставах Молодого театру є дисфункціональна взаємодія літніх персонажів із соціумом і молодшим поколін-
ням, стратегії старіння і спогади старших дійових осіб, топос дому, спільний для драм «Поступися місцем!» і «Сталкери» образ 
вокзалу/метро, трагікомічна тональність, мінімальний конструктивізм сценографії та лейтмотивне використання популярного 
музичного ряду. 

Ключові слова: пізня зрілість, театральна вистава, міжпоколіннєвий конфлікт, простір дому, трагікомедія. 
 
Гайдаш Анна Владиславовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры германской филологии 

Киевского университета имени Бориса Гринченка 
Поэтика поздней зрелости в спектаклях Киевского академического Молодого театра 
Целью исследования является анализ поэтики старости в спектаклях Киевского академического Молодого театра с 

целью осмысления художественных представлений о пожилом возрасте в современной культуре. Методологическая основа 
исследования использует культурно-исторический и сравнительный подходы, синтез и обобщение. Научная новизна работы 
заключается в том, что в украинской гуманитаристике впервые предпринята попытка анализа поэтики поздней зрелости в спек-
таклях Киевского академического Молодого театра на материале спектаклей «Уступи место!» И «Сталкеры». Несмотря на оче-
видные различия проанализированных произведений их общим знаменателем является трагическое величие пожилого возрас-
та действующих лиц вопреки давлению бесчеловечности и экономическим кризисам. Выводы. Обосновано, что 
представления о «третьем возрасте» в спектаклях порождены вызовами современности, в частности, увеличением средней 
продолжительности жизни, осознанием одиночества и собственной ненужности пожилыми людьми. Доказано, что составляю-
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щими поэтики поздней зрелости в спектаклях Молодого театра являются дисфункциональное взаимодействие пожилых персо-
нажей с социумом и младшими поколениями, стратегии старения и воспоминания старших действующих лиц, топос дома, об-
щий для драм «Уступи место!» и «Сталкеры» образ вокзала / метро, трагикомическая тональность, минимальный конструкти-
визм сценографии и лейтмотивное использования популярного музыкального ряда. 

Ключевые слова: поздняя зрелость, театральное представление, межпоколенческий конфликт, пространство дома, 
трагикомедия. 

 
Gaidash Anna, candidate of philological sciences (PhD), associate professor,  associate professor of the department of Ger-

manic philology at Borys Grinchenko Kyiv University 
Poetics of late adulthood in the performances of Kyiv Academic Molodyi Theatre 
The purpose of the article is to analyze the poetics of old age in the performances of Kyiv Academic Molodyi Theater to 

consider artistic representations of the elderly in contemporary Ukrainian culture. The methodology of the article are mixed: cultural 
and historical data processing, close reading technique, comparative approach, synthesis, and generalization. The academic novelty 
of the article demonstrates the first endeavor in the Ukrainian humanities to study poetical dimensions of late adulthood representations 
in the performances ―Make Way!‖ and ―The Stalkers‖ in Kyiv Academic Molodyi Theater. The performances are based corresponding ly 
on Viña Delmar‘s screenplay ―Make Way for Tomorrow‖ (1937) and Pavlo Arie‘s drama ―At the beginning and at the end of times‖ 
(2013). Despite the obvious (national, geographical, chronological) differences of these dramatic works, their common denominator is 
the tragic grandeur of the elderly characters in spite of intergenerational inhumanity and economic crises. Conclusions. The author 
argues that the frequency of the representations of the ―third age‖ onstage is generated by the challenges of our times, in particular, by 
the increased average life expectancy, the awareness of loneliness and worthlessness by the elderly. The author singles out the follow-
ing poetic components of late adulthood in the performances of Molodyi Theater: the intergenerational conflicts between elderly and 
younger characters, the strategies of aging and memories of old dramatis personae, the topos of home, the common metaphor of the 
railway station and metro, tragicomic tonality, minimal constructivism of scenic design and leitmotif use of musical accompaniment. 

Key words: late adulthood; theatrical performance; intergenerational conflict; topos of home; tragicomedy. 

 
Актуальність теми дослідження. У Київському академічному Молодому театрі зі сторічною іс-

торією, хоча і розірваною ланцюгом часу, вистави виділяються  різноманітними стилями, формою і 
тематикою. Спектаклі «Поступися місцем!», «Сталкери», «Дівочий виноград», «Серпень: округ 
Осейдж», «Загадкові варіації», «Афінські вечори», «Соло для годинника з боєм» об‘єднують потужні 
образи літніх дійових осіб, драматична доля яких провокує питання і рефлексії щодо старості або 
«третього віку». Відображаючи особливості буття людини й тенденції поступу людства загалом, мис-
тецтво, і особливо театр, не можуть оминути й важливої демографічної зміни – збільшення тривалості 
життя індивіда. Саме тому дослідження змістового навантаження пізньої зрілості людини – актуальний 
виклик сьогодення. Знайомство із затребуваними виставами сучасного театру дає змогу виокремити 
особливості сценічного відтворення персонажів літнього віку.  

Аналіз досліджень і публікацій.  Підвищення інтересу сучасності до питань «третього віку» спо-
стерігається передовсім у геронтологічних і споріднених дисциплінах, тоді як гуманітаристика, і куль-
турологічні студії зокрема, лише починають вивчати окремі виклики пізньої зрілості. На сьогодні існу-
ють поодинокі зарубіжні розвідки М. М. Гуллетт та В. Б. Ліпскоум з питань театральних репрезентацій 
геронтогенезу [9; 11]. 

Мета дослідження. Актуальність питань пізньої зрілості, популярність п‘єс, присвячених літнь-
ому віку, та брак комплексних робіт з їх аналізу визначають мету даної статті у вивченні художньо-
поетичної наповненості пізньої зрілості у виставах Київського академічного молодого театру за твора-
ми В. Дельмар та П. Ар‘є. Завдання статті вбачаємо у дослідженні таких семантико-поетикальних 
форм репрезентації «третього віку» у спектаклях «Поступися місцем!» і «Сталкери», як взаємодія 
літніх персонажів із соціумом і молодшим поколінням, стратегії старіння, які вони обирають, топос до-
му, сценічний дизайн і музичне оформлення. 

Виклад основного матеріалу. Тему літніх батьків, які мешкають із своїми дітьми, висвітлює ви-
става «Поступися місцем!» за сценарієм американської письменниці Віньї Дельмар (1937), затребува-
на і за часів Радянського Союзу (відома як «Далі – тиша»), і актуальна для сучасного українського 
глядача (у Молодому театрі прем‘єра відбулася 9 червня 2016 р.). Режисерська робота Д. Весельсько-
го, підкріплена мінімалістським рішенням сценографії та відповідним музичним оформленням, ство-
рює сумну комедію, в якій передано як американський дух часу Великої депресії, так і універсальну 
трагедію старих батьків та їх дорослих дітей. Успіх спектаклю значною мірою завдячує парі прекрас-
них акторів, які грають літнє подружжя Куперів (Люсі і Барклея), народним артистам України, – Тетяні 
Стебловській і Ярославу Гаврилюку. 

У виставі простежується фінансово-економічна залежність літніх людей від своїх дітей та те, як 
змінюється ставлення дітей до батьків залежно від фінансового становища останніх. Породжений 
соціальними проблемами, театр завжди відбивав світ, який швидко змінювався, отож і п‘єса «Посту-
пися місцем!» відображає ринкові умови, які проникають і у родину. За словами Т.Стебловської: «Ця 
вистава про двох людей. Про життя, про сім‘ю,  про те, що люди стали дуже черствими. Гроші засту-
пили місце почуттів» [7, 41]. Міжпоколіннєвий конфлікт поглиблюється ще й мотивом межовості по-
колінь: старі Купери – носії патріархальних цінностей попереднього періоду, світогляд же їхніх дітей – 
результат нової доби грошей та успіху, часу, коли «купується і продається все, навіть у сімейних сто-
сунках, оформлених партнерськими контрактами» [3, 23]. 

Втративши закладений будинок, старе подружжя Куперів (75 років), яких Бог благословив 5-ма 
дітьми, вимушене просити фінансової підтримки у своїх нащадків (у п‘єсі задіяні 4: Роберт, Неллі, Ко-
ра, Джордж і його дружина Аніта). Однак для них батьки – зайвий тягар, який вони «не можуть собі 
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дозволити», тому шукають відмовки, коли Батько звертається до них із проханням зняти їм квартиру. 
Старий Купер дорікає дітям: «Ми чомусь могли піклуватися про вас більше 40 років. При цьому нас-то 
було двоє, а вас – п‘ятеро. Тепер же, коли ми з мамою розраховували, що ви – вп‘ятьох – зможете 
попіклуватися про нас двох, я бачу, що ця ідея не викликає у вас особливого ентузіазму» [2]. Обгово-
рюючи між собою ситуацію, що склалася з батьками, молодші Купери висловлюють тези, що ілюстру-
ють кардинальну зміну у ставленні до батьків нового покоління, викликаючи миттєву алюзія на 
шекспірівську трагедію короля Ліра. На прохання Джорджа виявити до батьків повагу хоча б за те, що 
вони дали йому життя, Роберт зауважує, що не просив його народжувати, а сам Джордж говорить про 
те, що «в моєму віці сімейні прив‘язаності зберігаються доти, доки їх не починають перевіряти» [2]. 
Жоден не знайшов можливості взяти до себе обох батьків. Тому старих людей, які за 50 років жодного 
разу не розлучалися й досі люблять одне одного, розділили діти. Ставлення ж до старості в цих роди-
нах дітей літнього подружжя Куперів далеке від пієтету: крики й ігнорування, нарікання, що Мати зава-
жає, лайка через поламані окуляри Батька, який вимушений жити на кухні, відтворюють реалістичність 
міжпоколіннєвого конфлікту. Наполягаючи, аби Мати сиділа в кімнаті, Джордж виявляє, що соромиться 
її, як і онука, яка перестає приводить своїх друзів. Аніта, дружина Джорджа, звинувачує стару в авто-
катастрофі, якої б не сталося, якби вона не чіпала друзів онуки – п‘єса стає чи не апогеєм викриття 
ейджистської сутності американського суспільства доби Великої депресії. 

Старі Купери – не єдині літні персонажі у спектаклі. Літнє подружжя Левицьких демонструє ін-
шу модель можливого майбутнього. Старий Левицький – власник аптекарської крамнички: «Я теж пи-
шаюся моїми дітьми, поки вони залишають мене у спокої… Вони не потребують мене, то чому я маю 
потребувати їх? Я маю цю крамничку з невеликим доходом. Є дружина. Іноді вечорами я люблю грати 
на скрипці. Я ж нікому не заважаю, чи не так?.. Ось і все. А більше мені нічого не потрібно» [2]. Родина 
Левицьких не потрапила в економічну залежність від дітей, бо має джерело прибутку. Однак для Ку-
пера такий розвиток подій неможливий: завод, на якому він пропрацював 47 років, закрили. Вікова 
дискримінація і фізична неспроможність виконувати ту роботу, яку все ж пропонують (це переважно 
примітивна, але важка фізична праця), веде до того, що літні люди, хоча й мають високу мотивацію 
для того, аби продовжити свій трудовий шлях, і досвід, який міг би компенсувати певне зниження про-
дуктивності, здебільшого лишаються безробітними [4]. Старий Купер належить саме до такої мало 
захищеної категорії: його намірам знайти роботи, аби нарешті знову жити зі своєю дружиною, так і не 
судилося справдитися. Прощання Куперів у кінці п‘єси демонструє, що хоч Батько й зберігає надію на 
працевлаштування, але свідомий її ілюзорності. 

За умов трансформації міжпоколіннєвих стосунків, за якої біблійний постулат поваги до батька 
залишається в минулому, закономірністю стає поява теми геріатричних установ. Стара пані Купер 
дуже боїться «богадільні», навіть змушує сина Джорджа присягнути ніколи її туди не відправляти, але 
за логікою п‘єси для неї – це єдиний шлях, тож врешті саме до геріатричного будинку, де, як кажуть 
діти, вона знайде товаришок свого віку й де їй буде дуже добре, вона добровільно і йде, аби її чоловік 
мав шанс одужати. 

Кульмінаційним моментом вистави є коротка зустріч Люсі та Барклея Куперів у місті їхньої мо-
лодості – де вони провели свій медовий місяць. Спогади літнього подружжя, своєрідний «перегляд 
життя», сприяють життєствердженню та адаптації до геронтогенезу. Саме тут і досі закохані один в 
одного герої розуміють, що розстаються навіки. І усвідомлюють, наскільки глухими до них виявляють-
ся власні діти. 

Потужним символом у площині поетики пізньої зрілості є образ вокзалу, що уособлює транзит-
ний стан – кінець одного періоду та початок іншого: «Миготять на задньому плані семафори, простір 
заповнено коробками і візками… і міцно обійнявшись, стоять Люсі та Барклей Купери, чи то зустрів-
шись після розлуки, чи то прощаючись назавжди» [7, 41]. Додамо, що обрана символічна ємність де-
корацій (вокзальні транспортні візки із нагромадженням шухляд) символізує транзитний стан літніх 
дійових осіб, що на побутовому рівні виражає бездомність Люсі і Барклея, а на метафізичному – пере-
хід у небуття.   

Попри те, що літнє подружжя Куперів наражається на подібне ставлення від власних дітей, во-
ни не замикаються в собі й не тікають від реальності в минуле, хоча стара Мати часто робить вигляд, 
ніби нічого не сталося, що, як сама каже, є привілеєм старості. Загалом, демонструючи пасивну стра-
тегію старіння, вони знаходять у собі здатність прийняти реальність, але опору, яка дає сили продов-
жувати жити, здибують не у своїх дітях, як це зазвичай роблять літні люди, особливо жінки, а одне в 
одному й щасливих роках, прожитих разом – така стратегія можлива за умов, коли подружжя – одно-
літки і завдяки цьому мають шанси зустріти старість разом. 

Інші виміри пізньої зрілості представлені у виставі «Сталкери» за п‘єсою українського драма-
турга Павла Ар‘є «На початку і наприкінці часів» (прем‘єра у Молодому театрі мала місце 18 травня 
2015 р.). Дія «Сталкерів» відбувається у Чорнобильській зоні відчуження: поперемінно на кухні та на 
подвір‘ї сільської хати 86-річної баби Прісі або Єфросинії Гаврилівни Чумак. Слава (дочка баби Прісі) 
та Вовчик, її 28-річний син, яких покинув чоловік та батько, живуть разом зі старою. Час від часу їх 
відвідує дільничний (четвертий і останній персонаж). 
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У першій частині вистави показаний неспішний перебіг життя родини, в якому сучасність пере-
межована з минулим у вигляді флешбеків та галюцинацій баби Прісі після вживання блакитних грибів. 
Повернувшись до матері після невдалої спроби переселення, хвора Слава дослуховується старої, 
однак і між ними повсякчасно відбуваються дрібні побутові конфлікти. Пріся вважає доччине покоління 
втраченим, позбавленим вірі та дії. Зломлена зрадою чоловіка і недієздатністю сина, зріла жінка і ма-
ти обирає інфантильність, сповідуючи філософію неспротиву: «Треба тихо сидіть і нікому на очі не 
лізти, тоді нас лихо обійде», що викликає обурення баби Прісі: «Від біди не ховатися, а жить з нею 
навчитися треба» [1, с. 46]. У другій частині дізнаємося, що депутат, який приїхав розважатися на Чо-
рнобильське «сафарі», полював на Вовчика та поцілив з рушниці. Попри всі знахарські вміння Прісі 
хлопець помирає, а стара вбиває дільничного, який відмовляється допомагати їй, а потім кінчає життя 
самогубством. Слава божеволіє, зрозумівши, що трапилося з її рідними людьми. В останній сцені тра-
гедії всі чотири персонажі їдуть у вагоні секретної гілки метро, яка, за словами баби Прісі, проходить 
під її хатою. Омріяна Вовчиком втеча у метро є логічним фіналом трагедії Ар‘є: динамікою руху поїзду 
та розмовою усіх дійових осіб п‘єси у вагоні драматург ніби стверджує циклічність життя, коли людина 
житиме на початку і наприкінці часів.  

У розгалуженій поліфонічній виставі «Сталкери» портрет головної героїні заслуговує на окреме 
дослідження. Роль старої жінки блискуче виконує заслужена артистка України Ірма Вітовська (двічі 
молодша своєї героїні), яка отримала «Київську Пектораль» як найкраща актриса року. Американська 
дослідниця віку М.Гуллетт зауважує, що грати старшого персонажа у драматичному театрі набагато 
складніше, ніж молодшого [9, 168]. Стереотипні уявлення про літній вік можуть зашкодити, а на сцені 
пізня зрілість потребує «широкий діапазон чуттєвих спогадів і психологічного ставлення до минулого» 
[9, 170]. В інтерв‘ю І.Вітовська зізнається, що у творенні образу Прісі вона підсвідомо використала 
тілесні рухи, жести, пластику і гумор своїх рідних бабусь [5]. Так формується образність пізньої 
зрілості, у з‘ясуванні якої годі знайти довідника або суфлерського примірника, як пише Гуллетт: «Мож-
на виробити літній вік як у житті, так і на сцені, лише проживши певний відрізок часу» [9, 171].    

Вивчаючи геронтомаркери старіння образу баби Прісі, відзначимо її непохитну силу духу, що 
надає літній людині можливості протистояти безбожності оточуючої її дійсності. Це виражається як в 
іронічних репліках головної героїні («старі бабусі радіації не бояться, навпаки – радіація дуже сильно 
бабусям полєзна» [1, 27]), так і в її вірі в магію Полісся, органічною частиною якого вона є: «Значиться, 
у нас тут ще з давніх часів усякі чудеса творилися. Русалки, мавки, духи польові, нечесть усіляка жи-
ла» [1, 39]. Наведемо деякі відгуки, дотичні до геронтопортрету протагоністки: за Г.Протасовою, «баба 
Пріся свідомо асоціює себе лише з покинутою землею, яка парадоксально дає їй сили для виживання. 
Образ баби Прісі — це тип українця, яким він сам, напевно, хотів би себе бачити. Головний «козир» 
цього типажу — вміння перетворювати власні вади й нещастя на зброю, а не лише мовчки потерпати 
від них» [6]. Театральний оглядач пише: «тут живе душа тисячоліть – 86-річна бабця, яка і про інопла-
нетян розкаже, і як кіношний спецназівець ножик в горло ворога метне, навчить як жити, і як вижити, 
не втрачаючи себе» [8].    

Поетику пізньої зрілості у виставі «Сталкери» формує сюрреалістична складова тексту Ар‘є: 
низка сцен оприявнює холотропний стан свідомості дійових осіб, баби Прісі зокрема. А. Коженьовська-
Бігун називає це «народною космологією» [10, 217], яка є спадком сімейної традиції головної героїні. 
Так, звертаючись до Вовчика, який у своєму віці залишається дорослою дитиною, баба Пріся передає 
свої знання онукові: «Русалки – вони не погані. Можуть бути опасними, та якщо ти їм заспіваєш, віно-
чок сплетеш або рушничок білий подаруєш, то вони тебе нівжизнь не тронуть, навпаки, про біду попе-
редять, від врогів сховають... То мене моя бабка навчила – звали її Стефанія…» [1, 62]. У цій репліці 
важливими є спогади літньої протагоністки про власну бабусю-травницю, яка передала їй традиційні 
вірування. Пріся так пояснює тяглість часу: «Весь остальний світ вже давно живе за прямим часом, у 
них немає ні дня, ні ночі, кожен спить і працює, коли хоче, а наш час круглий – встаємо з сонцем, ля-
гаємо з місяцем… Весь світ спішиться кудись  всігди спізняється, бо час прямий. У нас спішитися ніку-
ди, у нас час круглий… Ми живемо на початку і наприкінці часів…» [1, 62-23]. На думку Коженьовської-
Бігун, зона, унаочнена подвір‘ям баби Прісі, постає паралельним світом до решти справжнього світу, 
або «не-зони», як його називають дійові особи «Сталкерів».  

Назва спектаклю Жиркова корелює із назвою першої сцени тексту Ар‘є. У зав‘язці Вовчик 
розповідає, як подружився із сталкерами, які і розказали йому про «не-зону». Однак, інтерпретація 
сталкінгу режисером виходить за межі поняття, закладеного ще братами Стругацькими у художній 
літературі: «І «сталкери» — це не безбашенні неформали-мандрівники, що лазять заборонними ліса-
ми, а всі ми, котрі з покоління в покоління рухалися замкненим колом, не в змозі його розірвати» [5].     

До поетичної площини пізньої зрілості у виставі «Сталкери» відносимо інкорпорацію фраг-
ментів пісні «Ти, земле моя» (слова Ю.Рибчинського) у виконанні Софії Ротару, якою заслуховується і 
яку наспівує баба Пріся. Щемливий лейтмотивний приспів додає нотку ліризму до страшної трагедії та 
переконує, що місцем катастрофи є не лише хата головної героїні, і не лише Прип‘ять, а вся країна.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у вітчизняній гуманітаристиці вперше здійснено 
спробу аналізу поетики пізньої зрілості у спектаклях Київського академічного Молодого театру на ма-
теріалі вистав «Поступися місцем!» і «Сталкери». Попри очевидну (національну, географічну, хроно-
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логічну) відмінність проаналізованих творів їхнім спільним знаменником виявлено трагічну велич 
літнього віку дійових осіб, незважаючи на брак людяності й економічні кризи. 

Висновки. У меншій мірі, ніж у спектаклі «Поступися місцем!» семантика літнього віку у «Стал-
керах» представлена міжпоколіннєвими непорозуміннями, але більшою мірою – трагічністю фіналу. 
Розділені просторовими (США/Україна) і часовими (1930і роки/наш час) координатами, поетика пізньої 
зрілості у виставах Молодого театру демонструє активну стратегію старіння жіночих персонажів – Люсі 
Купер та баби Прісі, яким притаманна іронічна самостереотипізація. Спогади літніх дійових осіб, які 
реконструюють окремі історичні епохи минулого століття, є органічною складовою поетики пізньої 
зрілості. Як показують проаналізовані вистави, ключовою умовою продуктивного «третього віку» є 
особистий простір і власний дім, які створюють прихисток і осередок натхнення у старості. Крім вер-
бальної складової, особливостями аудіовізуального відтворення поетики пізньої зрілості у виставах 
«Поступися місцем!» і «Сталкери» є спільний для обох драм простір вокзалу/метро, мінімалізм деко-
рацій та пронизливо-ліричне музичне оформлення. Попри заявлені в афішах жанрові характеристики 
спектаклів (сумна комедія Дельмар і специфічна комедія Ар‘є), проведений аналіз дає підстави вважа-
ти обидві вистави трагікомедіями. Поетика пізньої зрілості у виставах Київського академічного Моло-
дого театру, продемонстрована моделями міжгенераційної взаємодії літніх персонажів із молодшими, 
топосом дому, стратегіями старіння і «переглядом життя», закликає сучасного глядача до співчуття, а 
також до особистих, соціальних і політичних змін. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН У ЦИФРОВУ ЕПОХУ 
(НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЧНО РОЗВИНЕНИХ РИНКІВ) 

 
Мета статті – виокремлення і аналіз ключових аспектів, які пов‘язані з трансформацією формату телевізійних новин в 

межах таких технологічно розвинених ринків як США, Великобританія та ін. Методологія дослідження ґрунтується на аналізі і 
моделюванні сучасного медіа-простору, що сприяють осмисленню останніх змін в традиційному телевізійному перегляді, на 
методі діагностики основних тенденцій зростання значення онлайн-відео і, у зв‘язку з цим, розгляді прикладів того, як різні орга-
нізації працюють із новими формами телевізійних новин, котрі розроблені для цифрового середовища. Наукова новизна поля-
гає у твердженні, що виробники телевізійних новин повинні подолати основні виклики інформаційної доби, щоб мати змогу ада-
птуватися до змін, враховуючи ерозію традиційного телевізійного перегляду і постійне зростання популярності онлайн-відео та 
цифрових ЗМІ. Висновки. В сучасному цифровому середовищі проходять трансформаційні процеси, які пов‘язані з формотво-
ренням й поступовою зміною традиційної платформи перегляду новин на інноваційні онлайн-платформи, які краще задоволь-
няють інформаційні запити сучасного покоління на відміну від старшого, що віддає перевагу здебільш традиційному перегляду. 
Зростання популярності «телебачення поза коробкою» і онлайн-відео завдяки діяльності таких гравців, як Netflyx, Amazon, 
Facebook, Google і YouTube за останні 5-10 років, не лише відображається на об‘ємах монетизації цих платформ, але й змінює 
саму природу телевізійних новин, відкриває перед останніми великі перспективи. 

Ключові слова: цифрові медіа, «телебачення поза коробкою», криза традиційного перегляду, онлайн- та інтернет-
відео.  

 
Гончарук Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры тележурналистики и мастерства 

актера Киевского национального университета культуры и искусств 
Трансформация телевизионных новостей в цифровую эпоху (на примере технологически развитых рынков) 
Цель статьи – выделение и анализ ключевых аспектов, связанных с трансформацией формата телевизионных ново-

стей в пределах таких технологически развитых рынков, как США, Великобритания и др. Методология исследования основана 
на анализе и моделировании современного медиа-пространства, способствующая осмыслению последних изменений в тради-
ционном телевизионном просмотре, на методе диагностики основных тенденций роста значения онлайн-видео и, в связи с 
этим, рассмотрении примеров того, как различные организации работают с новыми формами телевизионных новостей, кото-
рые разработаны для цифровой среды. Научная новизна заключается в утверждении, что производители телевизионных но-
востей должны преодолеть основные вызовы информационной эпохи, чтобы иметь возможность адаптироваться к изменени-
ям, учитывая эрозию традиционного телевизионного просмотра и постоянный рост популярности онлайн-видео и цифровых 
СМИ. Выводы. В современной цифровой среде проходят трансформационные процессы, связанные с формообразованием и 
постепенным изменением традиционной платформы просмотра новостей в сторону инновационных онлайн-платформ, которые 
лучше удовлетворяют информационным запросам современного поколения в отличие от старшего, что предпочитает большей 
частью традиционный просмотр. Увеличение популярности «телевидения вне коробки» и онлайн-видео благодаря деятельно-
сти таких игроков, как Netflyx, Amazon, Facebook, Google и YouTube за последние 5-10 лет, не только отражается на объемах 
монетизации этих платформ, но и меняет саму природу телевизионных новостей, открывает перед последними большие пер-
спективы. 

Ключевые слова: цифровые медиа, «телевидение вне коробки», кризис традиционного просмотра, онлайн и интер-
нет-видео. 

 
Goncharuk Sergey, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Journalism and Actor's 

Skills at Kiev National University of Culture and Arts 
Transformation of TV news in digital era (as the example of technologically developed markets) 
The purpose of the article is to isolate and analyze the key aspects connecting with the format of TV news transformation 

within of such technologically developed markets as the USA, Great Britain and others. Methodology of the research is based on the 
analysis and modeling modern media space helping to understand the latest changes in the traditional TV re-watching, on the method of 
diagnostics main tendencies of increasing the meaning of online-video and because of this, on learning the samples like the any organi-
zations work with new TV news forms which were made for digital space. Scientific novelty consists in affirmation that the TV news 
producers should overcome the main challenge of informative period to have possibility to adapt for changes including the erosion of 
traditional TV re-watching and constant growth of online video and digital media popularity. Conclusions. In the modern digital space, 
there are transformational processes that are associated with the formation and gradual change of the traditional platform for TV news 
watching on innovative online platforms that better meet the information needs of the current generation, as opposed to the older one, 
preferring mostly traditional viewing. Increasing of popularity ―Television beyond the Box‖ and online video due to activity of such players 
as Netflyx, Amazon, Facebook, Google and YouTube for the last 5-10 years shows up not only on the capacity of these platforms mone-
tization but also changes the nature of TV news, opens before the last ones great prospects. 

Key words: digital media, ―Television beyond the Box‖, crisis of traditional re-watching, online and internet video. 

 
Актуальність теми дослідження. Зростання впливу інформаційної доби і ролі цифрових медіа з 

кожним десятиліттям ХХІ ст. збільшує відсоток перегляду мобільного відео, особливо серед молоді, 
для якої відеоролики складають половину всіх переглядів на технологічно розвинених ринках, таких як 
Великобританія та США. Такі преміум-серіали, як «Гра престолів» і «Картковий будиночок», є сьогодні 
мега популярними, оскільки задіяний глобальний гравець у вигляді шанувальників цього телепродукту 
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на різних платформах. Найпопулярніші шоу талантів, реаліті-програми і масштабні спортивні заходи є 
обов‘язковими для перегляду мільйонами людей різного віку, незалежно від того, чи дивляться вони їх 
на старомодному телевізорі, чи за допомогою різних підключених пристроїв – смарт TV, смартфонів, 
планшетів, телеприставок, ігрових приставок тощо [6, 13].  

Складно сьогодні говорити про популярність телевізійних новин, що пов‘язані з традиційним 
телебаченням, чи навіть з різними формами онлайн-відео, у цифровому медіа-середовищі. У США 
веб-сайт Twitch, що належить Amazon, для перегляду онлайн-потоків відеоігор, має головну аудито-
рію, яка конкурує з основними новинними каналами, такими як MSNBC та CNN, і приваблює багатьох 
молодих глядачів. Тим часом скорочується чисельність «старих» глядачів телевізійних новин, чиї ме-
діа-звички все більше різняться від населення в цілому, і найбільш від звичок того покоління, яке ви-
росло під впливом цифрових медіа. Технологічні розробки і смаки аудиторії призвели до зростання 
перегляду «beyond the box» і довготривалого скороченню телевізійних новин. В той час, як основні 
телевізійні канали все ще залучають велику аудиторію, ці аудиторії руйнуються та старіють, а нові 
учасники орієнтовані на молодшу аудиторію, яка продовжує відходити від сприйняття традиційних те-
левізійних новин.  

Невпинний розвиток цифрових медіа є магістральною проблемою для тележурналістики, по-
заяк заперечує роль телевізійних новин як найпопулярнішого, найціннішого та найпоширенішого дже-
рела новин за останні півстоліття у багатьох країнах [3, 27]. Це кидає виклик бізнес-моделям андер-
райтингу комерційних телевізійних новин, а також здатності публічних телевізійних новин виконувати 
свою місію, ставить під сумнів її довготривалу політичну та популярну легітимність. Навряд чи наслід-
ки повного занепаду традиційного телевізійного перегляду різко відчувають, оскільки будуть і ті гляда-
чі, які продовжуватимуть користуватися подібним способом досить тривалий час. Проте ця проблема 
повинна бути якнайшвидше визнана і слід почати діяти, якщо телевізійні новинні провайдери хочуть 
віднайти себе на нових засадах, знайти аудиторію, яка все більше віддає перевагу мобільному відео. 
Виробники новин повинні експериментувати з новими форматами та формами розповсюдження, якщо 
вони хочуть залишатись актуальними. 

 Традиційний спосіб перегляду телевізорів все ще є сильним, але вже не таким стійким, як ко-
лись. 2015 рік виявився для телевізійної індустрії таким, як 2005 рік для газет, роком, коли пришвид-
шились темпи змін. Незважаючи на те, що ми не повинні переоцінювати негайний короткостроковий 
вплив, очевидно, що довгостроковий ефект впродовж найближчого десятиріччя буде драматичним. 
Це стосується телебачення загалом, а також телевізійних новин зокрема, оскільки по мірі, як тради-
ційні перегляди руйнуються, телевізійні новини будуть ставати менш привабливими для програмуван-
ня і помітять, що їхня аудиторія зменшиться вдвічі, а постачальникам телевізійних новин доведеться 
розробити нові пропозиції та нові стратегії. 

Яскраво виражені зміни в середовищі молоді засвідчують той факт, що на багатьох з найбільш 
технологічно розвинутих ринків традиційний телевізійний перегляд почав руйнуватися, натомість спо-
живання інтернет-відео зростає. Розвиток інтернет- і відео індустрії ставить телебачення та цифрові 
медіа у набагато більш пряму конкуренцію. По мірі того, як підключення, пристрої та формати стис-
нення файлів покращуються, ця конкуренція стає ще інтенсивнішою. Доки розвиток буде продовжува-
тися, головне питання полягатиме в тому, хто виграє від нього – застарілі мовники, інші застарілі ЗМІ, 
нові онлайн-відео, послуги відео на вимогу або сторонні постачальники платформ, як Facebook і 
YouTube, і якою буде роль новин у цьому трансформованому середовищі?  

Аналіз досліджень і публікацій з теми свідчить, що, враховуючи прискорення переходу від те-
лебачення до середовища, де традиційне телебачення залишається важливим, але цифрові медіа 
набувають все більшої ваги, очевидно, що майбутнє телевізійних новин не залежить лише від телеба-
чення. Йдеться про роботи таких авторів, як С. Барнетт [3], Б. Еванс [4], А. Лотц [6], П. Наполі [8], Н. 
Ньюман, Д. Леві та Р. Нільсен [9], Н. Ткачова, С. Вартанов, Д. Дунас й О. Гурєєва [2] та ін. Чи будуть 
телевізійні новинні мовники продовжувати відігравати основну роль в інформуванні широких верств 
населення, яку вони відігравали впродовж левової частки останнього п‘ятдесятиріччя? Телевізійні но-
вини продовжуватимуть утримувати багатомільйонну аудиторії, але щоб залишитися актуальним і ви-
йти на молодшу аудиторію, їхні постачальники повинні охопити новий діапазон цифрових платформ і 
експериментувати з сучасним контентом – мобільних відео новин. 

Мета статті. Метою статті є виокремлення і аналіз ключових аспектів, які пов‘язані з трансфо-
рмацією формату телевізійних новин, особливо в межах таких технологічно розвинених ринків як Ве-
ликобританія, США та ін. Мета ця розкривається через вирішення таких завдань: по-перше, розгляд 
останніх змін в традиційному телевізійному перегляді, по-друге, розкриття тенденції зростання зна-
чення онлайн-відео, і, по-третє, аналіз прикладів того, як різні організації працюють із новими форма-
ми телевізійних новин, що розроблені для цифрового середовища.  

Виклад основної частини. Незважаючи на появу цифрових ЗМІ, традиційні телевізійні перегля-
ди були стабільними і подекуди зростали – впродовж 1990-х та 2000-х рр., навіть тоді, коли суттєво 
збільшилася частка настільного Інтернету в медіа-індустрії. Проте останнім часом цифрові ЗМІ все 
більше не просто доповнюють, а радше витісняють телебачення. Другі екрани стають фронтовими 
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екранами. Сьогодні на настільний і мобільний інтернет-ресурси припадає більше половини всього ча-
су, що витрачається на використання ЗМІ на деяких технологічно розвинених ринках [7].  

Візьмемо, приміром, Велику Британію, де середня кількість хвилин перегляду телепрограм для 
населення в цілому знизилась з 241 хвилини на день у 2012 р. до 216 хвилин на день у 2015 р., що на 
10% менше всього за три роки. Відсоток домогосподарств, які мають телевізор, знизився вперше. Що 
стосується США, то зниження часу перегляду для дорослих було приблизно 15% за той же період. 
Аналогічні тенденції спостерігаються і в межах інших технологічно розвинених ринків, таких як сканди-
навські країні. В країнах зі значним відсотком людей похилого віку, як в Німеччині, загальні показники 
перегляду були більш стабільними, але перехід молоді від телебачення до цифрових ЗМІ має місце. 
Ці зниження можна порівняти зі скороченнями тиражів друкованих газет у 2000-х рр. 

Щорічне зниження від 3 до 4% призведе до зниження в середньому на 25-30%. Це буде більш 
суттєвим падінням, ніж зниження обсягу тиражів друкованих видань у Великобританії або США з 2000 
по 2009 р. – в обох випадках близько 20%. Частка аудиторії – відсоток людей, які переглядають певну 
програму, є активними реципієнтами каналів, тоді як в загальному зростає частка тих, хто старіє і, від-
повідно, витрачає менше часу на перегляд телевізійних програм. В останній період середній вік ауди-
торії BBC1 збільшився більше ніж на один рік щороку, від 52 у 2009 р. до 59 в 2014 р. 

Загальна кількість глядачів деяких телевізійних новин скорочується приблизно настільки ж, на-
скільки і кількість читачів друкованих газет. Вечірні новини ITV у Великій Британії залучили близько 3,4 
млн. глядачів у вихідні вечори у 2010 р. і до кінця 2015 р. склали близько 2,5 млн. RTL Aktuell у Німеч-
чині за той самий період зменшився з приблизно 4 млн. до приблизно 3,3 млн., а TF1 – 20 балів у 
Франції з 6,7 до 6 млн. Решта аудиторії також, як і читачі друкованих видань, є людьми поважного і 
похилого віку. У 2015 р. середній вік для глядачів Fox News в США склав 67, MSNBC – 63 і CNN – 61,9. 
Для порівняння, середній читач друкованого видання The New York Times становить 60,10. У Велико-
британії середній читач друкованого видання Daily Mail молодший, ніж звичайний глядач BBC1. У 
США, Великій Британії і Франції роль телевізійних новин знижується для молоді і населення в цілому. 
В Німеччині, де великий відсоток людей похилого віку, телебачення має кращі показники, але різниця 
між молоддю і цими людьми дуже добре відчувається. 

У Великій Британії традиційний телевізійний перегляд серед людей у віці 16-24 років скоротив-
ся з 157 хвилин на день в 2012 р. до 124 у 2015 р. Як бачимо, це зниження на 21%. У США час перег-
ляду знизився на 29% за той самий період у молоді віком від 18 до 24 років. У 2015 р. вчені визначили, 
що молодші американці (до 34 років) витрачають приблизно стільки ж часу на перегляд відеозаписів 
через комп'ютери (зокрема й персональні), планшети і телефони, що підтримують телебачення, скіль-
ки і на перегляд у традиційний спосіб. І мова йде не лише про відмінність у звичках поколінь, але й про 
те, що звички мають властивість відображати середовище, в якому зростає людина [11, 148].  

Молодь завжди дивилася менше телевізійних новин, ніж дорослі. Проте різниця між цифровим 
і допіксельним (pre-digital) поколінням чим далі, тим більше зростає. Середній час перегляду телеві-
зійних новин дорослими у Великобританії скоротився на 9% з 2010 р., а для людей у віці від 16 до 24 
років він знизився на 25%. Для молодих людей у країнах з високим рівнем доходу медіа-середовище, 
в якому вони виростають, переважно є цифровими, що також стосується і новин, як це задокументо-
вано в цифровому звіті Reuters Reuters 2015 р. [9]. У Британії та США Інтернет є найважливішим дже-
релом новин для кожної вікової групи до 44 років. Навіть у таких країнах, як Франція та Німеччина, де 
телебачення охоплює більшу частину населення, молодь теж віддає перевагу он-лайну.  

Паралельно з ерозією загальної телевізійної аудиторії, часом перегляду та в ряді випадків кі-
лькістю телевізійних домашніх господарств, останніми роками має місце збільшення популярності 
«телебачення поза коробкою» («television beyond the box») і онлайн-відео. Відео все частіше стає не-
від'ємною частиною Інтернету через веб-сайти та програми, соціальні мережі та різного роду додатки 
для обміну повідомленнями. Ключовими характеристиками є (1) зростання у відповідь на попит відео-
послуг, зокрема Netflіx та Amazon Prime, (2) розповсюдження перегляду на різних платформах від до-
мінуючого відео-сайту YouTube (що належить Google / Alphabet), чи за допомогою соціальних мереж, 
таких як Facebook (що зробила великий крок для інтеграції більшого об‘єму відео в межах свого серві-
су), для передачі повідомлень, таких як Snapchat, і (3) перегляду мобільних пристроїв, особливо на 
смартфонах. Хоча, як і раніше, мобільна інфраструктура поки що не забезпечує універсальності, на-
дійності та низької вартості послуг для споживачів цифрового ефірного телебачення, і на даний мо-
мент не спроможна ефективно обслуговувати цілу популяцію, що передає потокове відео високої роз-
дільної здатності, в той же час, що й телевізор, проте вона швидко вдосконалюється і пропонує кращі 
зразки інтернет-відео та IPTV.  

Поки що складно говорити про точні і порівняльні дані відносно того, які розвиваються ці тен-
денції. Встановлені вимірювальні системи мають високу платформу (рейтинги мовлення, перевірені 
тиражі, унікальні користувачі) і не дозволяють порівнювати схожі дані на різних носіях. Крім того, вимі-
рювання принаймні частково пов'язані з інтересами медіакомпаній [8, 41]. Грубо кажучи, телерадіоор-
ганізації отримують переваги від показників, що засвідчують ріст або стабільний стан, так само, як те-
хнологічні компанії фіксують чергову хвилю розвитку нових медіа. Звідси, можна зробити низку чітких 
висновків, що стосуються телевізійних новин і їхньої ролі в соціуму: по-перше, в той час, як телеба-
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чення залишається ще важливим інформаційним каналом, воно вже не займає домінуючого положен-
ня, яке мало у другій половині ХХ ст., поступаючись у цьому цифровим пристроям і платформам; по-
друге, відео перетворюється на важливий сегмент загального цифрового медіа-середовища, що підт-
римується вдосконаленими пристроями, кращою пропускною здатністю та форматами стиснення; по-
третє, від зростання ролі онлайн-відео в сучасному інформаційному просторі більше виграють розваги 
та різноманітні форми споживчого й соціального контенту, аніж телевізійні новини.  

Деякі найкращі телевізійні драми, шоу талантів та спортивні програми, схоже, процвітають в 
Інтернеті, а знаменитості використовують онлайн-відео для створення ефекту цифрової присутності. 
Набагато менш зрозуміло, яким чином виробники телевізійних новин, незважаючи на експерименти, 
знайшли способи використання онлайн-відео для ефективного з'єднання з широкою аудиторією в Ін-
тернеті. Навіть мовники, як BBC або CNN, що мають значний рівень мережевого охоплення, як і рані-
ше обслуговують аудиторію, наближе-ну більше до текстів і зображень, ніж до відео.  

Поточні події в сфері онлайн-відео більше пов‘язані з відео за запитом, розподіленим і мобіль-
ним переглядами. Ці тенденції охоплюють користувачів з дуже різними, і, у багатьох відношеннях, 
більш привабливими формами онлайн-відео, ніж те, що було доступно лише кілька років тому. Відео 
за запитом, люди, які отримують доступ до відеоматеріалу і через окремі сервіси, такі як Netflix, 
Amazon Prime або Hulu, або через ті, які пов'язані з встановленими приватними або громадськими мо-
вниками, такими як Sky + або BBC iPlayer швидко зростає. До 2014 р. приблизно 32% всіх телевізійних 
драматичних телепередач у Сполученому Королівстві було змінено у часі. Те ж саме стосується 14% 
розважального контенту і 8% спортивних передач, тоді як новин лише 2%. У 2015 р. 65% американсь-
ких телеглядачів наголошували, що користуються Netflіx, 34% Amazon Prime та 16% Hulu.  

У цьому ж році швидко зросла кількість переглядів відеороликів на платформах обміну відео і 
сайтах соціальних мереж та за допомогою програм для обміну повідомленнями. Найпоказовіший при-
клад цього – YouTube, який представив більше 8 млрд. переглядів відео щоденно. Але соціальні медіа 
та додатки для обміну повідомленнями агресивно просувалися у напрямку перерозподілу відео, де-
далі більше віддаючи пріоритет останньому. Facebook теж досить відчутно просунувся в цьому на-
прямку, коли станом на осінь 2015 р. в цій соціальній мережі було зафіксовано більше 8 млрд. перег-
лядів відео на день у порівнянні з минулим роком, де показник був значно нижчим – 4 млрд. 
переглядів на рік. Програма обміну повідомленнями Snapchat до кінця 2015 р. повідомила про 6 млрд. 
переглядів за день.  

Сьогодні лінійне планове телебачення продовжує залишатись важливою частиною сучасного 
цифрового середовища, але лише однією частиною, і вже не домінуючою платформою для більшої, як 
то було у ХХ ст. Йдеться про відкриття контенту, яке пов‘язане не з плануванням чи позицією в режимі 
реального часу в електронному довіднику програми, а з впізнаваністю бренда, з інформацією про ньо-
го і пошуком, включаючи соціальні та алгоритмічно генеровані рекомендації на кшталт «ти, можливо, 
також». Нині найбільша частка пристроїв із підтримкою відео в усьому світі припадає на мобільні при-
строї (46%) [4]. Люди не обов'язково переглядають багато відео на цих пристроях (поки що), і ніколи 
не можуть дивитися стільки ж відео на жодному з цих екранів, як це робиться на телевізорі з хорошим 
екраном, гарним звуком і зручним місцем вдома, але поширення пристроїв з підтримкою відео пока-
зує, що в майбутньому з'являються нові можливості. 

І справа тут не лише в майбутньому. В деяких випадках це вже стає реальністю. З 2013 р., за 
деякими оцінками, цифрові пристрої складають більше половини всього часу, витраченого на екрани в 
США. Мобільні екрани виросли з 5% у 2010 р. до 28% усього екранного часу в 2015 р. [7] Ці зміни від-
булися лише впродовж п'яти років. 

На відміну від традиційного телевізійного перегляду, що, як очікується, продовжує занепадати 
згідно вищезазначених причин, існує досить значний потенціал для розвитку цифрового відео. Що 
стосується обох пристроїв, то якість зв'язку контенту на належному рівні лише у деяких з них. За оцін-
ками Ofcom лише дві третини власників ПК і смартфонів у Великобританії, на цьому етапі регулярно 
використовують їх для відео. Але в майбутньому очікується масове захоплення цифровими пристроя-
ми з підтримкою відео.  

Найважливішими гравцями на цьому новому онлайн-полі є не застарілі мовники, а нові поста-
чальники відео за вимогою, такі як Netflіx та Amazon Prime, а також платформи, на кшталт YouTube і 
Facebook. Наприклад, у Франції, за оцінкою Mediametrie, відеоролики France Télévisions у вересні 2015 
р. транслювались в Інтернеті 19 млн. разів, а відеоролики TF1 – 42 млн. Для порівняння, французька 
відеокарта DailyMotion була оцінена у 50 млн. переглядів у Франції в цьому місяці, Facebook у 325 
млн., а YouTube в 1 млрд. 

У той час як традиційні гравці часто мають сильні бренди, власний творчий талант, а також 
лояльність аудиторії і навички, сформовані впродовж десятиліть (особливо в плані використання ЗМІ), 
кілька провідних нових гравців, які походять з США, вибудовують систему переваг на можливості інве-
стування з позиції технологічних талантів і відгуків на них аудиторії. Вони розробляють чудові техно-
логії як на задньому плані, так і на рівні інтерфейсу з користувачами, вони будують глобальний масш-
таб так, як ніколи не змогли цього зробити традиційні інституції. Netflyx, Amazon, Facebook і Google 
працюють у більшій кількості країн, ніж навіть найкрупніші міжнародні мовники. Навіть коли вони за-
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знають невдачі на телевізійному ринку, то все рівно не відмовляються і продовжать експериментувати 
та інвестувати у відео. 

На відміну від традиційних медіа-організацій з новинами, стратегіями розподілу і структурами 
витрат, що побудовані на більш старих носіях і обслуговують адаптовану аудиторію, нові гравці повні-
стю є прихильниками цифрових медіа. Деякі з них стали дуже великими гравцями за короткий промі-
жок часу. Netflyx інвестував в контент до $ 6 млрд. у 2016 р. – більше, ніж будь-який інший гравець, 
включаючи такі основні канали, як BBC або ITV, CBS або PBS, ARD або RTL, France Télévisions або 
TF1. Одним із показників є те, що «Amazon Prime» вкладає $ 2,5 мільярда до 2015 р. – знову ж таки 
більше усіх, крім найбільших телекомпаній. Взагалі, компаній, що займаються відеорекламою і он-
лайн-відеорекламою все ще значно менше, ніж тих, хто працює на ринку телевізійної реклами. Проте 
традиційна телевізійна індустрія перебуває в стадії занепаду, через те, що майбутні покоління більше 
звертають увагу на інноваційний контент, а це створює всі підстави для перетворення онлайн-відео на 
одного із бенефіціарів сучасного розвитку. 

Наукова новизна. Спостереження підштовхують до розуміння того, що постачальники телеві-
зійних новин повинні подолати ці виклики, щоб мати змогу адаптуватися до змін, враховуючи ерозію 
традиційного телевізійного перегляду і постійне зростання популярності онлайн-відео та цифрових 
ЗМІ. Потрібно здійснити ребрендинг, переглянути контроль над вміст і доступ до даних, які допомо-
жуть краще зрозуміти потреби аудиторії і розкрити нові комерційні можливості. Наприклад, запропону-
вати диференційований вміст у зручний спосіб, адже споживачі використовують нові технології, роз-
вивають нові звички і очікування. Це потребує аналізу наявного досвіду найбільших цифрових гравців, 
з метою вдосконалення власного інструментарію.  

Висновки. Отже, найголовнішим висновком з цього всього, може бути теза про, що майбутнє 
новинного контенту дуже тісно пов‘язане з цифровою епохою і розвитком онлайн-відео. У своєму дос-
лідженні стосовно інновацій в царині цифрових новин Л. Кюнг наголосила на специфіці останніх, яка 
полягає у 1) чіткому розумінні мети, 2) однозначному стратегічному спрямуванні, 3) сильному лідерст-
ві, 4) про-цифровій культурі, 5) глибокій інтеграції цифрових і редакторських талантів, 6) цифрових 
операціях з високим ступенем автономізації, 7) ранньому старті порівняно з конкурентами [5]. Всі ці 
функції сприяють кращій адаптації до постійних змін в оточуючому середовищі.  

Враховуючи це, проаналізувавши найбільш розвинені у технологічному плані ринки з надання 
новинних послуг (США, Велика Британія, Франція, Німеччина та ін.), потрібно відмітити, що в сучасно-
му цифровому середовищі відбуваються трансформаційні процеси, які пов‘язані з формотворенням, з 
поступовою зміною традиційної платформи перегляду новин на інноваційні онлайн-платформи, що є 
більш універсальними і динамічними, а відповідно краще задовольняють інформаційні запити сучас-
ного покоління на відміну від старшого, яке віддає перевагу здебільш традиційному перегляду. Зрос-
тання популярності «телебачення поза коробкою» і онлайн-відео завдяки діяльності таких гравців, як 
Netflyx, Amazon, Facebook, Google і YouTube за останні 5-10 років, не лише відображається на об‘ємах 
монетизації цих платформ, але й змінює саму природу телевізійних новин, відкриває перед останніми 
небачені до того перспективи. 
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МОДЕРНІСТИЧНІ ПОШУКИ В СКУЛЬПТУРНИХ ПОРТРЕТАХ  
ХУДОЖНИКІВ – НОНКОНФОМІСТІВ ЛЬВОВА 

 
Мета роботи – осмислити основні вектори розвитку портретної скульптури Львова, дослідити модерністичні пошуки в 

скульптурних портретах львівських художників-нонконформістів – Я. Мотики, Р. Петрука, П.Кулика, І. Микитюка, В. Ярича. Ме-
тодологія дослідження. Методологічну основу для написання роботи творять принципи історизму та системного підходу до 
об‘єктивного висвітлення новітніх мистецьких явищ на підставі вивчення широкого кола виявлених теоретичних джерел. Згадані 
принципи скеровували наукову працю на комплексне застосування загальнонаукових і спеціальних мистецтвознавчих методів: 
художнього аналізу, герменевтики, феноменології. Наукова новизна. Проведено художній аналіз стилістичних особливостей 
портретної скульптури Львова кінця ХХ ст. в контексті ідей нонконформізму. У дослідженнях мистецтвознавців творчість худож-
ників-нонконформістів представлено в загальних рисах. Саме тому, об‘єктом дослідження у статті є портретна скульптура 
Львова кінця ХХ ст. Вперше визначено зміни, які відбулись у скульптурній пластиці означеного періоду, проведено аналіз низки 
джерел, пов‘язаних з особливостями художньо-критичного осмислення складних творчих процесів, характерних для львівської 
портретної скульптури. Висновки. Від другої половини 80-х і упродовж 90-х років ХХ ст., у період Незалежності, у мистецтві 
відбуваються складні процеси, пов‘язані зі швидким падінням систем інформаційної блокади та ідеологічного контролю, повер-
ненням до втрачених здобутків модернізму та спробами адаптації філософських підходів постмодернізму. Загалом, 90-ті роки 
минулого століття позначені істотними перемінами, які відбуваються в усіх ділянках мистецького творчості. Не оминули вони й 
жанру портрета, зокрема, скульптурного. Стримуване десятиліттями прагнення до сміливого пошуку та експерименту захоплює 
не лише колишніх нонконформістів, а й молодших художників, які формувалися на їхньому досвіді. До нього сміливо долуча-
ються окремі автори старшої ґенерації. Їхні твори, зокрема й портретні композиції, іноді лише віддалено нагадуть конкретні по-
статі й містять неповторні риси портретованого. Основний акцент переноситься на творення широкої гами асоціацій, де кожен 
глядач може обирати свій спосіб сприйняття мистецького твору. Поруч із чисто формальними вирішеннями в руслі реалістичної 
течії вирізняється популярний у світі гротескно-гіперреалістичний підхід до творення скульптурного портрета. Однак найбільші 
прояви новаторства знаходимо в художників, які починають екпериментувати на межі модернізму та постмодернізму, вживають 
нові, незнані досі виражальні засоби та нетрадиційні матеріали. 

Ключові слова: портрет, образ, скульптура, інформація, культура, художні особливості. 
 
Гончарук Александр Витальевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры монументально-декоративной 

скульптуры Львовской национальной академии искусств 
Модернистические поиски в скульптурных портретах художников-нонконформистов Львова 
Цель работы – осмыслить основные векторы развития портретной скульптуры Львова, исследовать модернистские 

поиски в скульптурных портретах львовских художников-нонконформистов – Я Мотыки, Р. Петрука, П. Кулика, И. Микитюка, 
В. Ярича. Методология исследования. Методологическую основу для написания работы творят принципы историзма и си-
стемного подхода к объективному освещению новейших художественных явлений на основании изучения широкого круга вы-
явленных теоретических источников. Упомянутые принципы направляли научную работу на комплексное применение общена-
учных и специальных искусствоведческих методов: художественного анализа, герменевтики, феноменологии. Научная 
новизна. Определены изменения, которые происходят в искусстве, где формируется новое пространство, в котором портрет-
ная скульптура становится объектом хранения и передачи информации. Проведен анализ целого ряда источников, связанных с 
особенностями художественно-критического осмысления сложных творческих процессов, характерных для львовской скульп-
туры рассматриваемого периода. Автором отмечено большие возможности скульптуры для создания интересных, глубоких 
портретных образов. Вывод. Начиная со второй половины 80-х и на протяжении 90-х годов ХХ в., в период Независимости, в 
искусстве происходят сложные процессы, связанные с быстрым падением систем информационной блокады и идеологическо-
го контроля, возвращением к утраченным достижений модернизма и попытками адаптации философских подходов постмодер-
низма. 90-е годы прошлого века отмечены существенными переменами, которые происходят во всех сферах художественного 
творчества. Не обошли они и жанр портрета, в частности, скульптурный. Сдерживаемое десятилетиями стремление к смелому 
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поиску и экспериментам захватывает не только бывших нонконформистов, но и молодых художников, которые формировались 
на их опыте. К нему смело приобщаются отдельные авторы старшего поколения. Их произведения, в том числе и портретные 
композиции, иногда лишь отдаленно напоминает конкретные фигуры и содержат неповторимые черты портретируемого. Ос-
новной акцент переносится на создание широкой гаммы ассоциаций, где каждый зритель может выбирать свой способ воспри-
ятия художественного произведения. Рядом с чисто формальными решениями в русле реалистической течения отличается 
популярный в мире гротескно-гиперреалистичний подход к созданию скульптурного портрета. Однако проявления новаторства 
находим у художников, которые начинают екпериментировать на грани модернизма и постмодернизма, принимают новые, не-
известные до сих пор выразительные средства и нетрадиционные материалы. 

Ключевые слова: портрет, образ, скульптура, информация, культура, художественные особенности. 
 
Honcharuk Oleksandr, PhD, associate professor at Lviv National Academy of Arts 
Modernist searches in sculptural portraits of nonconformist-artists of Lviv 
Purpose of the article is to understand the main vectors of the development of portrait sculpture of Lviv, to investigate mod-

ernist searches in sculptural portraits of nonconformist artists of Lviv: Ya. Motyka, R.Petruk, P,Kulyk, I.Mykytiuk, V. Yarych. Methodolo-
gy. The methodological basis for the work is the principles of historicism and a systematic approach to the objective coverage of the 
latest artistic phenomena on the basis of the study of a wide range of discovered theoretical sources. The mentioned principles directed 
scientific work on the complex application of general scientific and special art-study methods: art analysis, fenomenology, hermeneutics. 
Scientific novelty. Artistic analysis of stylistic features of the portrait sculpture of Lviv at the end of the twentieth century in the context 
of the ideas of non-conformism was conducted. In the studies of art critics, creativity of non-conformist artists is presented in general 
terms, that‘s why the object of research in the article is the portrait sculpture of Lviv at the end of the twentieth century. Changes that 
were made in the sculptural plastic of the marked period, an analysis of a number of sources related to the peculiarities of artistic and 
critical comprehension of complex creative processes typical for of Lviv portrait sculpture was carried out in this article for the first time. 
Conclusion. Starting from the second half of the 80s and during the 90s, in the context of independent Ukraine complex processes 
associated with the rapid decline of systems of information blockade and ideological control, the return to the lost achievements of 
modernism and attempts to adapt the philosophical approaches of postmodernism are taking place in the art. The 90s of the last century 
are marked by significant changes that tооk place in all areas of artistic creation. They also affected the genre of a portrait, in particular, 
a sculptural one. The retained for decades desire for a bold search and experiment captures not only former nonconformists but also 
younger artists who were formed on their experience. Some authors of older generations are boldly involved in the process. Their 
works, including portrait compositions, sometimes only remind remotely of specific figures and contain unique features of the portrait. 
The main emphasis is placed on the creation of a wide range of associations, where each spectator can choose his own way of perceiv-
ing an artistic work. Along with purely formal solutions in line with the realistic trend, the world-famous grotesque hyper realistic ap-
proach to the creation of a sculptural portrait is distinguished. However, the greatest manifestations of innovation can be found in the 
works of the artists who began to experiment on the brink of modernism and postmodernism, using new, still unknown yet expressive 
means and non-traditional materials. 

Key words: portrait, image, sculpture, information, culture, artistic peculiarities. 

 
У другій половині 80-х Ғ 90-х роках минулого століття у мистецькому середовищі відбувають-

ся динамічні зміни, пов‘язані з розвалом радянської тоталітарної системи й швидким освоєнням без-
межного інформаційного простору. Так званий творчий метод соцреалізму втрачає провідні позиції, а 
незабаром відходить у небуття. Спостерігається своєрідна реанімація мистецьких течій модернізму і 
на перший план поступово виходить творчість художників-нонконформістів. Закономірно, що в скульп-
турі найбільшу інтригу складає звернення до новітніх формотворчих принципів, які відкрив на початку 
ХХ століття О. Архипенко. Однак мистецьке середовище, як і українські мистецькі навчальні заклади, 
виявляються неготовими до широкомасштабної адаптації ідей геніального скульптора. У сферах 
скульптури помітна інерція минулого, схильність до реалізму, простого й зрозумілого широким вер-
ствам художників і глядачів. Усе це повною мірою стосується жанру скульптурного портрета. Водночас 
з‘являється плеяда скульпторів середнього й молодого поколінь, які ведуть сміливий пошук не лише в 
мистецьких течіях модернізму, а й намагаються експериментувати в цілком новому філософсько-
естетичному руслі постмодернізму. 

В українському мистецтвознавстві останніх десятиліть спостерігається посилений інтерес до 
портретної скульптури, що стала предметом дослідження сучасних науковців. Особливе значення для 
дослідження львівської портретної скульптури пострадянського періоду мають видання кінця 1980-х — 
1990-х років: каталоги персональних та групових виставок з вступними статтями, буклети, збірники, 
альманахи та статті в періодиці. Розвиток портретної скульптури Львова в контексті новітніх історич-
них досліджень є характерним прикладом загальних тенденцій, що, за думкою цілого ряду дослідників 
(Л. Турчак [10], Н. Журмій [5], О. Голубця [1; 2; 3], Д. Крвавича [6], С Лупій [7], та ін.), в цілому відрізня-
ють вітчизняний мистецтвознавчий дискурс. Аналіз таких пам‘яток, поки що лишається фрагментар-
ним та не надто системним. Переважно дослідників цікавлять творчі пошуки окремих митців, або про-
блеми розвитку регіональних шкіл та напрямів.  

З моменту, коли в Львівському державному інституті прикладного й декоративного мистецтва 
після «засудження проявів формалізму» був закритий відділ скульптури (так само, як і відділ живопи-
су), когорту кращих художників у цій сфері творчості почали регулярно поповнювати випускники ка-
федри художньої кераміки. Частина з них постійно працювала в скульптурі, інші свідомо залишалися 
працювати в напрямі декоративно-ужиткового мистецтва. Тут вони отримували значно ширший 
простір для творчих пошуків і експериментів. 

До перших належить Я. Мотика, творчості якого притаманна глибока філософія творення, 
втілена в простих, на перший погляд, просторових композиціях. Його роботи сформовані ніби без 
надмірних зусиль, кількома штрихами вправних рук митця. Вони цілком позбавлені деталізації, а 
нерідко й достовірності анатомічних пропорцій. Водночас у них завжди вгадується яскравий образ 
портретованого, де характерні риси можуть набирати гротескової гіперболізації. Митець є одним з 
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небагатьох українських скульпторів, хто послідовно дотримується пластичних концепцій геніального 
О. Архипенка. 

Власні скульптурні підходи Я. Мотика почав реалізовувати ще за радянських часів, однак тоді 
його твори могли бути зараховані до «шкідливого формалізму». Природно, що скульптуру такого пла-
ну не експонували на офіційних виставках. Крім того, важливо зазначити ще один момент: більшість 
композицій художник виконував у керамічних матеріалах Ғ чорнодимленій теракоті чи шамотній масі. 
Пізніше автор нерідко випалював готові роботи разом з традиційними виробами народних майстрів у 
примітивних стародавніх печах, у здавна відомому на Львівщині осередку Ғ Гавареччині. Тут скуль-
птор реалізував багато творчих задумів. Його роботи завжди вирізнялися активним пластичним моде-
люванням, підкресленою експресивністю ручного ліплення. Невипадково багато творів Я. Мотики нині 
зберігаються в колекціях львівських музеїв. Серед них Ғ керамічні скульптури «Т. Шевченко» (1980), 
«За гончарним кругом» (1980), «Козак Мамай» (1981), «До народного джерела» (1981), «Троїсті музи-
ки» (1982), «Сільський мудрець» (1983), «Гончар Мар‘ян Бакусевич» (1983), «Козак з човном» (1983). 

Нагадаємо про дві роботи митця Ғ портрети видатних, знакових для львівського мистецького 
середовища постатей. Перший Ғ шамотне погруддя відомого львівського художника Романа Сельсь-
кого (1980). Ледь нахилена вправо голова й рука у виразному жесті відтворюють неповторну індивіду-
альність митця, якого знали й шанували у Львові, його високу інтелігентність, мудрість, скромність і 
витончену натуру. Високе чоло, ледь примружені глибокі очі, масивний ніс із горбинкою, тонкі вуста й 
гостре підборіддя формують риси обличчя. Видовжений, гранчастий об‘єм голови доповнює хвилясте 
волосся. Активно акцентує скульптор витончену кисть руки митця Ғ тонкі, довгі, як у музиканта, пальці 
ледь зігнуті, ніби в роздумах торкаються до шиї. Діагональному руху голови й руки вдало протистав-
лена горизонталь плечового поясу. У портреті Романа Сельського скульпторові вдалося дуже влучно 
передати натуру та індивідуальні риси митця, вловити ту його неповторну мистецьку силу та 
«інакшість», які допомагали опиратися середовищу, де безроздільно панували ідеологічні постулати. 

З-поміж чималого переліку творчих робіт Я. Мотики вирізняються ті, які сміливо можна за-
рахувати до кращих образів видатних людей сьогодення. Однією з них є скульптурний портрет дов-
голітнього директора Львівської національної галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького. 
На зламі 90-х Ғ 2000-х років портрет був виконаний у шамоті, невдовзі переведений у бронзу (2011).  

Ще одна яскрава постать Ғ Р. Петрук, якого тривалий час не допускали до офіційного грона 
львівських скульпторів. Хоча «творчі здобутки митця дають підставу відносити його до числа кращих 
українських пластиків ХХ століття він з однаковим успіхом працює в кераміці, дереві, гіпсі чи бронзі … 
здається, що практично будь-який матеріал в руках митця може стати активним співучасником тво-
рення образу» [1, 98]. 

Митець був єдиним скульптором серед учнів, які в радянський час навчалися в нелегальній 
мистецькій школі К. Звіринського. Його професійна майстерність зростала поруч з А. Бокотеєм, 
О. Крип‘якевич, Л. Медведем, О. Міньком, З. Флінтою. На перший погляд, здається, що художника 
зовсім не цікавить досконалість зовнішньої поверхні скульптури. Вона формується немов би якось 
недбало, у процесі вияву внутрішньої динаміки, експресії. Герої створюваних композицій цілком нети-
пові, у них відсутня характерна для радянських часів надумана монументалізація. Вони захоплюють 
глядача добродушною теплотою, легкими гротескними інтонаціями [1, 95]. 

Неповторний талант художника вповні розкрився в 90-х роках, коли він отримав змогу створити 
низку об‘ємно-пластичних композицій, безпосередньо пов‘язаних з архітектурними будівлями й при-
родним середовищем. Яскравими зразками є скульптурний ансамбль «Вертеп» (1990–2000) на тери-
торії санаторію «Карпати» та каплиця «Живе джерело» (1998–2000) у Трускавці. Хоча в обох випадках 
ми маємо справу з повнофігурними постатями, їхні портретні характеристики викликають особливе 
зацікавлення [1, 97]. 

Помітною постаттю в середовищі львівського нонконформізму є П. Кулик. Його творчість також 
значною мірою ґрунтується на пластичних візіях знаменитого О. Архипенка й традиціях українського 
аванґарду. Цьому напряму художник завжди був вірним, навіть коли завершилися творчі пошуки 
періоду «відлиги» і знову запанувала тенденція повернення до соцреалізму. Митець надалі розвивав 
ідеї чистої пластичної форми, наповненої неймовірною внутрішньою силою. Саме на цій основі заро-
джується його образ Івана Підкови. На довгі роки він займе особливе місце у творчості художника, ма-
буть тому, що відповідає його внутрішній суті, нескоренній козацькій натурі, ідеї непокори, пожертви й 
життєвого драматизму. 

Над образом козацького ватажка П. Кулик працював понад десять років. Перед встановленням 
першого пам‘ятника була виготовлена низка станкових творів. Очевидно, офіційного дозволу на 
здійснення свого задуму скульптор не міг отримати, а тому на початку 80-х років зумів скористатися 
слушною нагодою: влада Львова запропонувала художникам подарувати місту свої твори. Більшість 
авторів, однак, не виявили бажання, а П. Кулик відгукнувся і зробив «подарунок», від якого радянська 
влада вже не змогла відмовитися (1982). 

Через кілька років бронзове погруддя Івана Підкови було урочисто встановлене на сході 
України, спочатку в Черкасах (1987), а після тривалого перебування митця в Канаді оригінальна фігу-
ра з бронзи й граніту була зведена в Каневі (2000).  
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Варто також згадати пам‘ятник Іванові Франку, який П. Кулик виконав у Торонто (1992). 
Півфігура Каменяра подана в динамічному повороті. Одна рука спирається на книжку, інша Ғ відкину-
та назад. Маса тулуба, складки піджака максимально узагальнені. Декоративним акцентом звучить 
лише вишивка на сорочці, позначена легким плоским рельєфом. Вінчає вертикаль пам‘ятника голова 
на міцній шиї.  

Від другої половини 80-х років починають творити скульптори, які під час «відлиги» були ще 
юнаками, однак помисли «шістдесятників», ідеї нонконформізму стали для них основними надалі 
[4, 32–38]. Так, творчий розквіт І. Микитюка розпочинається в роки незалежності [8]. Він завжди при-
діляв особливу увагу природній красі матеріалу Ғ холодного й важкого каменя, легкої, теракоти чи 
шляхетної бронзи. Саме ця краса формувала багатий авторський арсенал виражальних засобів, які 
ніби легко та органічно виходили з пластичної маси. Захоплюючись творчістю модерністів, серед яких 
чи не найважливіше місце займали Роден і Манцу, художник уникає інертних вигладжених площин. 
Його скульптурна пластика сприймається як безконечне поле вільної імпровізації, сповненої ди-
намічних рухів і живих, щирих емоцій [8, 25–30]. 

Провідне місце в творчості І. Микитюка посідає образ людини, але не стандартно-типовий, як 
колись цього вимагала панівна система, а складний, сповнений пошуків для відтворення внутрішнього 
психологічного стану конкретного індивідуума. Його цікавить людина з усіма її переживаннями, ком-
плексом негативних і позитивних рис, сподівань і роздумів. Живо реагуючи на актуальні проблеми 
сьогодення, митець ніколи не втрачає глибинних зв‘язків з народними традиціями [8]. 

Скульптор намагається надавати своїм героям неповторності й життєвої правди, органічного 
поєднання внутрішньої краси та зовнішньої простоти, а глядачеві Ғ здатності активного співпережи-
вання зображуваного. Нерідко автор творить узагальнені образи, позбавлені конкретики Ғ «Чо-
ловічий портрет» (1987), «Дума про Берестечко» (1987), «Портрет юнака» (1987), «Сільський філо-
соф» (1988), «Великий філософ» (1989), «Козацький мотив» (1989), «Мудрець» (1991), портрети з 
циклу «Мої однокласники» (1999–2000) та ін. Водночас є в доробку митця й конкретні портретні зоб-
раження, як, наприклад, «Народний артист України Ф. Стригун» (1987) чи «Ю. Федькович» (1989) 
[8, 25–30]. 

У скульптурному погрудді «Дума про Берестечко» І. Микитюк передав одну з багатьох сторінок 
трагічної історії українського народу, його героїчних подвигів і звитяг. Потужна енергетика, незламність 
духу, віра в перемогу закладені в композиційному авторському задумі та втілені через символічний 
образ козака. Інші інтонації звучать у емоційно стриманій роботі «Сільський філософ». У ній авторові 
вдалося створити узагальнений образ простої та водночас незвичайної людини Ғ сільського муд-
реця. Художник відтворив образ сільської інтелігенції, якою були сповнені українські села в час 
існування у них широкої мережі «Просвіти». Неодмінною складовою композиційного задуму став сам 
матеріал, адже портрет виконано у вигляді чорнолощеної кераміки, встановленої на масивній де-
рев‘яній підставці. 

Набутий досвід і глибина авторського мислення І. Микитюка знайшли втілення у скульптурно-
му портреті, названому «Великий філософ». Художник намагається зрозуміти й передати глибину та 
природну життєву мудрість людини-творця, людини-філософа. Він ніби спеціально протиставляє 
зовнішні та внутрішні характеристики портретованого. Так, за зовнішньою простотою, дещо здефор-
мованим обличчям проглядається глибокий спокій, душевна рівновага. Скульптор майстерно розста-
вив обрані акценти, деталізуючи образ і, водночас, узагальнюючи його. Образ «Великого філософа» 
на диво лаконічний і виразний, сповнений внутрішньої духовної краси, віри в споконвічні загальнолюд-
ські цінності. 

Активна творча позиція І. Микитюка впродовж 90-х років ніби вела його до визначного здобутку 
Ғ роботи над унікальним пам‘ятником Тарасові Шевченку в Будапешті (встановлений 2007 року). 
Професійна майстерність скульптора знайшла тут повне й досконале втілення. Найважливішу складо-
ву створеної фігурної композиції фігури Кобзаря творить, безумовно, глибокий психологічний портрет 
[8, 10–30].  

Творча активність В. Ярича наростає впродовж 80-х років. Його перші портрети Ғ «Малий 
Петро» (1981), «Світлана» (1980), «Дівчина з голубом» (1984), «Михайло» (1985). Надалі він неодно-
разово звертається до історичної тематики, до відображення великих постатей української історії та 
культури. Так, у портреті Юрія Дрогобича (1981) скульптор зумів прекрасно передати дух і настрій 
епохи, у якій судилося жити й працювати великому гуманістові. Інші його герої Ғ великий маляр-
іконописець кінця XVII століття, родом із Жовкви, Іван Руткович, філософ Г. Сковорода, письменники 
В. Стефаник, М. Коцюбинський. У цих портретах автор оптимально акцентує саме ті прийоми та ми-
стецькі засоби, які найбільше відповідають авторському баченню [11].  

Митець постійно експериментує, шукає нові пластично-образні можливості, що збільшують га-
му асоціацій. Привертає, зокрема, увагу портрет під назвою «Осінь» (1983). Схоже на маску обличчя, 
прикриті очі повернені до глядача в складному ракурсі схиленої голови. Виразності й психологічного 
забарвлення твору додає активний рисунок текстури алебастру [9, 18–25].  

Інші настрої панують у «Портреті молодого художника» (1986). Тут скульптор звертається до 
класики: манера виконання погруддя виявляє очевидні паралелі з найкращими зразками римського 
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портрета доби античності. Самозаглиблений вираз обличчя, ледь вловимий порух голови, міцно сту-
лені вуста фіксують стан натхнення, напружених пошуків і внутрішніх переживань молодого художни-
ка. Природне забарвлення бронзи, доповнене певними нюансами її патинування, вдало посилює за-
гальне емоційне звучання твору [4, 32–38].  

Творчий доробок В. Ярича 80-х років вирізняється не лише авторськими образно-пластичними 
прикметами. Він став чи не першим львівським скульптором, хто портретні композиції майже завжди 
представляє не в тонованому гіпсі, а в твердому матеріалі: дереві, бронзі, мармурі, камені тощо. При 
цьому матеріал стає суттєвим чинником посилення образної виразності. Творчість В. Ярича 90-х років 
позначена особливою інтенсивністю та образним багатством. На персональних виставках у Львові 
(1991) та Києві (1992) художник представив серед інших робіт портрети, позначені характерними 
якісними змінами Ғ значно виразнішою стилізацією форм, ускладненістю композиційних вирішень, 
використанням продуманого зіставлення гладких і фактурно збагачених площин. Створені впродовж 
означеного десятиліття портретні зображення митрополита Андрея Шептицького (1991), Соломії Кру-
шельницької (1991), Михайла Грушевського (1991), Михайла Коцюбинського (1991), Йосифа Сліпого 
(1992), Івана Франка (1996), Степана Бандери (1996), Михайла Вербицького (1997), Петра Кіщака 
(1999) демонструють звернення до славного минулого України. В історичних постатях автор прагне 
втілити філософський зміст, морально-етичну глибину проблем, які осмислює кожне покоління. Прик-
метним у аспекті сказаного є, зокрема, портрет Максима Кривоноса (1999) [11, 3]. 

Період наполегливого творчого пошуку передував створенню портрета Соломії Крушельниць-
кої. В. Ярич створив яскравий образ співачки, якою можуть пишатися і українці, і поляки.  

Підсумовуючи відзначимо, що львівське мистецьке середовище рясніє художниками, яких за 
радянських часів не могли зачислити до скульпторів, але які, однак, можуть вважатися одними з кра-
щих пластиків сучасності. 

Література 

1. Голубець О. Відступ у тінь: Скульптор Роман Петрук. Музейний провулок. 2006. ғ 1. С. 98–110. 
2. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом. Львів : Академічний експрес, 2001. 175 с.  
3. Голубець О.Сучасна скульптура Львова. Львів : БАК, 2015. 144 с.  
4. Гончарук О. Портретна скульптура Львова 90-х років ХХ сторіччя у контексті часу. Вісник Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв. 2016. ғ 1. С. 32–38. 
5. Журмій Н. Міська скульптура як матеріальний вираз суспільної пам‘яті. Культурна політика у контексті полікультур-

ного світу : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 29–30 вересня 2011. Київ, 2012. Ч. 1. С. 97–98. 
6. Крвавич Д., Черепанова С. Мистецтво скульптури. Українське мистецтво : навч. посібник / за ред. Крвавич Д.П., 

Овсійчук В.А., Черепанова С.О. : у 3 т. Львів : Світ, 2005. Т.3. С.184–213. 
7. Лупій С. Митець і його час. Скульптор Євген Дзиндра. Образотворче мистецтво. 2002. ғ 3. С. 25–26. 
8. Микитюк І. Скульптура : каталог / вступ. стаття О. Голубець. Львів : б. в. 2003. Ғ 30 с. 
9. Стельмащук Г. Василь Ярич. Львівська мозаїка. Образотворче мистецтво. 2007. ғ 2. С. 18–25. 
10. Турчак Л. Процеси змін в українській скульптурі (сучасний аспект). Художня культура України. Актуальні проблеми 

/ ред. О. Федорук, В. Сидоренко, І. Безгін та ін. ; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ, 2008. 
Вип. 5. С. 188–196. 

11. Ярич В. Скульптура. Мої пороги: альбом / за ред. М. Маричевського. Київ : Софія-А, 2004. 128 с. 

References 

1. Holubets, O. (2006). Vidstup u tin: Skulptor Roman Petruk. Muzeinyi provulok., 1. 98–110. [In Ukrainian]. 
2. Holubets, O. (2001). Mizh svobodoiu i totalitaryzmom. Lviv : Akademichnyi ekspres. [In Ukrainian]. 
3. Holubets, O. (2015). Suchasna skulptura Lvova. Lviv : BAK. [In Ukrainian]. 
4. Honcharuk, O. (2016). Portretna skulptura Lvova 90-kh rokiv XX storichchia u konteksti chasu. Visnyk Kharkivskoi 

derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 1. 32–38. [In Ukrainian]. 
5. Zhurmii, N. (2012). Miska skulptura yak materialnyi vyraz suspilnoi pamiati. Kulturna polityka u konteksti polikulturnoho 

svitu: materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konferentsii. Kyiv, 1. 97–98. [In Ukrainian].  
6. Krvavych, D., & Cherepanova S. (2005). Mytets i yoho chas. Ukrainske mystetstvo. Krvavych D., Cherepanova S., & Ovsi-

ichuk V. (Eds.). (Vols. 1-3; Vol. 3, pp. 184–213). Lviv : Svit. [In Ukrainian]. 
7. Lupii, S. (2002). Mytets i yoho chas. Skulptor Yevhen Dzyndra. Obrazotvorche mystetstvo, 3. 25–26. [In Ukrainian]. 
8. Mykytiuk, I. (2003). Skulptura : kataloh. Lviv. [In Ukrainian]. 
9. Stelmashchuk, H. (2007). Vasyl Yarych. Lvivska mozaika. Obrazotvorche mystetstvo, 2. 18–25. [In Ukrainian]. 
10. Turchak, L. (2008). Protsesy zmin v ukrainskii skulpturi (suchasnyi aspekt). In Khudozhnia kultura Ukrainy. Aktualni 

problemy, 5. 188–196. [In Ukrainian]. 
11. Yarych, V. (2004). Skulptura. Moi porohy: album. M. Marychevskyi (Ed.). Kyiv : Sofiia-A. [In Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 09.07.2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 251 

УДК 793.31 
DOI: https://doi.org/10.32461/2226-
3209.3.2019.191775 

Гутник Ірина Миколаївна© 
кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри хореографічного мистецтва 
Київського національного університету  

культури і мистецтв 
ORCID: 0000-0001-6492-370X 

i.gutnyk@ua.fm 
 

КАФЕДРА НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Метою статті є аналіз передумов створення та основних здобутків кафедри народної хореографії Київського націона-

льного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), яка першою в Україні почала готувати фахівців із народного хореографічного 
мистецтва з вищою освітою. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів теоретичного й емпі-
ричного рівнів: аналізу та узагальнення науково-теоретичних основ дослідження, логічного методу. Ці методи дають змогу оха-
рактеризувати історичні передумови створення кафедри хореографічного мистецтва в Київському державному інституті культу-
ри ім. О.Є. Корнійчука (КДІК), визначити роль кафедри у розвитку вищої хореографічної освіти в нашій країні. Наукова новизна 
дослідження полягає в аналізі педагогічної та наукової діяльності викладачів кафедри народної хореографії нинішнього КНУКіМ, 
їх новаторства при розробці дисциплін та укладанні сучасних навчальних програм. Висновки. У 60-ті роки ХХ ст. в Україні спо-
стерігається зростання популярності народного хореографічного мистецтва, що зумовило державне його заохочення і, відпові-
дно, актуальність підготовки керівників самодіяльних танцювальних колективів. У відповідь на виклики часу 1970 року в КДІК 
ім. О.Є. Корнійчука (нині – КНУКіМ) було відкрито кафедру хореографії, яка першою в Україні почала готувати фахівців із на-
родного хореографічного мистецтва з вищою освітою. Визначальну роль у її діяльності відіграли завідувач кафедри Кім 
Василенко, відомі фахівці Галина Березова та Андрій Гуменюк. Сьогодення кафедри творять і досвідчені, й молоді фахівці, а їх 
діяльність є унікальним взірцем підготовки фахівців-хореографів широкого профілю. 

Ключові слова: хореографічна освіта, хореографічний факультет, кафедра хореографії, КНУКіМ, народний танець, 
народна хореографія, фахові дисципліни. 

 
Гутник Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографического искусства Киев-

ского национального университета культуры и искусств 
Кафедра народной хореографии Киевского национального университета культуры и искусств в контексте 

становления и развития высшего хореографической образования в Украине 
Целью статьи является анализ предпосылок создания и основных достижений кафедры народной хореографии Ки-

евского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), первой в Украине начавшей готовить специалистов по 
народному хореографическому искусству с высшим образованием. Методология исследования заключается в применении 
общенаучных методов теоретического и эмпирического уровней: анализа и обобщения научно-теоретических основ исследо-
вания, логического метода. Данные методы позволяют охарактеризовать исторические предпосылки создания кафедры хорео-
графического искусства в Киевском государственном институте культуры (КДИК) им. А. Корнейчука, определить роль кафедры 
в развитии высшего хореографического образования в нашей стране. Научная новизна исследования заключается в анализе 
педагогической и научной деятельности преподавателей кафедры народной хореографии нынешнего КНУКиИ, их новаторства 
при разработке дисциплин и современных учебных программ. Выводы. В 60-е годы ХХ в. в Украине наблюдается рост попу-
лярности народного хореографического искусства, что обусловило государственную поддержку и, соответственно, актуаль-
ность подготовки руководителей самодеятельных танцевальных коллективов. Таким образом, в 1970 году в КДИК им. А. Е. 
Корнейчука (ныне – КНУКиИ) была открыта кафедра хореографии, которая первой в Украине начала готовить специалистов по 
народному хореографическому искусству с высшим образованием. Определяющую роль в ее деятельности сыграли заведую-
щий кафедрой Ким Василенко, известные специалисты Галина Березова и Андрей Гуменюк. Сегодня на кафедре работают и 
опытные, и молодые специалисты, а их деятельность является уникальным образцом подготовки специалистов-хореографов 
широкого профиля. 

Ключевые слова: хореографическая образование, хореографический факультет, кафедра хореографии, КНУКиИ, 
народный танец, народная хореография, профессиональные дисциплины. 
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Culture and Arts 
Departament of folk choreography of the Kyiv National University of Culture and Arts in the context of establishment 

and development of higher choreographic education in Ukraine 
The purpose of the article is to analyze the prerequisites for the creation and main achievements of the Kyiv National Uni-

versity of Culture and Arts (KNUHM) Department of Folk Choreography, which was the first in Ukraine to train specialists in folk choreo-
graphic art with higher education. The methodology of the research is to apply the general scientific methods of theoretical and empiri-
cal levels: analysis and generalization of scientific and theoretical foundations of the study, logical method. These methods make it 
possible to characterize the historical prerequisites for the creation of a department of choreographic art at the Kyiv State Institute of 
Culture (KDIK) O.E. Korniychuk, to determine the role of the department in the development of higher choreographic education in our 
country. Scientific novelty of the research consists in the analysis of pedagogical and scientific activity of the teachers of the Depart-
ment of Folk Choreography of the present KNUKiM, their innovations in the development of new disciplines and the formation of modern 
educational programs. Conclusions. There is an increase in popularity of folk choreographic art in the sixties of the twentieth century in 
Ukraine, which led to its state encouragement and, accordingly, the relevance of training the leaders of amateur dance groups. In re-
sponse to the challenges of the 1970's at the O.E. Kornichuk KDIK (now KNUHM) opened the Choreography Department, which was 
the first in Ukraine to train specialists in folk choreographic art with higher education. The decisive role in its activity was played by the 
head of the department Kim Vasylenko, well-known specialists Galina Berezova and Andrey Gumenyuk. Today, the department is cre-
ated by experienced and young professionals, and their activity isa unique model of training of specialists-choreographers of a wide 
profile. 

Key words: choreographic education, Faculty of Choreography, Department of Choreography, KNUKiM, folk dance, folk cho-
reography, professional disciplines. 
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Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі в українській системі професійної хореог-
рафічної освіти відбулося чимало зрушень, зумовлених як дедалі вищими вимогами до виконавців 
народного хореографічного мистецтва, так і особливостями європейської освіти – Болонської системи. 
В останні десятиліття відбувається вдосконалення навчальних планів, доповнення їх новими дисцип-
лінами, авторськими розробками – і все це спрямовано на те, щоб зі стін вишів виходили висококласні 
молоді фахівці, здатні далі розвивати і підносити на новий рівень народне хореографічне мистецтво. У 
цьому безупинному процесі оновлення визначну роль відіграє кафедра народної хореографії КНУКіМ 
– найстаріша в Україні, де працюють як досвідчені педагоги, так і молоді фахівці. Наукові розвідки, на-
вчальні програми, розробки нових дисциплін, методичні посібники – ось ті творчі здобутки педагогічно-
го колективу кафедри, які сприяють розвитку хореографічної педагогіки в Україні й тому заслуговують 
на увагу дослідників. 

Аналіз досліджень і публікацій. Становлення хореографічної освіти в Україні привертає увагу 
багатьох сучасних науковців. Так, цю тему висвітлюють Н. Горбатова [5], С. Волков [4], Н. Чілікіна [15], 
В. Шеремета [17]. та інші автори, які досліджують переважно окремі періоди. При цьому деякі з них 
торкаються аспектів мистецької освіти, аналізуючи творчу діяльність окремих митців (Т. Чурпіта – дос-
лідження творчості М. Трегубова [16], Л. Цвєткова – балетмейстерська та педагогічна діяльність 
Г. Березової [13]. тощо). Побіжно торкаються означеної теми й інші автори, що досліджують історію 
хореографічного мистецтва. На окрему увагу заслуговують розвідки науковців, присвячені здобуткам 
кафедри хореографії Київського державного інституту культури ім. О.Є. Корнійчука (нинішнього КНУ-
КіМ). Це, зокрема, стаття А. Підлипської, в якій авторка розглядає діяльність педагогічного колективу 
кафедри крізь призму соціокультурної політики другої половини ХХ століття [11]. Водночас слід зазна-
чити, що на сьогодні ця тема, попри її актуальність, ще недостатньо досліджена, й потребує більш 
глибокого вивчення.  

Метою статті є аналіз передумов створення кафедри народної хореографії в КДІК 
ім. О.Корнійчука та основних здобутків колективу кафедри в сучасному КНУКіМ, значення їх педагогіч-
ної й наукової діяльності в розвитку вищої хореографічної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Систему навчальних хореографічних закладів, які займалися під-
готовкою танцівників і балетмейстерів, в Україні було започатковано у 20-30-х роках ХХ ст. [5]. На-
вчання в них базувалося, як і в аналогічних закладах Росії, на класичній школі (вона залишається ос-
новою хореографічної освіти й сьогодні). Щоправда, розвиток системи хореографічної освіти в 
наступні десятиліття відбувався нерівномірно, оскільки залежав від низки чинників, серед яких основ-
ним було ставлення радянського уряду до розвитку мистецької освіти в Україні. Таке явище спостері-
галося й раніше – як зазначають науковці, «розвиток як загальної , так і професійної освіти в Україні 
протягом усього часу її існування залежав від ставлення до національних інтересів українців урядів 
тих країн, у складі яких Україна перебувала. Так, боротьба царського уряду з будь-якими національ-
ними проявами тривалий час стримувала в Україні відкриття вищих мистецьких навчальних закладів, 
які в Росії (у Петербурзі та Москві) існували ще з середини ХІХ ст.» [4, 57]. 

У другій половині ХХ століття питання підготовки кваліфікованих кадрів у галузі мистецтва на-
було особливої актуальності. Деякі вчені пояснюють це тим, що на той час «важливу роль у справі ес-
тетичного та ідеологічного виховання населення й утвердження тоталітарного режиму державні керів-
ні органи відводили культурно-освітнім і мистецьким установам» [14]. У 1953 році створюється 
Міністерство культури УРСР, а в період з 1954 по 1962 роки розпочинається активне відкриття техні-
кумів з підготовки культурно-освітніх працівників, які надалі було перейменовано в училища. Зокрема, 
навчальні заклади такого типу було відкрито в Білгороді-Дністровському, Дніпропетровську, Ківерцях, 
Києві, Сімферополі, Львові, Мелітополі, Ніжині, Одесі, Олександрії, Самборі, Сталіні, Теребовлі, Туль-
чині, Харкові, Херсоні, Хусті, Чернівцях. В наступні роки цей перелік поповнили Снятинський, Гадяць-
кий, Дубнівський та ін. технікуми підготовки культурно-освітніх працівників, Житомирське і Донецьке 
культурно-освітні училища [17]. 

Дослідники питань становлення та розвитку вищої хореографічної освіти в Україні наголошу-
ють на наявності проблем, що супроводжували цей процес. Вони стосувалися як організації навчаль-
но-виховного процесу, формування матеріально-технічної бази, так і власне структури навчання. За-
няття у новостворених закладах проводилися за старими планами, де вивченню фахових дисциплін 
відводилося вкрай мало часу. Так, В. Шеремета у своїй науковій розвідці наводить такі статистичні 
дані: у 1955-56 роках при підготовці спеціалістів середньої кваліфікації, особливо клубного профілю, 
«лише 20% від загальної кількості часу відводилося на вивчення спеціальних профілюючих дисцип-
лін» [17]. 

Однак вже в наступні роки ці та інші недоліки вдалося подолати. Навчальні плани були перег-
лянуті і суттєво вдосконалені, збільшилося державне фінансування навчальних закладів. Та найваж-
ливішим для процесу розвитку хореографічної освіти слід вважати розширення фахових навичок і 
вмінь майбутніх клубних працівників. Якщо раніше вони опановували переважно навички організатор-
ської роботи в клубі, то тепер вчилися також керувати хоровими та драматичними гуртками, вивчали 
мистецтво народного чи бального танцю, гри на музичних інструментах тощо.  
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Паралельно проявилась інша проблема: брак педагогічних кадрів з вищою освітою у культур-
но-освітніх технікумах. Особливо це стосувалося викладачів хореографії, зокрема, народного танцю. 
Дослідники історії розвитку хореографічної освіти в Україні, констатуючи цей факт, зазвичай посила-
ються на річний звіт міністра культури Української РСР К. Литвина від 20 липня 1955 року, адресова-
ний заступнику голови Ради Міністрів УРСР М. Гречусі. В цьому документі, зокрема, сказано, що в те-
хнікумах підготовки культурно-освітніх працівників на початок 1954-1955 навчального року 
налічувалося 552 викладачі, з них із вищою освітою – 416, з незакінченою вищою – 26 і середньою 
спеціальною – 110. Викладачів із середньою спеціальною освітою, які викладали хореографію, в тому 
числі й народний танець, у цей період налічувалося лише 10 осіб [17]. 

Таким чином, 50-60-ті роки в Україні ознаменувалися посиленням уваги до мистецьких вмінь і 
навичок керівників клубних закладів, а водночас актуалізували проблему підготовки кваліфікованих 
викладачів хореографічного мистецтва. 

У 1955 р. Міністерство культури УРСР звернулося до міністра культури СРСР Миколи Михай-
лова із проханням відкрити хореографічне відділення, яке б займалося підготовкою балетмейстерів і 
репетиторів для театрів опери і балету (на той час їх налічувалося 5), філармонії, театрів музичної 
комедії, драматичних колективів, професійних та самодіяльних колективів, а також педагогів для ви-
щих і середніх навчальних закладів. Таке відділення пропонувалося відкрити при київському виші - 
консерваторії чи театральному інституті. У звернені зазначалося, що «аналіз діяльності керівної групи 
хореографів-балетмейстерів, режисерів, педагогів свідчать про наявність вагомих недоліків у підгото-
вці цих кадрів», «керівник балету, чи то балетмейстер, педагог, повинні добре розумітися в питаннях 
марксистсько-ленінської естетики, історії літератури вітчизняної та зарубіжної, музики, живопису, ску-
льптури, історії балету, історії костюму, досконало володіти системою Станіславського. Отримати такі 
знання можливо тільки у вищому навчальному закладі» [17]. 

Оскільки Москва дала позитивну відповідь, вже найближчим часом було заплановано заходи 
щодо відкриття хореографічного відділення, проте з невідомих причин таку кафедру відкрито не бу-
ло [17]. 

Слід зазначити, що перший факультет із підготовки хореографів на теренах Радянського Сою-
зу вже існував при Державному інституті театрального мистецтва ім. Луначарського в Москві. Його 
відкриття 1946 року стало знаменною подією у світі танцю, адже до цього часу жоден вищий навчаль-
ний заклад у світі не готував хореографів із вищою освітою. У 1962 році такий самий факультет було 
відкрито при Ленінградській консерваторії імені Н.А. Римського-Корсакова. У створенні хореографічних 
відділень взяли участь найкращі на той час педагоги-теоретики Л. Лавровський, М. Тарасов, А. Шатін, 
М. Чефранова, Т. Ткаченко, Ю. Бахрушин, М. Васильєва-Рождєствєнська. Було розроблено навчальні 
плани та програми зі спеціальних дисциплін: мистецтво балетмейстера, композиція класичного, на-
родного, історико-побутового, дуетного танців, аналіз музичної драматургії, історія балету, а також 
навчальні посібники, якими й зараз користуються педагоги-хореографи.  

У 60-ті роки ХХ ст., на думку А. Підлипської: «об‘єктивні обставини склалися таким чином, що 
найбільша потреба існувала саме у керівниках самодіяльних колективів народного танцю, зважаючи 
на державне стимулювання його масовості» [11, 33].  

Тож у 1970 році у Київському державному інституті культури ім. О.Є. Корнійчука (нині – Київсь-
кий національний університет культури і мистецтв) було відкрито кафедру хореографії, яка першою в 
Україні почала готувати фахівців із народного хореографічного мистецтва з вищою освітою, ставши, 
таким чином, основою нинішньої кафедри народної хореографії. 

Першу в Україні кафедру хореографії очолив Кім Василенко, він же став її першим 
професором. До співпраці було запрошено відомих фахівців, провідних майстрів українського хореог-
рафічного мистецтва Галину Березову та Андрія Гуменюка.  

К. Василенко керував кафедрою з 1970 року – часу створення і до 1995 року. Але його 
діяльність цим не обмежилась. Ім'я видатного майстра народного танцю, талановитого 
балетмейстера, науковця, заслуженого діяча мистецтв України Кіма Юхимовича Василенка увійшло в 
історію українського народно-сценічного танцю, оскільки він вперше вирішив, обгрунтував та 
витлумачив цілу низку проблемних питань теорії, методики хореографічної педагогіки, практики, 
пов’язаних із шляхами розвитку українського народного хореографічного мистецтва, та його основи – 
лексики. Таким чином, К. Ю. Василенко започаткував нову науку – хореографічну лексикологію, покли-
кану займатись питаннями танцювальної лексики. 

На основі тривалих досліджень і копіткої роботи з вивчення народного та народно-сценічного 
танцю К. Василенку вдалося вирішити одну з найважливіших теоретичних проблем – створити хореог-
рафічний словник, який налічує опис 1067 рухів українського танцю. При цьому він визначив терміно-
логічні кваліфікаційні позначення, основні ознаки, за якими рухи одержали свою назву; уніфікував за-
гальну термінологію українського танцю.  

К. Василенко відомий як явтор десятків книг, у яких – історія танцю, практичні настанови 
сучасним балетмейстерам-постановникам і самодіяльним хореографічним колективам народного 
танцю. Чільне смісце у творчій спадщині митця займають посібники з теорії українського народно-
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сценічного танцю. Зокрема, його посібник «Лексика українського нродно-сценіного танцю» (1996) досі 
не має аналогів у світовій практиці [3].  

Галина Олексіївна Березова відома як заслужена артистка України, балетмейстер, художній 
керівник (1945–66) та педагог (1972–80)  Київського хореографічного училища. У 1940 та 1945 роках 
вона здійснила першу постановки балету «Лілея» К. Данькевича, в якому поєднала класичний та укра-
їнський народний танець. Педагогічними працями Г. Березової «Класичний танець у дитячих хореог-
рафічних колективах» (1977; 1990); «Хореографічна робота з дошкільнятами». (Ч. 1–2, 1982–83) кори-
стуються й сучасні педагоги-хореографи. На основі традиційної класичної школи Галина Березова 
розробила та впровадила на кафедрі хореографії КДІК методику викладання класичного танцю для  
підготовки керівників аматорських хореографічних колективів у вищому навчальному закладі [9]. 

Андрій Іванович Гуменюк – музикознавець, фольклорист, доктор мистецтвознавства, профе-
сор, збирач і дослідник українських народних пісень та хореографічного мистецтва. Його книга «Украї-
нські народні танці» (1962) стала однією із основоположних в теорії українського народного танцю. 

Як зазначає А. Підлипська, «цей тріумвірат знаних фахівців забезпечив триєдність класичної 
основи в особі Березової, української музично-хореографічної фольклористики в особі Гуменюка та 
потужних організаційно-педагогічних і методичних здібностей в особі Василенка, що стало міцним фу-
ндаментом для стабілізації та подальшого розширення діапазону педагогічної та мистецької діяльнос-
ті кафедри, пріоритетним напрямом якої став розвиток народно-сценічної хореографії, зокрема украї-
нської» [11, 35].  

До роботи над підготовкою хореографів, керівників самодіяльних танцювальних колективів бу-
ли залучені провідні майстри української сцени. В різні часи на кафедрі викладали заслужений діяч 
мистецтв України М. Трегубов; кандидати мистецтвознавства Г. Боримська, В. Пасютинська; заслуже-
ні артисти України М. Мотков, О. Колосок, В. Володько, народна артистка України В. Вірська, заслуже-
ний працівник культури України Є. Зайцев. Історію хореографічного мистецтва викладав доктор мис-
тецтвознавства, професор Ю. Станішевський. 

Професорсько-викладацький склад кафедри хореографії КДІК невтомно працював над форму-
ванням комплексної системи академічного виховання майбутніх фахівців-хореографів, яка була підк-
ріплена відповідними навчальними планами та програмами, авторськими методиками викладання 
фахових дисциплін, великою кількістю науково-методичної літератури, виданої на той час в інституті. 

Заслуговує на увагу той факт, що саме на кафедрі хореографії КДІК, а нині КНУКіМ, вперше, з 
ініціативи завідувача кафедри Кіма Юхимовича Василенка, було започатковано дисципліну «Українсь-
кий народно-сценічний танець», яка з часом, з огляду на її зміст і завдання, отримала нову назву: 
«Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю». Серед перших викладачів 
цієї дисципліни – заслужений артист України, колишній артист балету хору ім. Г. Вірьовки О. Колосок 
та заслужений артист України, в минулому артист ансамблю танцю України ім. П. Вірського М. Мотков. 
Надалі дисципліну «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю» розвива-
ли та удосконалювали заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор 
С. Забредовський, народна артистка України В. Вірська та доцент С. Зубатов.  

Формування дисципліни «Народно-сценічний танець» на кафедрі відбувалося завдяки педаго-
гічній діяльності В. Володько – артистки балету, балетмейстера, мистецтвознавця, заслуженої артист-
ки України. 

Як стверджують науковці, «помітною у становленні методики викладання народно-сценічного 
танцю була діяльність доцента В. Каміна, випускника Московського інституту культури» [11, 35].  

Із власною методикою, з особливим стилем викладання та виховання майбутніх фахівців на-
родного танцю, з високими результатами педагогічної творчості увійшов в історію кафедри народної 
хореографії КНУКіМ колишній артист балету, а згодом педагог-хореограф, заслужений працівник куль-
тури України, доцент Є. Зайцев. Результатом його плідної праці став навчальний посібник «Основи 
народно-сценічного танцю» (1976), в якому «він об‘єднав основи класичного професіоналізму із здо-
бутками народного танцювального досвіду» [6]. Цей посібник і нині залишається базовим у вищих і 
спеціальних навчальних закладах України при вивченні та викладанні народно-сценічного танцю. 

«Мистецтво балетмейстера» – одну з основних фахових дисциплін кафедри народної хореог-
рафії – майже з перших років заснування кафедри викладав М. Тригубов – визначна постать у вітчиз-
няній хореографічні культурі, колишній артист українського балетного театру, балетмейстер, педагог, 
заслужений діяч мистецтв України. Викладацька діяльність Миколи Трегубова з формування у студен-
тів професійних здібностей, умінь та навичок, пов‘язаних із мистецтвом постановки хореографічних 
композицій, є свідченням високого професіоналізму викладачів кафедри хореографії Київського дер-
жавного інституту культури. У своєму дослідженні Т. Чурпіта зазначає, що М. Трегубов працював над 
підручником з мистецтва балетмейстера, але, на жаль, так і не встиг його видати. Зате збереглися 
методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, а його учні й сьогодні викорис-
товують конспекти лекцій видатного балетмейстера [16]. 

Відомий педагог, науковець, автор книг з історії хореографічного мистецтва В. Пасютинська 
свого часу час викладала на кафедрі історико-побутовий танець, проте згодом переїхала в Росію й до 
останніх років життя працювала у Державному інституті театрального мистецтва (рос. – ГИТИС). 
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Як зазначалося вище, на початку свого існування кафедра хореографії займалася підготовкою 
керівників самодіяльних колективів, проте в числі перших студентів вже були й випускники училищ 
культури та хореографічного училища, тобто молоді фахівці, що мали досвід не лише виконавської, а 
й педагогічної та балетмейстерської діяльності.  

Так, у числі перших випускників кафедри хореографії КДІК були Г. Воронов, В. Глушенков, 
М. Гричушніков, П. Харісов, Л. Цвєткова, В. Шершньов – хореографи, балетмейстери, педагоги, які 
завдяки своїм визначним здобуткам у галузі хореографічного мистецтва, якому присвятили своє жит-
тя, зокрема народного танцю стали знаними не лише в Україні, а й за її межами. 

Одна з перших випускниць кафедри Лариса Юріївна Цвєткова в інтерв‘ю авторові поділилася 
спогадами про роки свого навчання: «Педагоги кафедри не лише блискуче викладали свою дисциплі-
ну, навчали нас майбутній професії, – наші наставники спонукали нас до більш глибокого розуміння 
хореографії, специфіки її виражальних засобів. І саме тому ми – студенти з ініціативи викладачів пос-
тійно ходили на вистави у різних театрах та концертних залах Києва, відвідували виступи всесвітньо 
відомих ансамблів народного танцю, бували на творчих зустрічах з їхніми керівниками та учасниками, 
пізнаючи таким чином специфіку хореографічних культур різних народів світу. А яке враження справи-
ли на нас чудові вистави закордонних балетних труп, де були представлені творчі доробки 
Д. Баланчіна, А. Ейлі, Х. Лімона, Л. Якобсона! Та найголовніше – це подальші обговорення побачено-
го, обмін думками з викладачами-наставниками. Мабуть, саме такі прийоми сприяли тому, що вже у 
80-і роки студенти кафедри стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу артистів естради,  брали 
участь у підготовці та проведенні масових заходів, присвячених 1500-річчю Києва, відкриттю Олімпій-
ських ігор у Москві». 

З часів заснування кафедри хореографії на ній було започатковано традицію: готувати як ви-
кладачів власних випускників. Ця система працює і донині, й уже півстоліття переважна більшість 
професорсько-викладацького складу вишу – колишні студенти кафедри народної хореографії КДІК 
ім. О.Є. Корнійчука, який згодом перейменовано у КНУКіМ. 

Із 1976 року Л. Цвєткова, заслужений працівник культури України, доцент, відомий в Україні 
фахівець із методики викладання класичного танцю, на кафедрі народної хореографії працює. Із 
1995 р. по 1998 р. вона очолювала кафедру, а потім до 2018 р. була деканом факультету хореографі-
чного мистецтва.  

Визначною подією в царині хореографічної педагогіки стало видання підручника Л. Цвєткової 
«Методика викладання класичного танцю» (2005) для студентів та викладачів середніх, спеціальних і 
вищих навчальних закладів – першого такого посібника українською мовою. Узагальнивши досвід сво-
їх викладачок – учениць А. Ваганової – Г. Березової, А. Васильєвої та Г. Кирилової, Лариса Юріївна 
розробила власну методику викладання класичного танцю для студентів, що спеціалізуються на ін-
ших, окрім класики, видах хореографічного мистецтва [14]. Варто зазначити, що Л. Цвєткова – незмін-
ний натхненник, ініціатор та організатор Всеукраїнських науково-практичних конференцій, які щороку 
відбуваються в КНУКіМ на факультеті хореографічного мистецтва.  

У 1994 році кафедру хореографії було перейменовано у кафедру народної хореографії, а зго-
дом її випускники (вже Київського національного університету культури і мистецтв) почали отримувати 
кваліфікацію «балетмейстер народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист». Того ж 1994 
року було створено окремо кафедру бальної хореографії, а пізніше – класичної та сучасної.  

Показово, що серед викладачів кафедри в усі часи були колишні артисти ансамблю 
ім. П. Вірського, однодумці, митці, які активно впроваджували у своїй педагогічній, балетмейстерській 
діяльності принципи творчості майстра, видатного митця Павла Вірського, роботи якого і донині зали-
шаються взірцем української народної хореографії. Серед них М. Мотков, Г. Боримська, В. Вірська, 
В. Литвиненко, В. Поклад. У 2007 р. було видано навчальний підручник кандидата мистецтвознавства 
В. Ливиненка «Зразки народної хореографії» для студентів вищих мистецьких навчальних закладів, у 
якому автор висвітлив концепцію, творчі методи, принципи творчості П. Вірського та подав зразки хо-
реографічних композицій, створені всесвітньо відомим майстром [9]. 

В період з 1999 по 2012 р. завідувачем кафедри народної хореографії був доцент Сергій 
Лук‘янович Зубатов, який спрямував свою викладацьку діяльність на удосконалення та розвиток укра-
їнського народно-сценічного танцю. Результатом багаторічного педагогічно-практичного досвіду робо-
ти (40 років) С. Зубатова у закладах вищої освіти України стало видання підручника «Методика викла-
дання українського народного танцю» (для першого року навчання – 2017 р., для другого року 
навчання – 2018 р.). У чотирьох розділах підручника подано основні рухи танців Наддніпрянщини (1 
рік навчання) [7] та Закарпатського краю (2 рік навчання) [8], вправи біля станка, вправи та етюди на 
середині залу, а також опис народного одягу зазначених регіонів.  

Педагогічні та мистецькі традиції кафедри успішно продовжує молоде покоління викладачів. У 
2012 році кафедру народної хореографії очолила І. Гутник – кандидат педагогічних наук, доцент, ви-
кладач дисциплін «Мистецтво балетмейстера», художній керівник та балетмейстер ансамблю народ-
ного танцю «Київ» КНУКіМ. І надалі одним з головних завдань кафедри залишається постійне праг-
нення до удосконалення та підвищення академічного професійного рівня підготовки студентів, яке 
досягається завдяки високому рівню вимогливості до студентів, адже необхідною умовою їх професій-
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ної творчої майстерності є засвоєння усього комплексу фахових дисциплін, які утворюють єдину освіт-
ню систему. 

«Вагому частину діяльності кафедри займає науково-дослідна робота викладачів і студентів. 
Одним із головних напрямів досліджень є розвиток української національної хореографічної культури. 
Викладачі та студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях – всеукраїнських і 
міжнародних. Найбільш цікавий дослідницький матеріал використовується у подальшій практичній ді-
яльності кафедри. З огляду на специфіку кафедри, частина наукових робіт ілюструється творчими по-
казами» [10]. 

Науково-педагогічний склад кафедри, що керується сучасними тенденціями розвитку хореог-
рафічного мистецтва, активно займається науковою діяльністю, постійно працює над розробкою нових 
дисциплін, покликаних сприяти всебічному розвитку та підвищенню рівня підготовки балетмейстерів 
народної хореографії, а також надати їм можливість, зберігаючи народні традиції, шукати нові шляхи 
розвитку народної хореографії. За останніх 5 років викладачі кафедри народної хореографії КНУКіМ 
розробили такі дисципліни: «Основи стилізації народного танцю» – І. Гутник; «Еволюція українського 
народного танцю» – С. Зубатов; «Хореографічна культура народів світу» – О. Яценко. 

У 2014 році на кафедрі було видано збірку науково-методичних праць «Теорія і практика ви-
кладання фахових дисциплін» [12]. Це видання стало першою спробою представити теоретичні та ме-
тодичні розробки з основних фахових дисциплін, які є результатом плідної діяльності науково-
педагогічного складу кафедри народної хореографії і втілюються на практиці в навчальному процесі. 
У планах кафедри – видання серії таких праць, покликаних стати ґрунтовною теоретичною основою у 
практичній діяльності викладачів, студентів і хореографів.  

За період діяльності кафедри було підготовлено понад 2000 висококваліфікованих фахівців, 
багато з яких наразі мають наукові ступені, вчені та почесні звання. Переважна більшість випускників 
кафедри працюють за фахом в Україні та різних країнах світу – балетмейстерами та артистами у про-
відних професійних колективах, викладачами вищих та середніх навчальних закладів, керівниками 
аматорських хореографічних колективів. На кафедрі народної хореографії у різні часи навчалося ба-
гато іноземних студентів, зокрема, з Австралії, Болгарії, В‘єтнаму, Ємену, Канади, Куби, Мадагаскару, 
Монголії, Польщі, Словаччини, Словенії, США, Франції, Хорватії.  

Сьогодення кафедри творять невтомні, талановиті педагоги, як молоді, так і досвідчені фахів-
ці, справжні професіонали, які присвячують своє життя становленню народного хореографічного мис-
тецтва в Україні. Діяльність кафедри народної хореографії КНУКіМ з її унікальним досвідом підготовки 
фахівців-хореографів широкого профілю настільки велика і значна, що її по праву можна вважати при-
кладом та орієнтиром для інших мистецьких вишів України. 

Тож свій 50-літній ювілей кафедра народної хореографії КНУКіМ зустрічає неабиякими здобут-
ками. Ними є і успіхи студентів у навчанні, концертній та конкурсній діяльності, й наукові досягнення 
викладачів, і їхня плідна праця на ниві виховання успішних громадян – патріотів України, яким прита-
манні національна гідність, високий професіоналізм, щире прагненням до утвердження духовних цін-
ностей українського народу. 

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі педагогічної та науково-методичної діяльності 
викладачів кафедри народної хореографії нинішнього КНУКіМ, їх новаторства при розробці дисциплін 
та укладанні сучасних навчальних програм. 

Висновки. У 60-ті роки ХХ ст. в Україні спостерігається зростання популярності народного хо-
реографічного мистецтва, що зумовило державне його заохочення і, відповідно, актуальність підгото-
вки керівників самодіяльних танцювальних колективів. У відповідь на виклики часу 1970 року в КДІК 
ім. О.Є. Корнійчука (нині – КНУКіМ) було відкрито кафедру хореографії, яка першою в Україні почала 
готувати фахівців із народного хореографічного мистецтва з вищою освітою. Визначальну роль у її 
діяльності відіграли завідувач кафедри Кім Василенко, відомі фахівці Галина Березова та Андрій Гу-
менюк. Сьогодення кафедри творять і досвідчені, й молоді фахівці, а їх діяльність є унікальним взір-
цем підготовки фахівців-хореографів широкого профілю. 
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ТЕОРЕТИЧНА НАВАНТАЖЕНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ  
ВІЗУАЛЬНОЇ СХОЖОСТІ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ 

 
Мета роботи – проаналізувати особливості сприйняття ідеальним глядачем візуальної схожості у візуальних метафо-

рах. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів аналізу і синтезу, теорії концептуальної мета-
фори, а також семіотичного, конструктивістського, психологічного та мистецтвознавчого підходів, що дає змогу пояснити приро-
ду візуальної схожості між об‘єктами, які є компонентами візуальної метафори. Наукова новизна зумовлена тим, що стаття, 
спираючись на конструктивістські теорії ідентифікації перцептивної схожості, доводить теоретичну навантаженість візуальної 
схожості для глядача, що розглядає візуальну метафору. Висновки. Часткову візуальну схожість між двома різними об‘єктами, 
про яку візуальні метафори сигналізують, глядач фактично конструює ad hoc, бо він розпізнає таку схожість лише в контексті, на 
основі своєї перцептивної категоризації та апеляції до свого знання прихованих рис візуальних об‘єктів. Тому інше розуміння 
контексту, інша перцептивна категоризація та інше знання невидимих рис обов‘язково змінюють характер візуальної схожості 
для глядача. 

Ключові слова: візуальна метафора, теорія концептуальної метафори, перцептивна категоризація, концепт, візуаль-
на схожість, теоретична навантаженість сприйняття. 
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Теоретическая нагруженность восприятия визуального сходства между объектами визуальной метафоры 
Цель работы – проанализировать особенности восприятия идеальным зрителем визуального сходства в визуальных 

метафорах. Методология исследования заключается в применении общенаучных методов анализа и синтеза, теории концеп-
туальной метафоры, а также семиотического, конструктивистского, психологического и искусствоведческого подходов, что поз-
воляет объяснить природу визуального сходства между объектами, являющимися компонентами визуальной метафоры. Науч-
ная новизна обусловлена тем, что статья, используя конструктивистские теории идентификации перцептивного сходства, 
доказывает теоретическую нагруженность визуального сходства для зрителя, рассматривающего визуальную метафору. Вы-
воды. Частичное визуальное сходство между двумя разными объектами, о котором визуальные метафоры сигнализируют, 
зритель фактически конструирует ad hoc, поскольку он распознает такое сходство только в контексте, на основании собствен-
ной перцептивной категоризации и апелляции к своему знанию скрытых качеств визуальных объектов. Поэтому иное понима-
ние контекста, иная перцептивная категоризация и иное знание невидимых качеств непременно изменяют характер визуально-
го сходства для зрителя. 

Ключевые слова: визуальная метафора, теория концептуальной метафоры, перцептивная категоризация, концепт, 
визуальное сходство, теоретическая нагруженность восприятия. 
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Theory-ladenness of the perception of visual similarity between the objects of visual metaphor 
The purpose of the article is to analyze the features of the ideal viewer‘s perception of visual similarity in visual metaphors. 

The methodology of this study is the using of general scientific methods of analysis and synthesis, conceptual metaphor theory, as well 
as semiotic, constructivist, psychological and art theoretical approaches that provide the basis for the explanation of the nature of visual 
similarity between the objects which are the components of visual metaphor. The scientific novelty is determined by the fact that the 
article, grounded on the constructivist theories of similarity identification, argues that the visual similarity is theory-laden for the viewer of 
visual metaphor. Conclusions. The partial visual similarity between two different objects of visual metaphors is constructed ad hoc by 
the viewer, because he identifies such similarity in the particular context, on the basis of his perceptual categorization and his 
knowledge of hidden properties of visual objects. That is why the different understanding of the context, the different perceptual catego-
rization and the different knowledge of invisible properties definitely alter the character of visual similarity for the viewer. 

Key words: visual metaphor, conceptual metaphor theory, perceptual categorization, concept, visual similarity, theory-
ladenness of perception. 

 
Актуальність теми дослідження. У творах візуальних мистецтв візуальна схожість відіграє ви-

няткову роль. Це зумовлено передусім тим, твердить Рудольф Арнгайм [1, 85–89], що в них компо-
зиція нерідко будується як групування об‘єктів на основі схожості, завдяки чому можна керувати по-
глядом глядача, спрямовуючи його в потрібному напрямкові. У візуальних метафорах, як їх тлумачить 
теорія концептуальної метафори, візуальна схожість також виконує важливу функцію: візуальна 
схожість між двома різними візуальними об‘єктами повідомляє глядача про концептуальну схожість 
між двома різними концептами, які пов‘язані з цими візуальними об‘єктами. І глядач візуальної мета-
фори на основі побачених об‘єктів сам мусить винайти цю концептуальну схожість і здійснити мета-
форичну проекцію між двома різними, непов‘язаними концептами. Тому для глибшого розуміння при-
роди візуальних метафор конче необхідно збагнути, яким чином ідеальний глядач встановлює 
візуальну схожість між об‘єктами, які є компонентами візуальної метафори (мішенню і джерелом), і що 
таке взагалі візуальна схожість. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Ключові дослідники візуальних метафор (Чарльз Форсвілл [6, 
31; 7, 145–146], Стюарт Кеплен [10, 174], Ноел Керролл [4, 354–355]), що послуговуються теорією кон-
цептуальної метафори, чітко розуміють ту роль, яку відіграє візуальна схожість у візуальних метафо-
рах. Справа в тому, що у візуальних зображень і творів візуальних мистецтв немає простого способу 
сказати глядачеві "А – це Б" або "А схоже на Б", через що вони мусять натякати йому на метафоричне 
ототожнення двох різних концептів за допомогою візуальної схожості двох різних об‘єктів чи схожості 
способів їхньої репрезентації, зокрема й шляхом сполучення об‘єктів у окрему, цілісну візуальну фігу-
ру. Однак проблема в тому, що це сформульоване вказаними вченими загальне правило, яке здава-
лось би кодифікує значення візуальної схожості у візуальних метафорах, є занадто спрощеним: гля-
дач начебто розпізнає "чисту" візуальну схожість між двома різними об‘єктами і прямо від "чистої" 
візуальної схожості переходить до метафоричної проекції й концептуальної схожості. Форсвілл, 
Кеплен і Керролл так спрощено міркують тому, що в них немає жодної теорії візуальної схожості. Крім 
того, вони не звертають увагу на перцептивну категоризацію та її вплив на розпізнання візуальної 
схожості. Це істотні недоліки, які слід виправити. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості сприйняття ідеальним глядачем візуальної 
схожості у візуальних метафорах. 

Виклад основного матеріалу. Передусім варто звернути увагу на такі важливі моменти в 
розпізнанні візуальної схожості чи будь-якої іншої перцептивної схожості, приміром, схожості смаку, 
запаху, звуку, тактильного відчуття. По-перше, перцептивну схожість ми не встановлюємо лише на 
основі об‘єктів, які ми вибірково сприймаємо, оскільки розпізнання схожості пов‘язане з безпосереднім 
контекстом, у якому перебувають об‘єкти. Із попередніх досліджень таких учених, як Арнгайм [1, 87–
88], Ґудмен [8, 27], Локгед [11, 125] добре відомо, що схожість є відносною, і тому одночасно наявні 
ідентичні стимули можна сприймати як несхожі, а одночасно наявні несхожі стимули – як ідентичні, 
однакові. Наприклад, об‘єкт сірого кольору на білому фоні здаватиметься темнішим, ніж цей самий 
об‘єкт на чорному фоні. Як пише Арнгайм [1, 88], дві монахині посеред натовпу на вулиці здаються 
вельми схожими, але коли їх розглядати кожну окремо, то головними стають індивідуальні відмінності. 
По-друге, я підтримую лише тих дослідників перцептивної схожості (наприклад, Ґудмена [8], Медіна та 
Ортоні [12], Мерфі та Медіна [13]), міркування яких узгоджуються із епістемологічним конструк-
тивізмом, а це означає, що об‘єктивної перцептивної схожості принципово не існує: якщо індивід 
розпізнає ту чи іншу перцептивну схожість між об‘єктами, які він сприймає в певному контексті, то це 
можливо лише тому, що для індивіда перцептивна схожість завжди теоретично навантажена, і тому 
він по суті винаходить її, активно створює. Для того, аби розпізнати перцептивну схожість між 
об‘єктами, індивід мусить спершу категоризувати ці об‘єкти, тобто підвести їх під категорії (концепти) 
мислення. А оскільки встановлення перцептивної схожості здійснюється лише між уже категоризова-
ними об‘єктами, то від того, які саме категорії було апліковано, залежить якою буде перцептивна 
схожість. Це зумовлено тим, що категоризація перцептивних стимулів, як наполягають Брош, Пуртуа 
та Сандер [3, 69], не є простою миттєвою класифікацією чи групуванням, оскільки в акті категоризації 
ми приписуємо стимулам значення. Так відбувається тому, що аплікована категорія містить значну 
кількість інформації, яка дає нам змогу робити висновки про стимули, зокрема й висновки про перцеп-
тивну схожість. Тож не дивно, що розпізнання перцептивної схожості залежить від категоризації і пе-
ребуває під контролем аплікованих категорій. Важливість категоризації для встановлення перцептив-
ної схожості зумовлена тим, що індивід, миттєво категоризуючи перцептивний стимул, фокусує увагу 
на окремих рисах стимулу, а тому аплікація іншої категорії (концепту) неодмінно призводить до селек-
ції інших рис стимулу (див. 14, 242). Розпізнання перцептивної схожості справді має справу з окреми-
ми рисами стимулів, які порівнюються, однак воно передбачає значно більше, ніж виокремлення схо-
жих перцептивних рис у об‘єктів. Це тільки у формальних теоріях схожості все редукувалося до 
переліку спільних перцептивних ознак, прикладом чого є підхід Амоса Тверскі, згідно з яким оцінка 
схожості – це "процес встановлення відповідності між рисами" (feature-matching process) [15, 330], і 
тому схожість між об‘єктами зростає разом зі збільшенням кількості спільних рис і зменшенням кіль-
кості особливих рис. Як стверджує Тверскі [15, 330], E більше схоже на F, ніж на I, бо у E та F більше 
спільних рис, ніж у E та I. Прототипом сучасних формальних теорій схожості в минулому, на думку до-
слідників [5, 68], слід вважати міркування Ґ. В. Ляйбніца, для якого два об‘єкти схожі тільки тоді, якщо 
вони мають принаймні одну спільну рису, а ось у випадку тотожності спільними мають бути всі риси. У 
такий спосіб Ляйбніц фактично прирівняв схожість до наявності спільних рис. 

Американський філософ Нельсон Ґудмен у статті "Сім критичних зауважень про схожість" 
слушно пише про те, що "схожість не можна прирівняти до – чи виміряти у термінах – володіння спіль-
ними характеристиками" [8, 25], оскільки будь-які дві речі мають спільні риси, а тому все певною мірою 
схоже на все. Внаслідок цього встановити схожість між об‘єктами на основі лише спільних перцептив-
них рис неможливо. Судження про схожість, твердить Ґудмен [8, 26–28], спираються не тільки на се-
лекцію релевантних рис, а й на оцінку важливості цих рис у певному контексті та важливості їх для 
певного індивіда. Отже, залежно від своїх інтересів і завдань індивід створюватиме схожість по-
своєму. Міркування Ґудмена і його різка критика схожості як "облудниці, самозванки, шарлатанки" та 
"фальшивої подруги" [8, 19], на яку не можна покладатися у філософських дослідженнях, мають сенс, 
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однак вони є недостатніми, бо не враховують ні значення категоризації, ні роль нашого знання (теорій) 
про світ. А ось Даґлас Медін і Ендрю Ортоні [12], на мою думку, переконливо аргументують те, яким 
чином знання про об‘єкти визначає наше сприйняття перцептивної схожості. Медін і Ортоні [12, 183–
187] акцентують на вірі людей у "сутність" речей, оскільки люди в повсякденному житті зазвичай пово-
дять себе як есенціалісти: вони вірять у те, що речі мають приховані, глибинні риси. Іншими словами, 
люди живуть наївними теоріями про світ, які істотно впливають на сприйняття перцептивних рис. Тому 
розпізнання перцептивної схожості між об‘єктами й не може бути редукованим до переліку спільних 
ознак чи предикатів. Згідно з Медіним і Ортоні, розпізнати перцептивну схожість можна лише на основі 
глибинних рис, і тільки ця апеляція до прихованих рис об‘єктів і здатна пояснити, чому індивід може 
сприймати несхожі об‘єкти як схожі. Наприклад, кити і ведмеді мають геть різні перцептивні риси, та 
якщо включити їх до категорії "ссавці", вони здаватимуться нам схожими й на рівні перцептивних ха-
рактеристик. 

Конкретний приклад допоможе зрозуміти, як ідеальний глядач сприймає візуальну схожість між 
об‘єктами у візуальних метафорах. У першій частині фільму Девіда Ліна "Раянова донька" (Ryan’s 
Daughter, 1970) кадри обіймів Роузі та майора Доріана в лісі чергуються з кадрами двох натягнених 
між гілками дерева ниток павутинки, що хитаються на вітрі, двох кульбаб, з яких вітер зриває білі 
сім‘янки, двох паростків папороті, поруч із якими у воді плавають усе ті ж кульбабині сім‘янки. Яку візу-
альну схожість можна ідентифікувати між Роузі й майором Доріаном з одного боку та нитками паву-
тинки, кульбабами й паростками папороті з іншого? Візуальна схожість, яку тут нашвидку передусім 
здатен розпізнати кіноглядач, це схожість повторення в суміжних монтажних планах (монтажних кад-
рах) двох візуальних елементів, які розташовано впритул: двоє закоханих, дві нитки павутинки, дві 
кульбаби, два паростки папороті. З таким же успіхом режисер міг би чергувати монтажний план зако-
ханих із монтажними планами двох хмарин у небі, двох птахів у польоті чи на гілці, двох риб у воді 
тощо. Тут візуальна схожість є мінімальною, адже це лише схожість репрезентації об‘єктів у сусідніх 
монтажних планах, цебто схожість розташування об‘єктів у просторі, повторення фізичної близькості 
парних об‘єктів. Натомість простежити візуальну схожість між самими об‘єктами, задіяними в зазна-
ченій візуальній метафорі як мішень і джерело, вкрай складно. Глядач, який зверне увагу на схожість 
репрезентації об‘єктів, на повторювану ознаку близькості двох об‘єктів, буде змушений вербалізувати 
цю візуальну метафору як "кохання – це близькість". Мішень цієї односпрямованої метафори – це ко-
хання між Роузі й майором Доріаном, оскільки саме вони є протагоністами наративу, а джерело – це 
близько розташовані дві нитки павутинки, дві кульбаби та два паростки папороті. Фокусування лише 
на повторенні фізичної близькості двох об‘єктів у просторі призводить до того, що конкретні, специ-
фічні ознаки всіх зазначених об‘єктів нівелюються, бо вони не потрібні для метафоричної проекції од-
ного концепту ("близькість") на інший ("кохання"). Тому в такій ситуації ідеальний глядач сприйматиме 
не три різних метафори, де обидва концепти є конкретними й міцно пов‘язаними з контекстом ("Роузі й 
майор Доріан – це дві нитки павутинки", "Роузі й майор Доріан – це дві кульбаби", "Роузі й майор 
Доріан – це два паростки папороті"), а тільки одну загальну й деконтекстуалізовану метафору "кохан-
ня – це близькість", де один концепт ("кохання") є абстрактним, а інший ("близькість") – більш конкрет-
ним. 

Ідеальний глядач будь-якої візуальної метафори, аби реалізувати метафоричну проекцію од-
ного концепту на інший, попередньо мусить розумово інтерпретувати візуальну схожість – схожість 
між об‘єктами чи схожість репрезентації цих об‘єктів. Така розумова інтерпретація візуальної схожості 
полягає в тому, що ідеальний глядач, початково здійснивши перцептивну категоризацію та аплікував-
ши до візуальних об‘єктів ситуативні концепти, встановлює візуальну схожість не завдяки порівнянню 
одних лише візуальних рис, а завдяки тому, що знаходить у візуальних об‘єктах (ґрунтуючись на 
своєму знанні цих об‘єктів) приховані, невидимі риси, які пояснюють, як можна і не можна використо-
вувати ці об‘єкти, для чого вони призначені, з яким контекстом вони пов‘язані, як вони змінюються 
тощо. Отже, розпізнання візуальної схожості між джерелом і мішенню у візуальній метафорі – це акт 
інтерпретації, що спирається на попередні акти категоризації об‘єктів. Без перцептивної категоризації 
та розумової апеляції до прихованих характеристик об‘єктів встановлення візуальної схожості між 
джерелом і мішенню візуальної метафори є неможливим. Саме тому розпізнання візуальної схожості є 
не чистим перцептивним актом, а радше тим симбіозом перцепції і розумової інтерпретації, якому 
прибічники конструктивістського підходу до сприйняття приписують головну роль, адже, з їхньої точки 
зору [2, 11–41; 9, 117–141], у сприйнятті завжди домінують процеси top–down, а не bottom–up, бо 
знання і мислення значною мірою формують наш перцептивний досвід, нав‘язуючи бідним на інфор-
мацію відчуттям свій порядок, і процес категоризації у цьому формуванні відіграє далеко не останню 
роль. Прикметно, що перцептивна категоризація лише створює початковий матеріал для подальшої 
інтерпретації, і глядач далі розпізнає в цьому матеріалі часткову візуальну схожість між об‘єктами. То-
му не дивно, що концепти, які аплікуються до об‘єктів візуальної метафори впродовж перцептивної 
категоризації, в одних випадках будуть тими ж самими, що їх глядач потім використовуватиме в ме-
тафоричній проекції, а в інших випадках – не тими самими. 

Так, сприймаючи зазначену візуальну метафору з фільму "Раянова донька", глядач, який не 
знає, як виглядають кульбаби і папороть (бо, приміром, мешкає в тих регіонах Землі, де вони не рос-
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туть), найімовірніше розпізнаватиме їх просто як "рослини", а глядач, який знає, розпізнаватиме їх як 
"кульбаби" і "папороть" або "дві кульбаби" і "два паростки папороті". Однак у будь-якому разі для того, 
щоб дійти до фінальної метафоричної проекції "близькості" на "кохання", глядач мусить розумово ін-
терпретувати цей початковий матеріал: винайти ситуативний концепт фізичної близькості двох 
об‘єктів у просторі, спираючись на свій попередній досвід і своє ситуативне розуміння того, що таке 
близькість об‘єктів у просторі. Близькість – це не суто перцептивна характеристика об‘єктів, бо вона 
завжди теоретично навантажена для глядача. Через те глядач, візуально розпізнаючи близькість 
об‘єктів у просторі, обов‘язково апелюватиме до прихованих рис, які нав‘язує цим об‘єктам ситуатив-
ний концепт "близькість". Які об‘єкти близько розташовані одне до одного в просторі, а які вже не 
близько? Якщо близькість не є суто перцептивною рисою, то говорити про об‘єктивну близькість 
об‘єктів у просторі не має сенсу. Це означає, що глядач у межах розумової інтерпретації ситуативно 
створює близькість об‘єктів на основі безпосереднього контексту, в якому перебувають об‘єкти, та на 
основі свого попереднього досвіду сприйняття об‘єктів. Контекст у випадку "Раянової доньки" – це не 
тільки композиція кадру, де два об‘єкти (двоє закоханих, дві нитки павутинки, дві кульбаби, два па-
ростки папороті) впритул розташовано на передньому плані, а й саме чергування монтажного кадру 
двох закоханих із монтажними кадрами двох природних, нелюдських об‘єктів. Усе це бере важливу 
участь у розпізнанні глядачем візуальної схожості між зазначеними об‘єктами, якою є їхня просторова 
близькість, схожість розташування у просторі. 

Якщо концепти, задіяні під час перцептивної категоризації, глядач візуальної метафори вико-
ристовуватиме потім і в метафоричної проекції, то, швидше за все, він сконструює метафору, в якій 
обидва компоненти будуть конкретними концептами, а тому тут конкретне осмислюватиметься в 
термінах конкретного. У "Раяновій доньці" такими концептуальними метафорами будуть "Роузі й май-
ор Доріан – це дві нитки павутинки", "Роузі й майор Доріан – це дві кульбаби", "Роузі й майор Доріан – 
це два паростки папороті". Яким чином теоретична навантаженість візуальної схожості буде вияв-
лятися у візуальних метафорах, де глядачеві не потрібно від початкових конкретних і ситуативних 
концептів (аплікованих під час перцептивної категоризації) переходити завдяки додатковій розумовій 
інтерпретації до абстрактних і деконтекстуалізованих концептів, що будуть використовуватися під час 
метафоричної проекції та метафоричного ототожнення? Необхідність апеляції до прихованих рис 
об‘єктів під час розпізнання візуальної схожості між об‘єктами візуальної метафори зумовлена голов-
ним чином характером самого завдання: для ідеального глядача візуальної метафори часткова візу-
альна схожість між об‘єктами – це тільки видимий симптом прихованої концептуальної схожості, яку, 
щоправда, ще потрібно винайти, оскільки вона існує потенційно й не має визначеного характеру. Тому 
глядач, який усвідомлює, що бачить візуальну метафору, не зможе сприймати візуальну схожість між 
об‘єктами метафори як щось самодостатнє та ізольоване. Для такого глядача візуальна схожість між 
об‘єктами, що належать до віддалених категорій, може навіть поставати як невипадкова, умисна: гля-
дач здатен здогадуватися, що інтенції творця візуальної метафори в тому й полягали, щоб за допомо-
гою часткової візуальної схожості натякнути глядачеві на часткову концептуальну схожість. Якщо 
Девід Лін у "Раяновій доньці" неодноразово чергує монтажний кадр закоханих із кадрами пари при-
родніх об‘єктів, то цим самим він дає глядачеві фільму вдосталь часу для того, аби зрозуміти 
невипадковість такого чергування монтажних кадрів, розпізнавши метафоричні інтенції творців філь-
му. 

Після ідентифікації візуальної схожості як симптому потенційної схожості на рівні прихованих, 
невидимих характеристик об‘єктів ідеальний глядач здійснює метафоричну проекцію одного концепту 
на інший й частково ототожнює два різних концепти та пов‘язані з ними об‘єкти. Вкрай важливо, що це 
істотно змінює характер візуальної схожості між об‘єктами візуальної метафори. Якщо початково візу-
альна схожість була для глядача симптомом, який необхідно розшифрувати, загадкою, яку потрібно 
розгадати, то тепер візуальна схожість зливається з концептуальною схожістю й обидві схожості ста-
ють нерозрізнюваними: симптом тепер – це і є сама прихована реальність, поверхня – це глибина. 
Теоретична навантаженість візуальної схожості нікуди не випаровується, зникає лише відмінність між 
видимим і невидимим, явним і прихованим, поверхневим і глибинним. 

Приміром, у візуальній метафорі "Роузі й майор Доріан – це дві нитки павутинки" уважний гля-
дач може побачити додаткову візуальну схожість, окрім уже згаданої просторової близькості: Роузі та 
майор Доріан перебувають у приблизно такому ж горизонтальному положенні, що й дві нитки павутин-
ки, горизонтально натягнені між гілками дерева. До того ж дві нитки павутинки коливаються на вітрі, 
вони такі ж динамічні, як і тіла закоханих, що звиваються і рухаються. Чи схожі закохані та дві нитки 
павутинки лише тому, що вони мають ось ці подібні візуальні риси? Гадаю, що ні, оскільки, вдаючись 
до метафоричної проекції та метафоричного ототожнення, глядач більшою чи меншою мірою 
розпізнаватиме також і функціональну схожість – ту схожість різних об‘єктів, яка є невидимою і яку 
можна осягнути тільки розумом, спираючись на своє знання прихованих рис об‘єктів і попередній до-
свід. Саме тому об‘єкт-мішень цієї візуальної метафори неоднозначний: це тіла закоханих чи це рад-
ше любовний (психічний) зв‘язок між ними, чи, можливо, все це разом? Функціональна схожість між 
закоханими та двома нитками павутинки проявляється в тому, що в обох випадках ідеться про тонкий, 
слабкий і тимчасовий зв‘язок. З досвіду ми знаємо, що нитки павутини надто міцні для мухи, проте для 
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людини чи сильного вітру вони надто слабкі. Дві нитки павутинки так коливаються в кадрі, що, здаєть-
ся, вітер їх ось-ось обірве. Чи говорить ця візуальна метафора тільки про теперішній стан закоханих у 
лісі? Чи, може, вона натякає глядачеві на нетривкість стосунків Роузі та майора Доріана в майбутнь-
ому? Така неоднозначність – це важлива характеристика візуальних метафор, бо вони відкриті для 
різних інтерпретацій. Те ж саме стосується і візуальної метафори "Роузі й майор Доріан – це дві куль-
баби". Крім простої візуальної схожості, яка полягає в схожості візуальної репрезентації (повторення 
двох однотипних об‘єктів упритул у суміжних монтажних планах), глядач тут здатен побачити функціо-
нальну схожість, яку можна встановити на основі прихованих рис об‘єктів. Те, що вітер зриває з куль-
баб білі сім‘янки, говорить глядачеві про короткочасність щастя закоханих чи про завершення сексу-
ального акту та еякуляцію? Яку б метафоричну інтерпретацію тут у підсумку не обрав глядач, у будь-
якому разі йому доведеться звертатися до невидимих характеристик об‘єктів. 

Наукова новизна. Cпираючись на конструктивістські теорії ідентифікації перцептивної схожості, 
стаття доводить теоретичну навантаженість візуальної схожості для глядача, що розглядає візуальну 
метафору. Цієї ідеї не було в попередніх учених, які застосовували до візуальних метафор теорію 
концептуальної метафори й тлумачили природу візуальної схожості досить наївно й спрощено. 

Висновки. Отже, на початковому етапі розглядання візуальної метафори ідеальний глядач 
неодмінно категоризує об‘єкт-джерело та об‘єкт-мішень, а також сприймає візуальну схожість між 
джерелом і мішенню як теоретично навантажену, що й забезпечує глядача необхідним матеріалом 
для метафоричної проекції окремих ознак одного концепту на інший концепт та метафоричного част-
кового ототожнення двох різних концептів і пов‘язаних із ними об‘єктів. Часткову візуальну схожість 
між двома різними об‘єктами, про яку візуальні метафори сигналізують, глядач фактично конструює ad 
hoc, бо він розпізнає її лише в контексті, на основі своєї перцептивної категоризації та апеляції до сво-
го знання прихованих рис візуальних об‘єктів. Тому інше розуміння контексту, інша перцептивна кате-
горизація та інше знання невидимих рис обов‘язково змінюють характер візуальної схожості для гля-
дача. 
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МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 
Мета роботи – на основі узагальнення сутнісних характеристик «середовища» як універсальної категорії різних галу-

зей наукових знань, надати визначення поняття «музичне середовище». Методологія дослідження базується на застосуванні 
компаративного, теоретичного, аналітичного методів, а також загальнонаукових підходах зіставлення, систематизації та уза-
гальнення, які дають змогу комплексно вивчити предмет дослідження. Наукова новизна полягає у введенні в науковий обіг 
нової дефініції. Висновки. Музичне середовище є універсальним поняттям, оскільки охоплює всі компоненти процесу творення 
звукового музичного простору та його сприйняття. Музичне середовище становить цілісний феномен, основою якого є музична 
діяльність. Складна багаторівнева структура, організована за принципом взаємозвʼязку, взаємозалежності та взаємообумовле-
ності елементів, дозволяє прирахувати музичне середовище до системних явищ. Загалом, під музичним середовищем ро-
зуміється звукове оточення індивіда, що формується в процесі музичної діяльності і охоплює всі її складові: творчість, виконав-
ство, розповсюдження та сприйняття. Воно обумовлюється часо-просторовими чинниками та динамікою соціальних змін. 

Ключові слова: дослідження, поняття, середовище, загальнонауковий підхід, музична діяльність. 
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инструментального исполнительства Сумского государственного педагогического  университета им. А. С. Макаренко 
Музыкальная среда: опыт теоретического анализа 
Цель работы – на основе обобщения сущностных характеристик «среды» как универсальной категории различных 

отраслей научных знаний, дать определение понятия «музыкальная среда». Методология исследования базируется на при-
менении компаративного, теоретического, аналитического методов, а также общенаучных подходах сопоставления, системати-
зации и обобщения, которые позволяют комплексно изучить предмет исследования. Научная новизна заключается во введе-
нии в научный оборот новой дефиниции. Выводы. Музыкальная среда является универсальным понятием, поскольку 
охватывает все компоненты процесса создания звукового музыкального пространства и его восприятия. Музыкальная среда 
представляет целостный феномен, основой которого является музыкальная деятельность. Сложная многоуровневая структу-
ра, организованная по принципу взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности элементов, позволяет причислить 
музыкальную среду к системным явлениям. В целом, под музыкальной средой следует понимать звуковое окружение индиви-
да, которое формируется в процессе музыкальной деятельности и охватывает все ее составляющие: творчество, исполни-
тельство, распространение и восприятие. Она обуславливается временно-пространственными факторами и динамикой соци-
альных изменений. 

Ключевые слова: исследование, понятие, среда, общенаучный подход, музыкальная деятельность.  
 
Dovzhynets Inna, Ph.D. in Arts, associate professor, associate professor of a department of choreography and music-

instrumental performance of A. S. Makarenko Sumy National Pedagogical University 
Musical environment: the experience of theoretic analysis 
The purpose of the work is to give the definition of a notion «musical environment» using a generalization of essential char-

acteristics of «environment» as a universal category relating to different branches of scientific knowledge. The methodology of the 
study is based upon the use of comparative, theoretic, analytical methods and also general scientific approaches of comparison, sys-
tematization, and generalization which help to make a complex investigation of the object. The scientific novelty consists in introducing 
a new definition. Conclusion. The musical environment is a universal notion as it includes all components of sound music field creation 
process and perception of this field. Musical environment is an integral phenomenon basing upon music activity. Complex multi-level 
structure organized by the principle of interrelation, interdependency, and interconditionality of the elements helps to refer musical envi-
ronment to the systemic phenomenon. In general, musical environment is a sound surrounding of the individual formed in the process of 
musical activity and covers all its components: creativity, performing, spreading and perception. It is influenced by time and place factors 
and by dynamics of social changes.  

Key words: investigation, notion, environment, general scientific approach, musical activity. 

 
Актуальність теми дослідження. В науковій і музикознавчій літературі термін «музичне середо-

вище» часто використовується в контексті досліджень музичного життя та різних форм його існування 
(концертної, гастрольної, фестивальної, конкурсної практики і т. ін.). Проте, до цього часу не існує 
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чіткого визначення самого поняття «музичне середовище». Не дослідженими залишаються й питання 
його формування та функціонування, вплив на процеси музичної творчості, діяльність митця. 

Мета дослідження полягає у визначенні поняття «музичне середовище». 
Виклад основного матеріалу. В сучасному мовному обігу термін «середовище» широко вико-

ристовується у різноманітних значеннях. Зокрема, під ним розуміють світ, систему, речовину, тіло, 
умови, фактори і т. ін. Водночас, в загальному сенсі саме слово відтворює дві основні сутності: пред-
метно-просторове оточення (environment – довкілля) та соціальну сферу людської діяльності (milieu – 
оточення).  

Первинне значення терміну повʼязано з екологічним тлумаченням його, як простору, в якому 
відбувається життєдіяльність живих організмів. За визначенням німецького біолога, засновника 
терміну «екологія» Е. Геккеля, «оточуюче середовище» означає «в широкому сенсі всі умови існуван-
ня організмів» [25, 286]. Поглиблюючи це формулювання, російський фізіолог І. Сеченов підкреслю-
вав, що «організм без зовнішнього середовища, яке підтримує його існування, неможливий» [14, 258] і 
наголошував, що на організми впливають не загальні умови існування, а «те середовище, в якому во-
ни мешкають» [15, 412].  

Наближеним до екологічного є трактування географічного (або природного) середовища, яке 
розуміють як земне оточення людини: сукупність предметів і явищ природи, що включені в сферу 
діяльності людей і є необхідною умовою існування суспільства [21, 236].  

Цілком логічно, що соціологія, як наука про суспільство і закономірності його функціонування, 
також оперує терміном «середовище», який в даному випадку означає сукупність матеріальних, еко-
номічних, соціальних, політичних і духовних умов існування, формування і діяльності індивідів та 
соціальних груп [19, 624]. За класифікацією розрізняється: макросередовище – соціально-економічна 
система в цілому (економіка, суспільні інститути, суспільна свідомість, культура) та мікросередовище – 
безпосереднє соціальне оточення людини (сім‘я, робота, навчання та інші групи).  

Соціальне середовище має безпосередній вплив на свідомість, поведінку і психіку людини, то-
му природно, що психологія вивчає психічні процеси і властивості окремих індивідів не самі по собі, а 
в їх реальній взаємодії із середовищем. Ще давньогрецькі філософи вказували на важливість 
соціального оточення у формуванні поведінкових реакцій жителів полісу [10]. Значно пізніше, фран-
цузькі просвітителі П. Гольбах і К. Гельвецій детально зайнялися цією проблемою і визначали 
вирішальну роль середовища у формуванні психічних, моральних та інших характеристик людини [2, 
424]. Розробку цієї ідеї продовжив фундатор соціології, французький філософ-позитивіст О. Конт. До-
сліджуючи закони функціонування суспільства, він вивів поняття «середовища» в ранг основополож-
них і в контексті його розглядав психічні функції індивіда [5]. Погляди О. Конта були розвинуті 
англійським філософом, соціологом і психологом Г. Спенсером. Спираючись на теорію біологічної 
еволюції, засновник органічної школи в соціології висунув ідею існування організму не самого по собі, 
а системи «організм-середовище», в якому психіка є механізмом адаптації організму до оточуючого 
середовища [16].  

Ця концепція отримала критику відомого радянського вченого – С. Рубінштейна. Науковець 
наголошував, що будучи об‘єктом впливу з боку середовища, суб‘єкт також «сам впливає на середо-
вище, змінює його, регулюючи ті умови, які обумовлюють його діяльність» [12, 81].  

Взаємозалежний вплив оточуючого середовища і особистості на початку ХХ століття став 
об‘єктом активного вивчення іноземних шкіл психології. Зокрема, фундатор «індивідуальної психо-
логії» австрієць А. Адлер підкреслював, що люди є «творчими істотами, які не тільки реагують на своє 
оточення, а й впливають на нього» [23, 133]. Згодом, американський представник біхевіоризму 
Б. Скіннер, радикально змінивши предмет психології з свідомості на поведінку, заявив, що саме сере-
довище (соціальне, культурне, родинне та інше) є визначальним фактором поведінки людини [11].  

Новітні психологічні концепції репрезентують сучасний погляд на взаємини людини та оточую-
чого середовища. Одним з напрямом вивчення цієї проблематики є психологія середовища 
(environmental psychology), яка розглядає середовище як результат взаємодії з індивідом, де визна-
чальним є можливість змінювати середовище на потребу створення психологічно комфортних умов 
для ефективної діяльності особистості. В цьому контексті сучасний естонський дослідник М. Хейдметс 
акцентує увагу на тому, що середовище не є еквівалентом поняття «світ», оскільки охоплює тільки ту 
його частину, з якою суб‘єкт так чи інакше взаємодіє. «Світ» може існувати без суб‘єкта, тоді як «сере-
довище» тільки при його наявності [20, 129]. 

Значного поширення поняття «середовище» отримало в соціології культури. В контекст цієї 
науки його ввів французький філософ І. Тен. Послідовник позитивізму, засновник культурно-історичної 
школи в розробленій ним «теорії моментів», визначив, що факторами, які впливають на мистецтво є 
раса (особливості національного характеру, менталітету), історія (як певний часовий етап існування 
культури) та середовище (як географічне, так і соціальне). Середовище «породжує свої результати» – 
писав автор теорії [17, 61]. Щоб зрозуміти будь-який художній твір, митця або школу, необхідно в точ-
ності уявити собі середовище, яке їх породило, адже «між твором і середовищем є точна і неодмінна 
відповідність» [17, 63].  
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З позицій історизму поняття культурне середовище в ХХ столітті розглядав також російський 
соціолог, один з основоположників концепції євразійства П. Савицький. Розмірковуючи над здобутка-
ми культури в різні історичні часи, вчений сформулював три основні компоненти, оперуючи якими 
«можна наблизитися до найбільш повного пізнання» характеру певної культури. Це: «культурне сере-
довище», «епоха» існування культурного середовища та «галузі» культури [13, 100-106].  

Процеси глобалізації в усіх сферах життя, що охопили світ наприкінці ХХ–початку ХХІ століть, 
позначились на переосмисленні поняття «екологія» та його атрибуту «середовище» у бік поширення 
їх сутнісних характеристик на усі сфери життєдіяльності. Терміни отримали міждисциплінарного зна-
чення і стали використовуватися різними науками, зокрема, музикознавством.  

Поштовхом до вивчення проблем музичної екології стала стаття Є. Назайкінського «Музика та 
екологія», в якій вчений визначив три області де проблеми цих наук збігаються: «музика як шум, заб-
руднення акустичного середовища»; як сфера художніх і естетичних норм та ідеалів, що потребує чи-
стоти і в цьому аспекті пов‘язана з екологією; як репрезентант «духовного світу людини, який є полем 
екологічного впливу» і водночас причиною екологічних змін середовища [9, 18].  

Ґрунтовного вивчення питання екології музичної культури отримали в монографічному до-
слідженні литовського піаніста Л. Мельникаса [8]. Окремий розділ науковець присвятив розробці по-
няття «музично-звукове середовище», розглядаючи його як компонент фоносфери людського буття. 
Серед факторів формування такого середовища вчений акцентував увагу на регіональному чиннику, 
який, на його думку, є визначальним і «обумовлює специфіку творчої діяльності» у певній місцевості 
[8, 118]. Безпосередньо музичне середовище, зазвичай, вивчається в контексті проблем музичної пе-
дагогіки. Воно розглядається як засіб впливу на дитину – інструмент «залучення її до музичної культу-
ри» [1], «музичне оформлення життєдіяльності дітей» [6], або ж один з напрямів, видів виховання, 
який «формує індивідуальній досвід» малечі [7]. 

Одним з перших музикознавчих досліджень, присвяченим питанням формування музичного 
середовища стала написана понад чверть століття тому робота російської авторки І. М Головач [3]. 
Уточнюючи зміст ключового поняття дослідження, науковець вказує, що структура музичного середо-
вища «може бути представлена через взаємодію двох основних блоків: продуктів музичної творчості 
та їх споживачів», тому під самим терміном розуміється «сукупність музичних творів (стилів, жанрів, 
видів, інтонацій), з яким взаємодіє соціальний суб‘єкт (особистість, група, клас, суспільство) і які впли-
вають на його потреби, смаки, інтереси, ціннісні орієнтації, а також на його діяльність по створенню, 
зберіганню, розповсюдженню та споживанню музики у певних історичних умовах» [3, 6–7]. 

Як обʼєкт музичного краєзнавства вивчає музичне середовище сучасна українська дослідниця 
О. Кавунник. Зокрема, вона наголошує, що цей термін, «пов‘язаний із означенням репрезентативної 
сфери музичної культури міста», включає «сукупність усіх музичних аспектів культури міста (селища, 
регіону), що формується завдяки діяльності музикантів-професіоналів і аматорів, представників ака-
демічної і традиційної музичної культури» [4, 5]. 

Отже, сучасна наукова думка не дійшла консенсусу щодо визначення поняття «середовище» і 
це цілком виправдано, оскільки кожна галузь в трактуванні його сутності передбачає особливість 
предмету свого дослідження. Зокрема, англійський дослідник середовища Н. Теймур в монографії 
«Екологічний дискурс» наводить більше сорока формулювань поняття «середовище» [24]. Водночас, 
наявність різнобічних тлумачень виявляє багатомірність і складність поняття в сукупності всіх його 
компонентів. Для зʼясування дефініції «музичне середовище» спробуємо екстраполювати вищенаве-
дені параметри середовища на специфічно музичний простір. 

Музичне, як і кожне середовище, має свою структуру, фактори формування, умови 
функціонування, спрямованість, характер впливу тощо. На макрорівні музичне середовище включає 
всю музично-звукову атмосферу Землі, митців, музичні організації, актуальний музичний продукт і той, 
що існує в потенційному використанні. З поширенням всесвітньої мережі інтернет, можна говорити про 
те, що макромузичне середовище сьогодні є реально існуючою константою. На мікрорівні – це безпо-
середнє музичне оточення людини на будь-якому місті її перебування «тут і зараз». Увесь звуковий 
фон, що за висловом Г. Канчелі «нас оточує сьогодні вже скрізь, куди б ми ні зайшли». Музика, яка 
звучить «в ліфтах великих універмагів <…>, яка звучить в <…> таксі, музика, яка звучить в концертах, 
якщо ви йдете ввечері на концерт, музика яка звучить на вулиці…» [18].  

Формування музичного середовища відбувається в комплексі двох основних чинників: часово-
го, що визначається певним історичним періодом та просторового – повʼязаного з країною, регіоном, 
усталеною системою національних цінностей і традицій. В межах цих базових платформ розрізняють-
ся інші типи музичного середовища, зокрема, середовище міста (столиці, провінції), окремого кон-
цертного або навчального музичного закладу, творчого колективу і т. ін. 

Утворюючись в контексті музичної діяльності, музичне середовище включає всі: 
– різновиди музичного мистецтва як: академічне фольклорне, естрадне, духовну музику;  
– форми музикування: професійне та аматорське виконавство; 
– існуючі музичні стилі і жанри; 
– музичні твори які знаходяться в актуальному використанні, існують в аудіо, відео форматах, 

зафіксовані в нотних виданнях, рукописах; 



Мистецтвознавство  Довжинець І. Г. 

 266 

– а також, авторів музичного продукту (композиторів), його «реалізаторів» – виконавців, спо-
живачів (слухачів) і всю сукупність інститутів і організацій, що сприяють зберіганню та розповсюджен-
ню музичного продукту, зокрема, систему музичних навчальних закладів, концертних установ, музичну 
критику, пресу, виробників музичних інструментів, нотні видавництва тощо. 

Хоча, музичне середовище в певній мірі можна розглядати як існуючу об‘єктивну реальність, 
воно не формується само по собі. Як оточення кожного окремого суб‘єкта, воно є детермінованим від 
нього, оскільки саме людина виступає «споживачем» і одночасно «створювачем» свого середовища. 
Не зважаючи на те, що вплив музичного середовища є суцільним на людей одного історичного часу, 
регіону, міста і т.ін., суб‘єкт, водночас, може обирати «своє середовище», надаючи перевагу в уподо-
баннях академічному мистецтву, джазовій музиці або, наприклад, репу. 

Для музиканта оточуюче середовище є одним з визначальних факторів діяльності: сприятливі 
умови надають можливості творчого пошуку і художньої реалізації, «удари ж середовища» (Метс Ел-
вессон [22, 180]) нерідко змінюють траєкторію долі митця, змушуючи трансформувати замисли, «писа-
ти в стіл» або мігрувати у пошуках кращого «музичного клімату». 

Розмірковуючи про неоднорідність, нестабільність музичного середовища, здатність його до 
різноманітних трансформацій і змін, слід зупинитися на часо-просторовому чиннику як основному 
факторі, що обумовлює ці перетворення. Беззаперечним є те, що плинність історичного часу і 
повʼязані з цим соціальні процеси впливають на формування середовища. Водночас, іншим утворюю-
чим елементом є регіональна належність. Музичне середовище окремо взятих країн, областей, міст 
значно різниться одне від одного. В цьому аспекті, окрім традиції, яка шляхом наслідування усталених 
форм музикування, фольклорних виконавських особливостей протягом довгого часу зберігає непо-
вторність «музичного обличчя» певної території, фактором, що формує музичне середовище регіону є 
концертне життя. Насиченість гастрольними заходами, проведення різного роду фестивалів і кон-
курсів, активна діяльність музичних, театральних, концертних установ, розвинутий менеджмент в 
сфері організації дозвілля відрізняє столичні міста від провінції. Втім, маленькі міста мають свій, непо-
вторний, музичний мікроклімат, родзинкою якого може бути талановитий виконавець, творчий колек-
тив, визначна мистецька акція тощо. 

Висновки. Підсумовуючи можна визначити, що в термінологічному апараті музичного ми-
стецтва поняття «музичне середовище» є універсальним, оскільки охоплює всі компоненти процесу 
творення звукового музичного простору та його сприйняття. Незважаючи на численність та різно-
манітність складових, які в контексті історичних трансформацій, виявляються в більшій або меншій 
мірі, музичне середовище становить цілісний феномен, основою якого є музична діяльність. Складна 
багаторівнева структура, організована за принципом взаємозвʼязку, взаємозалежності та взаємообу-
мовленості елементів, дозволяє прирахувати його до системних явищ. Специфіка роботи внутрішніх 
механізмів музичного середовища ґрунтується на прямих і зворотних звʼязках, що забезпечує взаємо-
обмін інформаційних потоків всередині системи. 

В аспекті функціонування музичне середовище є атрибутом суспільного життя. Воно фор-
мується і змінюється за часо-просторовими чинниками. 

Загалом, під музичним середовищем розуміється звукове оточення індивіда, що формується в 
процесі музичної діяльності і охоплює всі її складові: творчість, виконавство, розповсюдження та 
сприйняття. Воно обумовлюється часо-просторовими чинниками та динамікою соціальних змін. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС 
 
Мета дослідження – визначити ключові позиції удосконалення готельного сервісу в умовах інноваційного розвитку ін-

дустрії гостинності. Методологія дослідження. Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового аналізу. Зокрема, методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для узагальнення теоретичних 
концепцій, які використовуються для оцінки управлінських процесів у готельній справі. Також було застосовано такі підходи: 
системний і комплексний  – для характеристики інновацій у готельному сервісі та оцінки загального стану організаційно-
економічного механізму управління підприємствами готельного господарства, тощо. Наукова новизна полягає в поглибленні 
науково-методологічних і практичних положень щодо інноваційних підходів, які використовуються в сучасній індустрії готельного 
господарства. Висновки. Інноваційна політика готельного підприємства – це сукупність принципів та заходів, спрямованих на 
вдосконалення основних процесів надання послуг із метою реалізації інноваційної стратегії. В епоху ринкових відносин, гло-
балізації, інтернету, інтернаціоналізації та розширення горизонтів чітко простежується безперервна боротьба за клієнтів.  До-
сягти вагомих результатів у конкурентній боротьбі можна лише  внаслідок впровадження ефективної політики готельного 
підприємства за умови його інноваційного розвитку, що передбачає розширення асортименту послуг, підвищення якості обслу-
говування, застосування провідних інноваційних технологій та використання новітніх методів управління готелем. 

Ключові слова: індустрія гостинності, туризм,  послуги, готельний сервіс, інновації, інноваційний розвиток. 
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Инновационное развитие индустрии гостеприимства: гостиничный сервис 
Цель исследования - определить ключевые позиции совершенствования гостиничного сервиса в условиях иннова-

ционного развития индустрии гостеприимства. Методология исследования. Теоретико-методологическое основание исследо-
вания составляют общенаучные и специальные методы научного анализа. В частности, методы анализа и синтеза, индукции и 
дедукции - для обобщения теоретических концепций, используемых для оценки инноваций и управленческих процессов в гос-
тиничном деле. Также были применены системный и комплексный подходы - для характеристики инноваций в гостиничном 
сервисе и оценки общего состояния организационно-экономического механизма управления предприятиями гостиничного хо-
зяйства  и т.д. Научная новизна заключается в углублении научно-методологических и практических положений об инноваци-
онных подходах, используемых в современной индустрии гостиничного хозяйства. Выводы. Инновационная политика гости-
ничного предприятия - это совокупность принципов и мероприятий, направленных на совершенствование основных процессов 
предоставления услуг с целью реализации инновационной стратегии. В эпоху рыночных отношений, глобализации, интернета, 
интернационализации и расширения горизонтов четко прослеживается непрерывная борьба за клиентов. Достичь весомых 
результатов в конкурентной борьбе можно только в результате внедрения эффективной политики гостиничного предприятия 
при его инновационном развитии, что предусматривает расширение ассортимента, повышение качества обслуживания, приме-
нения ведущих инновационных технологий и использование новейших методов управления отелем. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, туризм, услуги, гостиничный сервис, инновации, инновационное разви-
тие. 
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Innovative development of the industry of the hotel: hotel service 
The purpose of the article is to determine the key positions of improving the hotel service in the context of the innovative de-

velopment of the hospitality industry. Methodology. The theoretical and methodological basis of the research consists of general scien-
tific and special methods of scientific analysis. In particular, the methods of analysis and synthesis, induction and deduction - to general-
ize the theoretical concepts used to assess managerial processes in the hotel business. The following approaches were also applied: 
systemic and complex - to characterize innovations in the hotel service and to assess the overall state of the organizational and eco-
nomic mechanism of management of hotel enterprises, etc. The scientific novelty consists of a deepening of scientific-methodological 
and practical positions concerning innovative approaches used in the modern hotel industry. Conclusions. The innovative policy of a 
hotel company is a set of principles and measures aimed at improving the basic processes of providing services in order to implement 
an innovation strategy. In the era of market relations, globalization, the Internet, internationalization, and expansion of the horizons, 
there is clearly a continuous struggle for customers. It is possible to achieve significant results in a competitive struggle only as a result 
of the effective policy of the hotel company provided that it is innovative, which involves expanding the range of services, improving the 
quality of service, using the leading innovative technologies and using the latest hotel management techniques. 

Key words: hospitality industry, tourism, services, hotel service, innovations, innovative development. 

 
Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток міжнародного, внутрішнього, ділового туризму в 

усьому світі зумовлює підвищені вимоги до якості готельного сервісу, який насамперед залежить від 
рівня інноваційного розвитку. Поняття інноваційного розвитку деякі вчені трактують як ―процес неухи-
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льного і послідовного створення, впровадження та поширення інновацій, які сприяють задоволенню 
фактичних і потенційних потреб та запитів споживачів та суспільства в цілому, який не становить за-
грози вичерпання потенціалу інтегрального ресурсу та сприяє забезпеченню інтересів та потреб май-
бутніх поколінь у довгостроковій перспективі‖ [6, 134].  

Наша країна володіє значним природним та історико-культурним потенціалом, важливим для 
туристичної інфраструктури, проте відстає по якісних показниках у задоволенні різноманітних потреб 
туристів. Зокрема, володіючи  значною кількістю  готельних комплексів, туристична інфраструктура  
характеризується низьким рівнем впровадження нових послуг та передових готельних технологій. При 
цьому готельний бізнес – одна із базових та найбільш динамічних складових туризму, яка безпосе-
редньо  впливає на його якість.  Крім того, розвиненість готельної інфраструктури не лише сприяє ін-
тенсивності туристичних потоків, а й інтернаціоналізації капіталу, перерозподілу фінансових ресурсів 
між різними країнами, росту зайнятості населення і його добробуту.  

Ступінь наукової розробки. Дослідженням теоретичних та практичних проблем впровадження 
інноваційних технологій у готельному сервісі займалися низка  українських вчених, зокрема А. Андро-
щук, М. Мальська, В. Русаська, С. Скибинський та ін. Серед зарубіжних вчених можна відмітити О. Ба-
лашова, М. Вудроу,  Г. Клікета, Р. Розенберга, Б. Сміта, А. Майлера та ін. Утім, особливості інно-
ваційного розвитку готельних підприємств сьогодні ще недостатньо дослідженні. Значною мірою це 
пов'язано з тим, що тривалий час і сам рекреаційно-туристичний комплекс залишався на периферії 
наукового спостереження в українській науці. 

Актуальність і мета дослідження. В умовах підвищеного попиту на послуги розміщення різних 
категорій туристів непомірно зростає потреба в дослідженні інноваційного розвитку готельної сфери. 
Необхідно розглядати інноваційні процеси з точки зору їх організації всередині підприємств. При впро-
вадженні інноваційних проектів у готелях різної категорії повинні бути обґрунтовані критерії (кла-
сифікація) інновацій. Тому необхідно розглянути існуючі підходи до класифікації інновацій, а також 
з‘ясувати типи інновацій на підприємствах готельного господарства. Отже, мета дослідження – 
визначити ключові позиції удосконалення готельного сервісу в умовах інноваційного розвитку індустрії 
гостинності. 

Виклад теми. Готельний бізнес в світовому масштабі розвивається доволі швидкими темпами, 
що стало результатом впровадження інновацій в усіх сферах суспільного життя. Характерними особ-
ливостями його динамічного розвитку вважається: 1) створення міжнародних готельних мереж;  2) по-
ява нових форм спеціалізації готельних господарств; 3) розширення мережі дрібних готельних госпо-
дарств; 4) застосування прогресивних інформаційних технологій [3, 134-138]. 

Першу та найбільш змістовну дефініцію інновацій запровадив в економічній теорії основопо-
ложник та фундатор інноваційної теорії австрійський економіст Й. Шумпетер у праці ―Теорія економіч-
ного розвитку‖ (1912 р.). Він вперше ввів поняття ―нова комбінація‖ та зазначив, що ―виробництво – це 
комбінування доступних ресурсів та сил. Виробляти інші предмети чи ті самі предмети, але іншим ме-
тодом, означає комбінувати ці ресурси та сили різними способами‖ [18, 75]. Ця наукова робота вва-
жається початком формування класичної теорії інновацій, яка стала поштовхом для подальших до-
сліджень.  

Результативність інноваційного процесу включає технологічну, економічну, соціальну й еко-
логічну ефективність, кожна із яких характеризується власною системою оціночних показників. Еко-
номічна ефективність визначається як досягнуті результати економічної діяльності чи реалізації еко-
номічних заходів, які характеризується відношенням одержаного економічного прибутку (результату) 
до витрат ресурсів, що обумовили одержання цього результату [5, 121–127]. Соціальна ефективність 
відображає результати соціальної діяльності, характеризує співвідношення одержаного ефекту до 
витрат та встановлює їх відповідність цілям і соціальним інтересам суспільства [14, 124]. Екологічна 
ефективність характеризує вплив результатів інноваційної діяльності суб‘єктів підприємництва на 
навколишнє середовище [4, 105-106]. Екологічний ефект тісно корелює із соціальним. 

Інноваційна діяльність у туристичній сфері спрямована на створення нового або істотне вдос-
коналення існуючого продукту, на поліпшення транспортних, готельних та інших послуг, вихід на нові 
ринки, впровадження прогресивних інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також сучасних 
форм організаційно-управлінської діяльності [2, 19–21]. 

Отже, інноваційна діяльність – це особливий вид діяльності, який пов‘язаний із застосуванням 
наукових досліджень і розробок для створення нового чи покращеного продукту, який пропонується на 
ринку, в новий чи покращений технологічний процес або якісно новий підхід до організації вироб-
ництва та надання конкурентоспроможних послуг [16, 59]. Тут важливо наголосити, що спонукальним 
мотивом для розроблення інноваційних заходів є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну 
діяльність в цілому і інноваційну зокрема [13]. 

Визначальною особливістю усіх видів послуг є те, що межі у розумінні відмінностей між про-
дуктами та процесами тут часто відсутні чи не чіткі, оскільки процеси виробництва і споживання відбу-
ваються практично одночасно. Процеси в сфері послуг можуть набувати меншої формалізації, ніж при 
створенні матеріалізованого продукту: вони розпочинаються із пошуку, генерування та відбору ідей, їх 
комерційного оцінювання та завершуються безпосередньою реалізацією. 
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Специфіка інноваційної діяльності у сфері послуг полягає також у присутності тенденції до 
безперервності, і складається із серії поетапних змін у продуктах і процесах. Деколи це може усклад-
нювати можливості впровадження інновацій у сфері послуг як окремих подій, тобто як фактів прове-
дення суттєвих змін в продуктах чи процесах. 

Класифікація, тобто розподіл інновацій за групами та певними класифікаційними ознаками, а 
також їх систематизація, є важливим етапом аналізу інноваційної діяльності. 

Класифікація інновацій – це надзвичайно важлива дослідницька процедура, складова мета 
спеціальних наукових праць. Вона є необхідною не тільки в контексті певного упорядкування сформо-
ваних уявлень, але і як засіб наукового пошуку та виявлення недостатньо вивчених питань інно-
ваційної діяльності, в закладах готельного господарства. 

Й. Шумпетер сформулював класичну класифікацію інновацій, виділяючи п‘ять ―нових 
комбінацій‖: 1) виготовлення нового, тобто ще не відомого споживачам блага або створення нової 
якості того чи іншого блага; 2) упровадження нового, тобто певній галузі промисловості ще практично 
невідомого, методу (способу) виробництва, в основі якого не обов'язково лежить нове наукове 
відкриття і який може полягати також у новому способі комерційного використання відповідного това-
ру; 3) освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому до цих пір дана галузь промисловості 
цієї країни ще не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 4) отримання 
нового джерела сировини або напівфабрикатів незалежно від того, існувало це джерело раніше або 
просто не бралося до уваги, або вважалося недоступним, або його ще тільки належало створити; 5) 
проведення відповідної реорганізації, наприклад забезпечення монопольного становища (за допомо-
гою створення тресту) або підрив монопольного становища іншого підприємства [18, 15]. На перший 
погляд усі комбінації є різними, проте вони обов‘язково включають елемент новизни. Йозеф Шумпетер 
вважав, що новизна є ключовою ознакою інновації [18, 64]. 

Одну і ту ж інновацію можна віднести до декількох видів. Така гіпотеза підтверджується низкою 
прикладів, які безпосередньо торкаються індустрії гостинності. 

Залежно від причин виникнення розрізняють реактивні та стратегічні інновації. 
Реактивні інновації впроваджуються під час оборонної стратегії готельного підприємства та 

характеризуються як реакція на зміни у діяльності готелю-конкурента. Готельне підприємство зму-
шене використовувати такі інновації для забезпечення свого виживання в конкурентній боротьбі. 

Стратегічні інновації, метою яких є отримання конкурентних переваг у перспективі. Таким чи-
ном готельне підприємство досягає успіху швидше від своїх суперників. Наприклад, в аеропорту міста 
Солт-Лейк-Сіті (Salt Lake City, США) функціонує близько десяти різноманітних готелів, та тільки в од-
ному з них клієнт може залишити своє авто на будь-який час за 10 дол. На тиждень. Оскільки біль-
шість населення Сполучених Штатів користується власним транспортом, то прийнявши рішення 
відвідати інші країни світу упродовж тривалого терміну, постає питання вибору найбільш зручної та 
економної автостоянки [1, 95]. 

Таке ведення справ можна віднести до інновацій, які є новими для галузі, тобто ніхто раніше з 
готельєрів не використовував схожих методів, або до оригінальних інновацій, які є самостійними ре-
зультатами роботи окремої людини, групи або підприємства. До них зараховують перше практичне 
застосування відкриття або винаходи. Іншим прикладом використання стратегічних інновацій може 
бути створення глобальних систем бронювання та дистрибуції, що передбачає об'єднання готелів із 
різних країн світу у єдину електронну систему обміну даними та клієнтами [10, 147]. 

За інноваційним потенціалом готельні інновації поділяються на: радикальні – використання 
принципово нових технологій та елементів інтер‘єру, упровадження нових видів готельних послуг, за-
стосування новітніх методів управління; комбінаторні – передбачають нове конструктивне об'єднання 
елементів відомих послуг, які у такій комбінації раніше не використовувалися; модифіковані – внесен-
ня необхідних змін та доповнень до вже існуючих готельних продуктів [7, 36–39]. 

Прикладом радикальних інновацій може бути відкриття особливих, виняткових готелів, що ма-
ють власну ―родзинку‖ (готель під водою, соляний готель, готель у бочці) [8, 174-194]. 

До радикальних інновацій також треба віднести концепцію екологічних готелів, які намагаються 
знизити шкоду, завдану екології. Так, готель ―Inter Сontinental Thalasso Spa‖, розташований на Бора-
Бора, за допомогою спеціальних водозабірних систем підіймає з глибин океану майже крижану воду і 
використовує її для охолодження приміщень. Інший готель ―Inter Continental Willard‖ у Вашингтоні по-
вністю використовує енергію вітряних електростанцій. 

Наведені приклади також можуть бути зараховані до таких типів інновацій: залежно від виду 
ефекту, отриманого в результаті впровадження (екологічний, соціальний, комерційний тощо); за 
оригінальністю змін; за типом новини. 

Прикладом комбінаторної готельної інновації може слугувати номер певної категорії з особли-
вим набором послуг, які вже включені у вартість: користування басейном, відвідання фітнес-центру, 
безкоштовний паркінг та ін. Отже, створюється певна комбінація різноманітних послуг, які раніше 
існували окремо одна від одної та сплачувалися у процесі користування, а тепер складають перелік 
пропозицій, які клієнт може отримати безкоштовно. Прикладом модифікованих інновацій можуть бути 
грамотно побудовані системи он-лайн бронювання. Використання он-лайн бронювання має ряд пере-
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ваг – це економія часу і зручність бронювання в режимі 24 години на добу, вибір способу внесення 
депозиту, зручні інструменти вибору готелю за цінами та доступними послугами. Тому потенційним 
клієнтам необхідно забезпечити максимально зручні та доступні умови для Інтернет резервування. 

Водночас покращення умов використання системи он-лайн бронювання може бути зараховано 
до покращених інновацій та інновацій, які залежать від виду ефекту, отриманого у результаті впро-
вадження (комерційний). 

Продуктові інновації у сфері готельного господарства передбачають впровадження суттєвих 
вдосконалень в способах їх надання (наприклад, ефективності і швидкості), доповнення вже існуючих 
послуг новими функціями чи характеристиками або впровадження абсолютно нових послуг, зміни у 
дизайні та інтер‘єрі номерів чи готелю в цілому, а також використання нових елементів сервісу, які по-
вною мірою зможуть задовольнити гостя. 

До маркетингових інновацій належить маркетингова діяльність готелю, а саме: нові чи вдос-
коналені методи просування готельного продукту на ринок, освоєння нових каналів збуту, використан-
ня нових стратегій ціноутворення, розширення PR-діяльності, пропонування клієнтам скористатися 
різноманітними акціями та спеціальними пропозиціями, індивідуальними програмами і привілеями, 
залучення гостей до участі у програмах лояльності, застосування політики клієнтоорієнтованості се-
ред працівників [8, 323-325]. 

Програми лояльності, або ―програми постійного гостя‖, вперше з‘явилися на початку 1980-х 
років у період, коли була створена програма ―Inter Continental Hotel Group's Priority Club Rewards‖. 
Відтоді всі великі готельні мережі створюють власні версії програм лояльності і постійно прагнуть 
представити свої ―рішення‖ як найбільш вигідну пропозицію. 

Принципи дії програм лояльності мають схожий механізм. Учасники програм отримують пере-
ваги у вигляді бонусів під час перебування в готелі, які вони можуть накопичувати і використовувати 
для отримання безкоштовних послуг, у тому числі проживання в обраному готелі або обміняти на бо-
нуси авіакомпаній-партнерів. Разом із наданням бонусів у програмах є різні рівні, за якими учасники 
можуть підніматися. Чим більше відвідувань – тим вищий рівень. На кожному новому рівні гість отри-
мує додаткові переваги та пільги, наприклад відкрите бронювання, пріоритетна реєстрація на рейс, 
бонусні бали тощо [9]. 

Слід не забувати про те, що в такій системі діє комплексний підхід, тому що самі по собі бону-
си, знижки та інші заохочення жодним чином не впливають на лояльність клієнта. Якщо клієнт отри-
мав безкоштовну послугу – це ще не означає, що він повернеться. Але якщо після його від‘їзду через 
якийсь час менеджери прислали йому подяку за те, що він обрав саме ваш готель, відправили йому 
спеціальну пропозицію, привітали з Днем народження – шанси, що він стане постійним клієнтом істот-
но зростуть. Отже, головні привілеї повинні бути нематеріальними і виражатися у рівні обслуговуван-
ня, особливому ставленні до клієнта. Лояльність клієнтів неможливо купити – її потрібно заслужити, 
працюючи з кожним гостем так, наче він єдиний. 

Ефективність програм лояльності визначається їх внеском у діяльність готелю. Число учас-
ників цих програм має як якісне, так і кількісне значення для готельного підприємства. Бронювання 
готельних послуг учасниками програм лояльності становить близько 40-53 % від загальної кількості 
заявок. Отже, безпосередньо з програмами лояльності пов'язана велика частина основного бізнесу 
готелю. Вони надають чимало переваг для власників готелів. Основна вигода – можливість зібрати 
таку інформацію про гостей, яка містить дані про те, хто вони, звідки родом, їх уподобання під час пе-
ребування в готелі тощо [11].  

Володіючи інформацією про свого клієнта, готельний заклад створює бази даних, які викори-
стовують для ефективної реалізації інструментів маркетингу. Отже, програми лояльності необхідні для 
підтримки конкурентоспроможності та розвитку бізнесу, і як кожний маркетинговий інструмент вони 
вимагають безперервного контролю та оцінки ефективності. 

Останнім часом особливої уваги серед маркетингових інновацій набули програми клієнто-
орієнтованості. 

Важливим елементом формування клієнтоорієнтованого підходу є також створення регла-
ментів і кодексів роботи персоналу з клієнтами, кодексу прав клієнтів і системи контролю його дотри-
мання. Не менш важливе значення має також організація комунікації з клієнтами таким способом, як 
використання Інтернет-сервісу, створення віддалених терміналів, регулярні зустрічі керівництва з клю-
човими клієнтами. Для підтримки вже досягнутого рівня задоволення клієнтів і формування потенціалу 
зростання підприємства в цьому напрямку також потрібна організація регулярного підвищення 
кваліфікації співробітників, моніторингу якості обслуговування клієнтів, оцінка задоволеності клієнтів 
наданими послугами. 

Клієнтоорієнтованість дозволяє готельному підприємству отримувати додатковий прибуток за 
рахунок розуміння та ефективного задоволення потреб клієнтів, тому є дуже важливим елементом 
конкурентної переваги. 

Організаційно-управлінська інновація передбачає впровадження нового організаційного мето-
ду в діловій практиці готельного підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв'язках [15, 
134-136]. 
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Інновації організаційно-управлінського порядку в діловій практиці включають впровадження 
нових методів в організацію щоденної діяльності та порядку виконання різноманітних робіт. Прикла-
дом може служити вперше у практиці готельного господарства застосування методів підвищення 
кваліфікації працівників та зниження плинності кадрів. 

Нові організаційні методи в зовнішніх зв'язках фірми включають впровадження нових способів 
організації взаємин з іншими фірмами чи державними організаціями: встановлення нових форм 
співробітництва з дослідницькими організаціями або замовниками, нові методи інтеграції з постачаль-
никами, використання зовнішніх результатів досліджень і розробок (outsourcing), перше в практиці го-
тельного підприємства залучення комерційних субпідрядників до виробництва, заготівель, розподілу, 
набору персоналу і допоміжних служб [17]. 

Одним із вдалих прикладів організаційно-управлінських інновацій є вступ до готельної мережі. 
Сьогодні у світі помітний бурхливий розвиток готельних ланцюгів. Завдяки мережевій формі ор-
ганізації готельного господарства вдосконалюються стандарти обслуговування, здійснюється рух тех-
нологій, досвіду, ноу-хау та цінних ресурсів підприємств. Більшість з того, що зараз вважається стан-
дартом у виробництві готельного продукту, або мало свій початок, або отримало підтримку в 
готельних ланцюгах [12, 32-40].  

В умовах глобалізації простежується чітка тенденція в боротьбі за свого клієнта. Це спонукає 
готельні підприємства пропонувати нові готельні продукти та послуги, впроваджувати нові технології 
та інновації. Кожен із всесвітньовідомих готельних ланцюгів намагається вразити своїх клієнтів. Інно-
ваційні проекти та ідеї готельних корпорацій-новаторів дуже швидко перехоплюються конкурентами. 
Тому необхідно постійно створювати та впроваджувати новітні технології, методи організації праці, 
розширювати асортимент послуг, робити все, щоб на один крок випереджати своїх суперників.  

Сьогодні крупні готельні корпорації контролюють більшість усіх існуючих готельних організацій 
світу. Менеджери таких компаній – компетентні, досвідчені, фахівці підтверджують, що саме світові 
готельні мережі є основним осередком генерування ідей щодо вдосконалення діяльності підприємств 
готельної індустрії та трансформації їх у справжні інноваційні проекти. 

Процесними інноваціями, зазвичай, вважаються нові або значно покращені методи створення 
та надання послуг, до яких належать зміни в обладнанні та програмному забезпеченні, що використо-
вуються готельними підприємствами, або зміни в процедурах і технологіях доставки послуги спожива-
чу. Процесні інновації охоплюють також нові або значно покращені технічні прийоми, обладнання та 
програмне забезпечення, що використовуються у допоміжних видах діяльності – постачання, бухгал-
терський облік, обчислення, поточний ремонт і профілактика [10, 54-65]. 

Впровадження нової або значно вдосконаленої інформаційно-комунікаційної технології вва-
жається процесною інновацією, якщо вона спрямована на підвищення ефективності та якості до-
поміжної діяльності готелю. До процесних інновацій також належать технології, які значно покращують 
роботу готелю, впливають на ефективність його діяльності та сприяють економії коштів.  

Висновки. Сутність інноваційної політики готельного підприємства розглядається як сукупність 
принципів та заходів, спрямованих на вдосконалення основних процесів надання послуг із метою ре-
алізації інноваційної стратегії. 

В епоху ринкових відносин, глобалізації, інтернету, інтернаціоналізації та розширення гори-
зонтів чітко простежується безперервна боротьба за клієнтів, наслідком якої стає створення нових го-
тельних продуктів та послуг, впровадження раніше невідомих інноваційних проектів та ідей, відкриття 
більш ефективних методів організації діяльності. 

Інновації набувають статусу головного чинника стратегічного розвитку компаній. Суб‘єкти гос-
подарювання, які неефективно використовують свій інноваційний потенціал, з часом поступаються 
місцем на ринку більш активним та інноваційним організаціям. Останні, впроваджуючи новації, фор-
мують можливості для зниження витрат виробництва, отримання додаткового прибутку, посилення 
конкурентних переваг, отримують шанси для збереження або збільшення своєї частки ринку. Досягти 
вагомих результатів у конкурентній боротьбі можливо внаслідок впровадження ефективної політики 
готельного підприємства за умови його інноваційного розвитку, що передбачає розширення асорти-
менту послуг, підвищення якості обслуговування, застосування провідних інноваційних технологій та 
використання новітніх методів управління готелем. 
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ДЕКОРАТИВНО-ЖИВОПИСНІ ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ КАРТИНИ  
В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕР’ЄРАХ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ 

 
Мета. Стаття присвячена проблемі вивчення творів національного живопису нерелігійного характеру ХVІІ – початку 

ХІХ століття вітчизняними фахівцями часів становлення української науки про мистецтво. Методологія дослідження полягає у 
використанні методів аналізу, синтезу, узагальнення, а також герменевтичного і компаративного підходів. Дослідження процесу 
виявлення національних ознак та еволюції українського світського сюжетного живопису козацької доби як складової тогочасного 
інтер‘єру представлено через аналіз та узагальнення праць представників української науки про мистецтво кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. Незначна частка нецерковних (світських, побутових) сюжетів у вітчизняній малярській спадщині окресленої доби 
пояснює порівняно недостатню увагу до вивчення світського сюжетного живопису в Україні за часів становлення вітчизняного 
наукового мистецтвознавства. Наукова новизна дослідження полягає в аналізі публікацій відомих дослідників 1890-х – 1910-х 
років К. Широцького, Д. Щербаківського, Ф. Ернста. Виявляються наукові погляди та оціночні характеристики відносно найбільш 
популярних сюжетів світського живопису окресленого періоду, зокрема – стосовно народної картини «Козак Мамай», просте-
жується висвітлення ролі живопису як компоненти облаштування помешкань козацької доби. Висновки. Утвердження націо-
нальних ідей у мистецтві барокової доби – виразникові духовно-культурної діяльності трактується у працях науковців як яскра-
вий прояв національного самоутвердження українців. Розглянуті матеріали дозволяють відчути загальну атмосферу 
зацікавлення проблемою національного стилю представниками молодої науки про мистецтво тих часів і зрозуміти характер 
спрямованості їх досліджень.  

Ключові слова. Національний романтизм, світські сюжети, алегорія, народна картина, козак Мамай, генеза мотиву, 
інтер‘єр. 
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Декоративно-живописные элементы народной картины в украинском интерьерах казацкой эпохи  
Цель. Статья посвящена проблеме изучения произведений национальной живописи нерелигиозного характера ХVІІ - 

начала ХІХ века времени становления украинской науки об искусстве. Методология исследования заключается в использова-
нии методов анализа, синтеза, обобщения, а также герменевтического и сравнительного подходов. Исследование процесса 
выявления национальных признаков и эволюции украинской светской сюжетной живописи эпохи казачества как составляющей 
интерьера того времени представлено сквозь анализ и обобщение трудов представителей украинской науки про искусство 
конца ХVІІ - начала ХІХ века. Незначительная часть нецерковных (светских, бытовых) сюжетов в отечественном художествен-
ном наследии очерченной эпохи объясняет сравнительно недостаточный интерес к изучению светской сюжетной живописи в 
Украине во времена становления отечественного научного искусствоведения. Науковая новизна исследования заключается в 
анализе публикаций известных исследователей 1890-х – 1910-х годов К. Широцкого, Д. Щербаковского, Ф. Ернста. Выявляются 
научные взгляды и оценочные характеристики в отношении наиболее популярных сюжетов светской живописи очерченного 
периода, в частности касательно – народной картины «Казак Мамай», прослеживается освещение роли живописи как элемента 
обустройства помещений казацкой эпохи. Выводы. Утверждение национальных идей в искусстве эпохи барокко – выразителя 
духовно-культурной деятельности трактуется в трудах ученых как яркое проявление национального самоутверждения украин-
цев. Рассмотренные материалы позволяют ощутить общую атмосферу заинтересованности проблемой национального стиля 
представителями молодой науки об искусстве того времени и понять характер направленности их исследований.  

Ключевые слова. Национальный романтизм, светские сюжеты, аллегория, народная картина, казак Мамай, генезис 
мотива, интерьер. 
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Decorative-pictorial elements of folk painting in Ukrainian interiors of the Cossack times 
The purpose of the article. The article dwells upon the problem of studying the works of the national painting of the non-

religious nature of the ХVІІ - early XIX centuries carried out by domestic experts at the time of the formation of the Ukrainian art science. 
The methodology of the study is to use methods of analysis, synthesis, generalization, as well as hermeneutical and comparative ap-
proaches. The study of the process of identifying national traits and evolution of the Ukrainian secular painting of the Cossack times as 
part of the contemporary interior is presented through the analysis and synthesis of the works of representatives of the Ukrainian art 
science of the late 19th and early 20th centuries. A small proportion of non-church (secular, domestic) subjects in the national painting 
heritage of the outlined period explain relatively insufficient attention to the study of secular theatrical painting in Ukraine at the time of 
the formation of domestic scientific art studies. The scientific novelty of the research is to analyze the publications of well-known re-
searchers of the 1890s and 1910s, K. Shyrotsky, D. Scherbakivsky, F. Ernst. The scientific views and evaluative characteristics con-
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cerning the most popular subjects of the secular painting of the period have been revealed, in particular, concerning the folk painting 
"Cossack Mamai"; the role of painting as a component of the Cossack dwellings arrangements is traced. Conclusions. The approval of 
national ideas in the Baroque era art - the hallmark of spiritual and cultural activities - is interpreted as a vivid manifestation of national 
self-affirmation of Ukrainians in the writings of various scholars. The materials under study provide feeling the general atmosphere of 
interest into the problem of national style by representatives of the young science of the art of those times and understand the nature of 
their further research vector. 

Key words: National romanticism, secular subjects, allegory, folk painting, Cossack Mamai, motive genesis, interior. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку нашого суспільства позначений зрос-

танням національно-етнічної самосвідомості, посиленням загального інтересу до власної давньої ку-
льтурної спадщини, усвідомленням необхідності її вивчення і збереження з метою підтримки безпере-
рвності культурної традиції і пошуку шляхів подальшого вітчизняного мистецького розвитку. 
Українське мистецтвознавство, сформувавшись як галузь наукового знання в останній чверті ХІХ та 
перших десятиліттях ХХ століття, досягло за час розвитку значних успіхів у побудові цілісної концепції 
історії вітчизняної образотворчості та виявлення специфіки її національних форм, що викликає потре-
бу у виявленні закономірностей її становлення та історичного розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зазначена проблема привертає в останні роки увагу багатьох 
дослідників переважно у контексті історіографії певного конкретного питання. Окремі аспекти станов-
лення професійного мистецтвознавства висвітлюються в дослідженнях і публікаціях С. Білоконя, 
М. Гончаренка, М. Криволапова, О. Ноги, М. Палієнко, С. Побожія, Л. Савицької, М. Селівачова, 
Л. Соколюк, В. Ханка. Вивченням спадщини окремих фахівців займаються О. Мандебура-Нога, 
Т. Стефанишин, О. Сторчай, В. Ульяновський, О. Франко, Є. Шудря та інші. Проте, все ще існують 
значні лакуни в дослідженні як доробку окремих науковців так і досягнень певних напрямків вітчизня-
ної науки про мистецтво на різних етапах її становлення і розвитку.  

 Методологія. Для досягнення мети дослідження використано комплекс методів, зумовлених 
специфікою та хронологічними межами досліджуваного періоду: загальнонаукові (аналіз та синтез, 
зіставлення, узагальнення, систематизація наукової спадщини вітчизняного мистецтвознавства кінця 
ХІХ – початку ХХ століття стосовно вивчення специфіки творів національного живопису барокової до-
би нерелігійного характеру), конкретно-наукові (пошуково-бібліографічний та зіставно-порівняльний 
для здійснення аналізу та порівняння основних положень праць учених-мистецтвознавців, зокрема 
К. Широцького, Д. Щербаківського).  

Метою роботи є дослідження процесу виявлення національних ознак та еволюції українського 
світського сюжетного живопису козацької доби як складової тогочасного інтер‘єру в працях представ-
ників української науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття.  

Виклад основного матеріалу. В часи становлення української науки про мистецтво визнача-
ються предмет і провідні напрямки дослідницької діяльності науковців, які залучили до кола своїх за-
цікавлень вивчення національної образотворчої спадщини. Передусім зусилля дослідників зосереди-
лись на формуванні цілісної концепції еволюції вітчизняної образотворчості, виявленні ознак 
національного стилю в різних видах пластичних мистецтв.  

Зокрема, постійна увага приділялась і фахівцями і аматорами дослідженню національних 
форм окремих видів образотворчого мистецтва на різних етапах розвитку. Значною мірою ці пошуки 
були детерміновані розквітом національного романтизму в українському мистецтві означеної доби. Як 
вияв власної ідентичності в межах національної культури національний романтизм був важливим 
напрямком розвитку тогочасного мистецького процесу – передусім в країнах Північної та Східної 
Європи [7, 163]. Утвердження національних ідей у мистецтві як виразно демократичній сфері духовно-
культурної діяльності стало конкретним яскравим проявом національного самоутвердження українців 
[6, 193]. 

Одне з чільних місць у широкому колі питань стосовно характеристики національних ознак 
українського мистецтва займало, безумовно, дослідження вітчизняного малярства. За кілька деся-
тиліть збирається й обробляється грандіозний фактологічний матеріал з різних питань сакрального 
живопису давньокнязівської й козацької доби, досліджуються окремі пам‘ятки і створюються узагаль-
нюючі праці щодо національних відмінностей сакральних стінописів та іконопису часів козацького ба-
роко. Не менш успішно вивчались і знавцями часів аматорського мистецтвознавства в останній чверті 
ХІХ століття і фахівцями початку двадцятого відмінні риси давнього українського портрету.  

Вивченню світського сюжетного живопису в Україні в часи становлення наукового мистецтво-
знавства приділялась порівняно невелика увага, що цілком обґрунтовано обумовлювалось незначною 
часткою нецерковних сюжетів у вітчизняній малярській спадщині окресленої доби. Разом з тим, окремі 
аспекти цієї складової вітчизняного малярства також стали предметом вивчення ряду науковців. Так, 
М. Істомін в своїх публікаціях межі ХІХ і ХХ століть згадує цю групу живописних пам‘яток, проте прак-
тично їх не розглядає. Разом з тим, учений дає власне пояснення невеликій кількості та невисокій 
якості сюжетів зі світського життя: якщо при створенні сакрального сюжету майстри мали готові зраз-
ки, то в другому випадку змушені були «малювати з натури, оскільки західні зразки, що були під рука-
ми, зовсім не підходили до місцевих умов, а малювання з натури не мало місця при курсі навчання» 
[4, 311]. Тому автор зупиняється лише на двох сюжетах: «козака Мамая» та церковній алегорії. В по-
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пулярній народній картині він окреслює два варіанти: козака, що сидить і грає на бандурі і «стереотип-
но чубатого запоріжця з лірою». «Запорожець зображений з рушницею за спиною і шаблею на боці, у 
ніг його невелика діжка з написом «брага біла», миска з написом «нутра» (нюхальний тютюн) та ріжок 
з написом «тютюн». Тип запорожця представлений досить вдало, одяг на ньому багатий: очевидно, на 
малюнку відтворюється певний запорозький старшина» [4, 311].  

У ґрунтовному нарисі про бароковий живопис Є. Кузьмін теж практично не розглядає світські 
композиції. Єдине зауваження про цю групу пам‘яток в роботі стосується знову ж таки «міфічного» ко-
зака Мамая – «близьких до лубка» жанрових сюжетів, художні якості яких автор оцінює достатньо кри-
тично [5, 458].  

Натомість, К. Широцький дуже поважно поставився до означеної проблеми. В 1913 – 1914 ро-
ках в часопису «Мистецтво в Південній Росії» він публікує одне з найвагоміших своїх досліджень «Про 
живописне оздоблення української хати в минулому і сучасності» [10; 11]. У тому ж 1914 році праця 
виходить окремим виданням, назва якого – «Нариси з історії декоративного мистецтва України. І. Ху-
дожнє оздоблення українського дому в минулому і сучасності» - свідчить про прагнення автора продо-
вжити дослідження у зазначеному напрямку [12].  

Є всі підстави вважати дану працю К. Широцького унікальною для вітчизняного мистецтво-
знавства доби становлення спробою дати комплексний аналіз декоративно-живописних елементів 
українського інтер‘єру. У вступі автор визначив коло завдань наступним чином: «Через новизну пред-
мета, при необхідності оперувати певним і дуже різноманітним матеріалом, мусимо залишити поки що 
думку про вичерпну повноту задуманої картини, обмеживши її лише галуззю живописних декорацій». З 
наведених слів зрозуміло, що типове для вченого прагнення до постановки проблем синтетичного ха-
рактеру разом з притаманним йому як учневі Д. Айналова інтересом до аналізу художніх форм обумо-
вили дещо спірне рішення об‘єднати в одне ціле – буквально лише «під одним дахом» - різнорідні ви-
ди і жанри пластичних мистецтв. При цьому К. Широцький обмежує себе дослідженням лише світської 
художньої творчості, попри те, що ікона теж займала значне, а в ідейному плані – центральне місце в 
житловому інтер‘єрі. Виходячи з поставлених завдань він розглядає найпопулярніші сюжети і образи 
професійного і народного живопису, у тому числі з нечисленнимим зразками фресок, графічні твори і 
окремі види прикладного мистецтва.  

У перших розділах роботи викладено огляд численних документальних джерел, покликаних у 
сукупності відобразити широке розповсюдження живопису, графіки та прикладного мистецтва в побуті 
різних верств українського населення [12, 5-26]. Загальновідомий факт запрошення українських живо-
писців у ХІV столітті до Кракова, Любліна та Вільно для розписів капели св. Духа, королівських палат 
тощо тлумачиться як свідоцтво визнання їх професійної майстерності. Досліджуються джерела і шля-
хи проникнення в Україну виробів західноєвропейського прикладного мистецтва, особливо після прий-
няття Магдебурзького права; аналізуються вимоги для отримання звання майстра в цехах Львова та 
Перемишля; розглядається роль Унії в складному процесі формування національної культури в ХVІІ – 
ХVІІІ століттях. Наведені факти дозволяють вченому охарактеризувати окреслену добу як період ста-
новлення саме національної неповторності всіх видів мистецтва. К. Широцький пише: «Самі зобра-
ження пристосовувались до типових особливостей народності; нерідко святі, Божа матір і Христос, 
зображувалися з українськими рисами обличчя і в народних костюмах, серед української обстановки» 
[12, 14].  

Безпосередній аналіз пам‘яток монументального, станкового та декоративного живопису баро-
кової доби розгортається перед читачем у вигляді широкої панорами улюблених тем і сюжетів, жанро-
вих різновидів не лише у фресках чи олійних полотнах, а й кахлях, тканинах шпалерах. К. Широцький 
компонує аналізовані твори за жанровими ознаками, що певною мірою суперечить задекларованій у 
вступі меті, оскільки в дослідженні переважає сюжетний, а не художній аналіз. Систематизується ма-
теріал за дворівневою структурою: спочатку сюжети і мотиви зображень, а потім досліджується генеза 
змісту того чи іншого релігійно-алегоричного чи міфологічного образу. Живописне оздоблення ін-
тер‘єрів автор розподіляє на дві групи: декоративно-живописні елементи в будинках козацької стар-
шини і взагалі цивільного населення та оздоблення службових і житлових споруд духівництва.  

Огляд сюжетів і мотивів, що були улюбленими елементами оздоблення у козаків, дають 
підстави зазначити, що наше населення віддавало перевагу зображенням птахів і звірів як сим-
волічних – грифони, ягня, сова – так і реальних: левів, орлів, косуль, павичів тощо. Часто зустрічають-
ся пейзажні мотиви - також як реальні так і алегоричні. «Козак любив природу. Мандрування в степах, 
по морю, по лісам спонукали його до споглядання природи і відповідної творчості, що виявилась у 
піснях, переказах та образотворчому мистецтві» [12, 53]. Дещо інакше виглядає справа з другою гру-
пою пам‘яток. «Розглядаючи перераховані залишки старовинних розписів в будинках старої України, 
цікаво відзначити, що дійсність відбивалась реальним чином лише у тих, хто мав до неї найближче 
відношення, тобто козаків і взагалі військового класу; за те зовсім інший характер мало оздоблення 
будинків давньої освіченої інтелігенції, зокрема духівництва. Ще тепер ми маємо певні залишки цього 
роду декорацій. На них ми бачимо відображення філософської думки свого часу» [12, 62]. 

 На доказ твердження характеризуються мотиви розписів навчальних і житлових корпусів 
Київської духовної академії, Переяславської семінарії, архієрейського будинку в Полтаві, єпископсько-
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го будинку в Андрушах тощо. «Ясно, що у всіх щойно вказаних розписах ми маємо справу з типом кім-
натних декорацій, досить далеким від характеру розписів у хатах козаків. Характер їх символічний; 
символи розміщуються на стінах для повчання, щоб вчити чи карати сатирою відвідувачів будинку, 
поетів. Панів, учнів, своїх одновірців та латинян» [12, 65]. У цих символах за словами автора перева-
жає книжкова схоластика, яка панувала в українській освіті протягом всієї козацької доби. означена 
думка ілюструється цікавим оглядом тогочасної поетичної творчості «бродячих версифікаторів» зі 
спудеїв, що часто поєднували в діяльності мистецтво поезії та живопису. Керівною ідеєю подібних 
розписів К. Широцький вважає прагнення «навчити людину довершеності, добрим відносинам між 
людьми, знищити суспільні пороки, навчити чесній праці і уважності» [12, 72].  

Фактично, як видно з аналізу, групи пам‘яток, що розглядаються, об‘єднуються механічно, ли-
ше «стінами», а не художньо ансамблевою цілісністю. Водночас, оцінні характеристики окремих творів 
безспірні і свідчать про ерудицію і високий художній смак фахівця. Доцільно, зокрема, відмітити май-
стерність К. Широцького у висвітленні еволюції сюжету улюбленої народної картини із зображенням 
козака Мамая. Ця композиція і раніше привертала увагу знавців аматорського періоду розвитку науки. 
Так, слід згадати публікацію в «Киевской старине» за підписом А.С. (вірогідно – О. Стороженко). В ній 
образ вже трактується як втілення народного ідеалу героя [1]. К. Широцький, аналізуючи найбільш 
ранні однофігурні композиції, за словами іншого фахівця Д. Щербаківського, дає їм влучну назву «ко-
зак-бандурист» [13, 252]. На думку вченого «Козак-бандурист» - картина чисто українського походжен-
ня, скомпонована не пізніше ХVІІ століття. Найкращі сторінки цієї фундаментальної праці стосуються 
сучасної галузі оздоблення українського житла – хатнього малювання.  

В характеристиках творів давньоукраїнського мистецтва Д. Щербаківський акцентував увагу на 
зв‘язках з західноєвропейською культурою, на вмінні наших майстрів трансформувати запозичені сю-
жети, адаптуючи до вітчизняних смаків. Однак, у згаданому невеликому дослідженні «Козак Мамай» 
він не погоджується з міркуваннями К. Широцького. Вчений звертає увагу на сталий характер базової 
однофігурної композиції козака з підібраними під себе ногами і постійними атрибутами, її гармонійну 
закінченість. Крім цього, на думку автора означене рішення за змістом не зовсім відповідає головній 
ідеї козацтва – героїчного воїнства. Однак, вітчизняні майстри не були на той час компетентними у 
зображенні батальних сцен. Разом з тим, вони чудово вміли перенести на рідний ґрунт готову компо-
зицію, що сподобалась, надати національних форм. Джерелом натхнення у даному випадку в статті 
називається Схід. «Мені здається, що іконографічні родичі нашого козака-бандуриста не на Заході, а 
на Сході. Спокійна, лінива постать…з підібраними під себе «по турецьки» ногами, з надто спокійним 
загальним настроєм, якось мимоволі наводить думки на Схід і примушує там шукати паралелі» [13, 
253].  

На доказ тези в роботі згадуються мотиви перського, арабського, турецького прикладного ми-
стецтва. Разом з тим, у автора не викликає сумнівів творчий внесок українських митців, що добре про-
стежується в нових редакціях композиції. Що активно змінюються і в своєму змісті і за формою. Сю-
жетний розвиток картини в бік іронічного ставлення до героя Д. Щербаківський пов‘язує з вертепною 
драмою ХVІІІ століття. З іншого боку на розвиток сюжету вплинули тогочасні суспільні події. «Гайда-
маччина, яка йшла з нижчих та середніх верств української людності і була не тільки розбоєм, але й 
ідейним протестом проти економічних, соціальних і національних болячок свого часу, відбилась в 
народній поезії і не могла не зоставити значного сліду на народній картині» [13, 255].  

Саме в ці часи картина набуває нове ім‘я, оскільки, як вказує дослідник, Мамай – це «справжнє 
історичне прізвище одного чи навіть двох гайдамацьких ватажків». В цих пізніших сценах, на його дум-
ку, нічого старокозацького нема. Щодо композиційних рішень картин ХVІІІ століття, то тут авторська 
позиція співпадає з поглядами К. Широцького, оскільки несе помітні західні впливів окремих деталях, 
колориті і живописній манері [13, 257]. Картина набуває все більш оповідного характеру, доповнюєть-
ся численними написами. Відмічаються в статті і спроби майстрів ХІХ століття надати рисам «Козака 
Мамая» більш героїчного характеру, що пояснюється впливом історичних праць про Україну. Попри 
те, що більшість пізніх варіантів не відзначаються високими художніми якостями, автор не применшує 
народної популярності сюжету, відзначаючи, що «народ і досі любить цю картинку, і кохається в ній і 
малює її» [13, 258]. 

Ще раз звертається Д. Щербаківський до своєрідних живописних сюжетів у публікації «Суєта 
суєт» [14]. В ній подано детальний опис картини кінця ХVІІІ століття, яка експонувалась в київському 
музеї під цією назвою. Після аналізу композиції автор зосереджується на з‘ясуванні генези цієї 
рідкісної для національного живопису, але дуже популярної як в середньовічні часи так і в добу бароко 
теми західноєвропейської культурі. Вчений відносить київську картину до варіанта, який дає «антитезу 
краси (а також багатства, слави, сили) та смерті, але засобами натюрморту [14, 159].  

Мистецтвознавець Ф. Ернст у своєму дослідженні українського мистецтва барокової доби чітко 
відокремлював народне малярство, «в якім кохався народ, і яке не було чужим і для середніх верств 
тодішнього громадянства – дрібної шляхти, козаків, духовенства» від живопису церковного та пансько-
го [3, 15]. Народну картину він ставить нарівні з різьбленими і розписними меблями, коштовною 
зброєю, сріблом, склом, килимами, якими оздоблювались кімнати. Найцікавішим і найбільш популяр-
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ним сюжетом автор теж вважає «козака-бандуриста» і, погоджуючись у всіх основних позиціях з 
Д. Щербаківським, характеризує еволюцію сюжету від «бандуриста» до «Мамая» [3, 16].  

Висновки. Публікації кінця ХІХ – початку ХХ століття, присвячені сюжетному світському живо-
пису козацької доби, зокрема, декоративно-живописним елементам народної картини, мають неабияку 
наукову вартість. Утвердження думки про значимість і самостійність національного малярства вияв-
ляється в бажанні дослідити і донести до читачів інформацію про існування специфічно українських 
сюжетів та особливе трактування мотивів загальноєвропейських у творах митців козацької доби.  

Аналіз та порівняння праць дослідників 1890-х – 1910-х років К. Широцького, 
Д. Щербаківського, Ф. Ернста дозволили з‘ясувати наукові погляди, зрозуміти ступінь зацікавлення 
проблемою національного стилю на прикладі популярних сюжетів світського живопису, зокрема 
народної картини «Козак Мамай», встановити роль живопису як компоненти облаштування помешкань 
козацької доби та відчути загальну культурно-мистецьку атмосферу вказаного часу. 
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Мета статті – проаналізувати, обґрунтувати та систематизувати фольклористичні дослідження народного танцю Цен-

тральної України. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні історичного, культурологічного, мистецтвознавчого та 
біографічного підходів, а також комплексному використанні методів аналізу, синтезу й узагальнення, що дало змогу про-
аналізувати, обґрунтувати та систематизувати народну хореографічну спадщину Центральної України. Наукова новизна поля-
гає у розширенні знань та систематизації наукових досліджень провідних хореографів, етнографів та фольклористів у галузі 
танцювальної культури України. Висновки. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що, незважаючи на численність 
публікацій, які торкаються окремих історико-культурних питань порушеної проблеми, немає узагальнюючого фольклористичного 
дослідження народного танцю Центральної України. На думку автора, величезний внесок у вивчення і аналіз історико-вікової 
стилістики регіональної хореографічної культури здійснюють польові фольклорно-етнографічні розвідки. 
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культуры Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины 
Нарратив фольклорных исследований народного танца Центральной Украины 
Цель статьи ‒ проанализировать, обосновать и систематизировать фольклористические исследования народного 

танца Центральной Украины. Методология исследования основана на применении исторического, культурологического, искус-
ствоведческого и биографического подходов, а также комплексном использовании методов анализа, синтеза и обобщения, что 
позволило проанализировать, обосновать и систематизировать народное хореографическое наследство Центральной Украи-
ны. Научная новизна заключается в расширении знаний и систематизации научных исследований ведущих хореографов, эт-
нографов и фольклористов в области танцевальной культуры Украины. Выводы. Проведенное исследование позволяет кон-
статировать, что, несмотря на многочисленность публикаций, касающихся отдельных историко-культурных вопросов 
затронутой проблемы, нет обобщающего фольклористического исследования народного танца Центральной Украины. По мне-
нию автора, огромный вклад в изучение и анализ историко-вековой стилистики региональной хореографической культуры вно-
сят полевые фольклорно-этнографические разведки. 

Ключевые слова: хореография, фольклор, народный танец, духовная культура, хореографическая культура Украи-
ны, фольклористические исследования. 
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Актуальність теми дослідження. Нині численні політичні, економічні, соціальні умови розвитку 

нашої держави відсунули занепокоєння про духовну культуру суспільства на другий план. Сучасна 
Україна опинилася перед необхідністю її відновлення. Дослідження хореографічного фольклору 
України сприяє збереженню, а значить і збагаченню історико-культурної спадщини, духовному зрос-
танню нашої держави. У нашому дослідженні танцювальний фольклор розглядається як історико-
культурний феномен.  

Криза духовної сфери українського суспільства потребує ефективного пошуку шляхів до її по-
долання. Людством накопичені величезні багатства духовних цінностей, які, нажаль, або не викори-
стовуються, або зовсім втрачаються в епоху науково-технічного прогресу. Наукова актуальність до-
слідження зумовлена недостатньою увагою до народного танцю Центральної України як потужного 
джерела духовної культури нації. У різних куточках України локальні традиції розвивалися різними 
темпами, з різною ефективністю взаємодіяли з іншими етнічними культурами. Хореографічне ми-
стецтво України тісно пов‘язане з історією народу, його звичаями та традиціями. Центральна Україна 
стала осередком формування східного слов‘янства, а пізніше – українського етносу, української нації 
та культури, зокрема пісенно-танцювальної. Утверджуючись та розвиваючись фольклорний танець 
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Центральної України сформував ті специфічні риси, локальні особливості, манеру та характер вико-
нання, які чітко вирізняють його з поміж інших. Хореографічна культура досліджуваного регіону має 
багато специфічних рис і вельми своєрідна. Необхідність наукового вивчення історичного і сучасного 
хореографічного фольклору Центральної України, як одного з компонентів духовної культури суспіль-
ства назріла давно. Інтерес викликаний і практичною потребою її вивчення у зв‘язку з етнічною спе-
цифікою регіону, багатством, і різноманітністю його духовної культури, яка є відображенням всієї бага-
тогранності перерахованих обставин в цілому. 

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій літературі ХХ‒ХХІ століття існують різні підходи до 
вивчення окремих аспектів українського народного хореографічного мистецтва. Зокрема, фольклори-
стичними дослідженнями танцю Центральної України займалися К. Василенко [1; 2; 3], 
В. Верховинець [4], П. Вірський [7], А. Гуменюк [6], Є. Зайцев [8], А. Кривохижа [11] та ін. Серед су-
часних дослідників, у працях яких має місце хореографічна культура Центральної України ‒ Л. Козинко 
[9], Б. Кокуленко [10], С. Легка [12], О. Мерлянова [13].  

Мета статті – проаналізувати, обґрунтувати та систематизувати фольклористичні дослідження 
народного танцю Центральної України. 

Виклад основного матеріалу. Українська народна хореографія відображає у художньо-
естетичних образах національне світосприйняття і як носій національних цінностей є частиною світо-
вого культурного простору [14, 89]. Загальновідомо, що фольклор, будучи підґрунтям духовної культу-
ри, відображає менталітет народу, і як частина цієї культури розглядається в тісному зв‘язку з історією 
регіону. Історія народу і регіону глибинно проявляється в його духовній культурі, частиною якої є хо-
реографічна творчість. Фольклор – дуже чутлива сфера культури. Він існує в територіально-конкретній 
традиції, реагує на історичний час і на життя конкретної історичної спільноти. Його необхідно вивчати 
в хронологічному і географічному ракурсах, враховуючи при цьому специфіку народної творчості, що 
випливає із своєрідності історичного розвитку, різноманіття етнокультурних контактів. 

Фольклор – явище традиційної культури, феномен духовного самовираження етносу, в якому 
відбились народна модель світосприйняття, креативні етнічні задатки, етноментальні характеристики, 
естетичні стереотипи [5, 12]. 

Ґрунтовний дискурс у царині народного танцювального фольклору України здійснив відомий 
етнограф, хореограф, фольклорист В. Верховинець (1880-1938 рр.). Він став провідною ланкою до-
слідження танцювального мистецтва України, оприлюднивши на широкий загал свій науковий доробок 
―Теорія українського народного танцю‖ [4] (1919 р). У цій праці дослідник зібрав та систематизував 
надзвичайно цінний матеріал для правильної інтерпретації та розуміння українського танцю. 

Значний внесок у дослідження українських народних танців зробив А. Гуменюк (1916-1982 рр.), 
результати якого можна простежити у книгах ―Українські народні танці (танцювальні мелодії)‖ 
(1955 р.), ―Народне хореографічне мистецтво України‖ (1963 р.). Окремої уваги заслуговує праця 
―Українські народні танці‖ (1962 р., пер. в 1969 р. за ред. П. Вірського) [6; 7]. Відомий фольклорист за-
писав велику кількість народних пісень та танців, зокрема тих, які мають провідне місце у культурно-
мистецькому просторі Центральної України. П. Вірський та А. Гуменюк здійснили опис понад 140 
танців. У першому розділі викладено характеристику термінів, умовних позначень, позицій та поло-
жень рук і ніг, корпусу, голови виконавців. У другому розділі міститься опис основних рухів українсько-
го народного танцю. 

До сьогодні залишається актуальними фольклорні розвідки Є. Зайцева, репрезентовані у праці 
―Основи народно-сценічного танцю‖ (1976 р.) [8]. Автор подає методику (близько двох сотень рухів) 
виконання танців Центрального та Західного регіонів України. 

Відчутний вплив на процес розвитку хореографічного мистецтва в Центральній Україні 
здійснив А. Кривохижа [11] та його творча діяльність у хореографічному колективі ―Ятрань‖. Спираю-
чись у своїй діяльності на народну основу, черпаючи у фольклорі справжнє натхнення, А. Кривохижа 
часто здійснював фольклорні експедиції до районів, розташованих на березі р. Ятрань. Ця діяльність 
дала можливість А. Кривохижі провести межу у творчості між прямим відтворенням фольклору і його 
сценічним варіантом – фольклоризмом. Час діяльності ансамблю ―Ятрань‖ співпав із процесами по-
ступового зникнення фольклорних творів з активного вжитку в побуті. Саме ці зразки народних танців, 
елементи обрядів прагнув зафіксувати А. Кривохижа задля подальшого творчого осмислення [10, 12]. 

А. Кривохижа немало мандрував по Україні, збираючи фольклор, вивчаючи історію, традиції, 
обряди; працюючи на репертуаром ансамблю, намагався зважати на те, що людей цікавить, що подо-
бається, що захоплює. Створюючи хореографічні композиції, майстер завжди шукав найоптимальніші, 
найефективніші варіанти постановок, які найточніше відтворювали б народний дух, думку, естетику, а 
також багатство українського фольклору. Спочатку добирав танці, хороводи, обряди в усьому їхньому 
розмаїтті, потім створював композиції, сюїти, інші масштабні полотна. Але мета цих пошуків була 
єдиною ‒ хореографічна композиція має бути аналогом українського народного танцю чи обряду, тоб-
то містити найцінніше, що є в українському фольклорі [15, 224].  

Надзвичайно визначним та змістовним є дослідження хореографічної лексики українського 
танцю К. Василенка, презентоване у книзі ―Лексика українського народно-сценічного танцю‖ (1996 р.) 
[1]. В основі означеної праці лежить фольклорний матеріал Полісся, Поділля, Волині, Прикарпаття, 
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Буковини, Закарпаття та Центральної України. Загалом, у процесі фольклорних розвідок К. Василенка, 
було систематизовано понад тисячу рухів, з яких значна кількість була зафіксована вперше. Також 
уваги заслуговує праця ―Український танець‖ (1981, 1997 р.) [1; 2], в якій чітко простежується взаємо-
залежність історичних, етнологічних, фольклорних зав‘язків з формами та жанрами, лексикою, компо-
зицією, музикою в українській народній хореографії, аналізуються форми обробки першоджерела, а 
також взаємозв‘язки українських танців з танцями народів, які мешкають в Україні. 

Таким чином, огляд джерел до початку XXІ ст. свідчить про активну дослідницьку роботу з 
вивчення регіонального танцювального фольклору України із залученням до цього фахівців-
хореографів та фольклористів. Для вивчення хореографічного фольклору, введення досліджень в на-
уковий обіг і знайомства з ними широкого кола фахівців, праці періодично перевидаються. 

Означені дослідження замикають коло наукових інтересів дослідників хореографічного фольк-
лору Центральної України. Все ж проблему вивчення фольклору порушують інші науковці. Свій внесок 
у вивчення народної творчості внесли ―Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені 
професору Лідії Дунаєвській‖ (м. Київ), де розглядаються питання фольклору України як націєтвірного 
чинника; фольклору і фольклористики в сучасному освітньому просторі; фольклору та фольклористи-
ки етнографічних регіонів України; етномузикознавства та ін. До збірників матеріалів читань увійшли 
статті загального характеру про стан фольклорних традицій України, історико-етнографічних до-
сліджень різних фольклорних жанрів. 

Феномен фольклору України ґрунтовно обговорюють на Міжнародній науковій конференції 
―Народна творчість українців у просторі та часі‖ (м. Луцьк). У рамках конференції розглядаються пи-
тання: традиційної народної культури та фольклору українців; закладів культури та освіти в до-
слідженні, збереженні та популяризації культурної спадщини українського народу та ін. Широкоас-
пектність розвідок науковців, що відображають дослідження з культури, фольклору, дозволяє 
детально і під різним кутом зору розглянути найважливішу частину духовної культури українського 
народу. 

Науково-практична конференція ―Збереження традицій танцювального фольклору та органічне 
їх включення в сучасну хореографічну культуру Поділля‖ (м. Хмельницький) зібрала науковців з метою 
дослідження питань історії та розвитку хореографічного мистецтва в контексті відродження та збере-
ження подільського танцю, його значення у вихованні молодого покоління, ролі традиційного народно-
го аматорського хореографічного мистецтва у формуванні культурних цінностей. 

Значна увага досліджень фольклору України відображена у дисертаційних дослідженнях 
здебільшого як складової народних традицій та звичаїв у процесі виховання особистості (Р. Дзвінка, 
Г. Карась, В. Каюков, Ю. Коломієць, Л. Степаненко, Т. Мацейків, С. Нікітчина, В. Скутіна, 
Н. Чашечнікова); у процесі формування національної самосвідомості (Г. Кловак), розвитку творчої 
особистості (З. Пазнікова, Н. Соломко); у сучасному культуротворчому процесі (К. Гончар); у контексті 
взаємозв‘язків естрадної і фольклорної музики (А. Ковбасюк, В. Тормахова) та ін. 

Аналізуючи хід наукових заходів та результати наукових досліджень, варто зауважити, що 
проблема вивчення та збереження хореографічного фольклору Центральної України залишається 
осторонь. Вважаємо, що фольклористичні дослідження народного танцю під загрозою зникнення з 
поля наукової спільноти, що за кілька років матиме негативні наслідки у зв‘язку з втратою носіїв 
танцювального фольклору України. Важливим завданням сучасних дослідників танцювального фоль-
клору є збір та обробка польових (первинних) матеріалів, зібраних в експедиціях. Це і танцювальна 
лексика, і тематика, музичний матеріал, поодинокі аналітичні узагальнюючі роботи творів хорео-
графічного мистецтва в окремих населених пунктах. 

З початку ХХІ ст. дослідниками презентовано дуже незначну кількість наукових праць, присвя-
чених фольклористичним дослідженням народного танцю, зокрема Центральної України. Частково 
означену проблему репрезентує дослідження С. Легкої [12]. ―Українська народна хореографічна куль-
тура ХХ ст.‖ (2003 р.). У дисертації на основі аналізу наукових джерел обґрунтовується думка, що 
історико-культурний аналіз української народної хореографічної культури ХХ ст. може бути здійснений 
у трьох напрямках: функціональному, лексико-семантичному та концептуально-теоретичному. Істори-
ко-культурний аналіз розвитку української народної хореографічної культури здійснюється у таких ас-
пектах: український народний танець у побуті; у контексті розвитку драматичного театру; як самостій-
ний твір мистецтва; у контексті становлення та розвитку українського балетного театру; як об‘єкт 
наукової рефлексії; розвиток української хореографічної освіти. Лексичні, жанрові, стилістичні інновації 
розглядаються в процесі їх взаємодії з існуючими традиціями українського народного танцю на фоні 
становлення і розвитку останнього як культурно-мистецького феномену [12, 19]. 

Першим в українському мистецтвознавстві дослідженням жіночих танців у контексті розвитку 
народної та сценічної хореографії є дисертація О. Мерлянової [13] ―Жіночі танці в українській народній 
хореографії‖ (2009 р). У роботі проведено історико-культурний та мистецтвознавчий аналіз за такими 
напрямами: українські жіночі танці в побуті – у контексті календарно-річної та сімейної обрядовості, а 
також поза обрядами; сценічні варіанти українських жіночих танців – у народно-сценічній хореографії 
та в умовах оперно-балетних вистав на національні теми. Доведено, що обрядові жіночі танці в про-
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цесі естетизації набули самостійного художнього значення, дали поштовх для подальшого розвитку 
необрядових танців [13, 18]. 

Значно поповнила результати наукового вивчення фольклорного танцю Центральної України 
(Кіровоградщина) дисертація Б. Кокуленка [10] ―Фольклорні традиції в народно-сценічному 
танцювальному мистецтві Кіровоградщини‖ (2010 р.). Диcеpтацiю пpиcвяченo пpoблемi викopиcтання 
фольклорних традицій в народній хореографічній культурі Кіровоградщини. У дocлiдженнi poзкpитo 
змicт, cтpуктуpу, загальнi тенденції, способи викopиcтання фольклорних традицій в наpoднo-
cценiчнoму танцi центpальнoгo pегioну України, проаналізовано діяльність залуженого cамoдiяльнoгo 
ансамблю танцю України ―Ятрань‖. Автор дисертації зазначає, що геополітичне положення кірово-
градського реґіону в другій половині ХVІІІ століття сприяло формуванню основних тенденцій розвитку 
української народно-сценічної хореографії, джерелами якої справедливо вважається традиційна 
народна обрядовість та звичаї. Історія хореографічної культури реґіону свідчить, що населення цієї 
території носить поліетнічний характер, що відображає тенденцію хореографічної різноманітності: го-
пак, козак, козачок, журавель, козак-вальс, мазурка, страшок, холяндра, комаринська, трамблям-
полька, сербіяночка, булгарка, джок, сирба, зайчик, кострубонько тощо.  

Відтак значиму роль автор відводить творчості ансамблю танцю ―Ятрань‖, створений 
А. Кривохижею, який був символом фольклорної хореографії. Спостерігаючи розвиток фольклорного 
народно-сценічного танцю на Кіровоградщині, автор надає особливого значення тенденції пріоритету  
українського репертуару танцювальних колективів, незважаючи на етнічну різноманітність у цій об-
ласті. Автор пропонує термін ―етнохореографії‖ та вважає його цілком адекватним для характеристики 
ідеї (поняття) фольклорного танцю і його зав‘язків з народними традиціями та обрядами. У роботі ро-
бить акценти на оригінальності творчої концепції програми ансамблю ―Ятрань‖ та його послідовників 
[10, 19-20]. 

У дисертації Л. Козинко [9] ―Традиції фольклорної культури в сучасному народно-сценічному 
танці та балетному театрі України‖ (2012 р.) розглянуто питання еволюції, трансмісії та використання 
традицій фольклорної хореографії у сучасному хореографічному мистецтві. Здійснено комплексний 
аналіз становлення й еволюції українського фольклорного хореографічного мистецтва, виходячи з 
антропологічної та міфологічно-сакральної його основ. Обґрунтовано особливості еволюції жанрово-
видової системи української народної хореографії, виходячи з антропологічної складової та зміни 
релігійних уявлень. Простежено динаміку розвитку української хореографії в її жанрових різновидах на 
сучасному етапі становлення. Виявлено та проаналізовано особливості використання фольклорного 
матеріалу в діяльності сучасних колективів [9]. 

Висновок. Таким чином, проведене дослідження дозволяє констатувати, що, незважаючи на 
численність публікацій, які зачіпають окремі історико-культурні питання порушеної проблеми, немає 
узагальнюючого фольклористичного дослідження народного танцю Центральної України. На нашу 
думку, величезний внесок у вивчення і аналіз історико-вікової стилістики регіональної хореографічної 
культури вносять польові фольклорно-етнографічні розвідки. Перспективою подальших розвідок вба-
чаємо організацію фольклорно-етнографічної експедиції по населених пунктах Центральної України з 
метою збирання та запису фольклористичних матеріалів. До експедиційної групи плануємо залучити 
студентів спеціальності ―Хореографія‖ Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини в рамках діяльності наукового гуртка ―Народний танець в системі хореографічної освіти‖ та 
вивчення дисципліни ―Теорія і методика українського народного танцю‖. 
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ЖАНР СИМФОНІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ О. ЯКОВЧУКА  
(НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЇ-КОНЦЕРТУ № 6 “ПАМ’ЯТІ С. БАРБЕРА”) 

 
Мета роботи пов‘язана із пізнанням метаморфоз жанру симфонії на сучасному етапі, що простежується у численних 

модифікаціях її класичного інваріанту, однією з яких постав змішаний жанр. У контексті цього висвітлення жанрово-стильових 
особливостей Симфонії-концерту ғ 6 ―Пам‘яті Барбера‖ (2013) О. Яковчука сприятиме глибшому розумінню не лише інно-
ваційного підходу митця, але й провідних тенденцій у розвитку жанру. Методологія дослідження заснована на застосуванні 
культурологічного підходу, джерелознавчого, текстологічного методів, а також методів цілісного аналізу та інтерв‘ювання. За-
значений підхід дозволяє розкрити художньо-виразові якості даного твору в аспекті оновлення жанрових рис симфонії. Наукова 
новизна. У статті вперше висвітлено жанрово-стильові особливості Симфонії-концерту ғ 6 ―Пам‘яті Барбера‖ О. Яковчука з 
огляду на інноваційність підходу композитора (оновлення прийомів подачі симфонічних принципів, змішаний жанр, інтертексту-
альні зв‘язки). Висновки. Художньо-образна самобутність задуму твору О. Яковчука заснована на ідеї творчого діалогу з музи-
кою С. Барбера. Це відобразилося як у прямому цитуванні, так і в майстерній роботі з інтонацією, вмінням показати витон-
ченість переходу від запозиченого слова до власного. Інноваційність підходу простежується на приналежності твору до типової 
на сучасному етапі групи жанрів-мікстів. Неканонічність Симфонії-концерту ғ 6 проявляється у сконцентрованості контрасту 
між двома частинами її циклу, відсутності повільної частини та скерцо, трактуванню сонатності у першій частині лише експо-
зиційно (без розробки і репризи), заміні сонатної форми у фіналі на поліфонічну (фуґа), застосуванні інтертекстуальності, яка 
відіграє домінуючу роль у становленні цілісності даної композиції.  

Ключові слова: українська музика, симфонія, концерт, симфонія-концерт, О. Яковчук. 
 
Кушнирук Ольга Афанасьевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела музыковедения 

и этномузыкологии Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Т. Рыльского НАН Украины 
Жанр симфонии cквозь призму инновационного подхода А. Яковчука (на примере Симфонии-концерта № 6 

“Памяти С. Барбера”) 
Цель работы связана с познанием метаморфоз жанра симфонии на современном этапе, что прослеживается в мно-

гочисленных модификациях ее классического инварианта, одной из которых оказался смешанный жанр. В контексте этого 
освещение жанрово-стилевых особенностей Симфонии-концерта ғ 6 "Памяти Барбера" (2013) А. Яковчука будет способство-
вать более глубокому пониманию не только инновационного подхода художника, но и ведущих тенденций в развитии жанра. 
Методология исследования основана на применении культурологического подхода, источниковедческого, текстологического 
методов, а также методов целостного анализа и интервьюирования. Указанный подход позволяет раскрыть художественно-
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выразительные качества данного произведения в аспекте обновления жанровых черт симфонии. Научная новизна. В статье 
впервые освещены жанрово-стилевые особенности Симфонии-концерта ғ 6 "Памяти Барбера" А. Яковчука с точки зрения 
инновационности подхода композитора (обновление приемов подачи симфонических принципов, смешанный жанр, интертек-
стуальные связи). Выводы. Художественно-образная самобытность замысла произведения А. Яковчука основана на идее 
творческого диалога с музыкой С. Барбера. Это отразилось как в прямом цитировании, так и в мастерской работе с интонаци-
ей, умением показать изящество перехода от заимствованного слова к собственному. Инновационность подхода прослежива-
ется на принадлежности произведения к типичной на современном этапе группе жанров-микст. Неканоничность Симфонии-
концерта ғ 6 проявляется в сосредоточенности контраста между двумя частями еѐ цикла, отсутствии медленной части и 
скерцо, трактовке сонатности в первой части только экспозиционно (без разработки и репризы), замене сонатной формы в фи-
нале на полифоническую (фуга), применении интертекстуальности, которая играет доминирующую роль в становлении це-
лостности данной композиции. 

Ключевые слова: украинская музыка, симфония, концерт, симфония-концерт, А. Яковчук. 
 
Kushniruk Olga, Ph.D. in Musicology, Senior Associate, Department of Musicology and Ethnomusicology, M. T. Rylsky Insti-

tute of Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine 
The genre of the symphony with the prism of innovative approach A. Jacobchuk (on the example of Symphony-

concert № 6 “In memory of S. Barber”) 
The purpose of the article is related to the knowledge of the metamorphosis of the genre of the symphony at the present 

stage, which is traced in numerous modifications of its classical invariant, one of which is a mixed genre. In the context of this coverage 
of genre-style features of Symphony concert No. 6 "In memory of S. Barber" (2013) A. Jacobchuk will promote a deeper understanding 
of not only the innovative approach of the artist but also of the leading tendencies in the development of the genre. The methodology 
of the research is based on the application of the cultural approach, source study, textual methods, as well as methods of holistic analy-
sis and interviewing. This approach allows us to reveal the artistic and expressive qualities of this work in terms of updating the genre 
features of a symphony. Scientific novelty. The genre-style features of Symphony concert No. 6 "In memory of Barber" by 
A. Jacobchuk are considered for the first time in view of the innovativeness of the composer's approach (updating of presentation tech-
niques of symphonic principles, mixed genre, intertextual connections). Conclusions. Artistic originality of the plan of A. Jacobchuk`s 
work is based on an idea of creative dialogue with S. Barber's music. This was reflected both in the direct quote and in the masterful 
work with intonation, the ability to show the elegance of the transition from the borrowed tunes to his own ones. The innovation of the 
approach can be traced to the belongings of the work to the group of mixed genres which are typical at the present stage. The non-
canonity of the Symphony-concert No. 6 manifests itself in concentrating the contrast between the two parts of its cycle, the absence of 
the slow part and the scherzo, the treatment of the sonata form in the first part only expositional (without development and reprisal), 
replacement of the sonata form in the final on polyphonic one (fugue), the use of intertextuality, which plays a dominant role in the for-
mation of the integrity of this composition. 

Key words: Ukrainian music, symphony, concert, symphony-concert, A. Jacobchuk. 

 
Актуальність теми дослідження. Починаючи від 2-ї половини 20 ст. парадигма жанру симфонії 

кардинально оновлюється, сформований віденськими класиками інваріант переважно стає вже 
надбанням історії. На його зміну приходить велика кількість різнорідних модифікацій ідеї симфонізму, 
що відповідно зумовила значний інтерес до їх пізнання як зі сторони композиторів, так і науковців-
музикологів. Малодослідженим на сьогодні ще є жанрово розмаїтий доробок представника київської 
композиторської школи, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премій ім. І. Огієнка, А. Веделя 
Олександра Яковчука (нар. 1952 р.), у якому чільне місце посідає симфонічна музика (8 симфоній, 2 
симфонічні поеми, 11 інструментальних концертів). Вона глибоко і яскраво віддзеркалює художній світ 
митця, властиві його особистості риси інтелектуалізму, філософського роздуму, ліричного одкровення, 
органіку володіння методом симфонізму, відчуття породжуваних ним можливостей.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика розвитку жанру симфонії у 2-й половині 20-го ст. 
широко актуалізована у працях М. Арановського, О. Зінькевич, В. Іванченка, А. Ласкової, 
М. Лобанової, М. Тараканова, В. Холопової та ін. дослідників, де об‘єднуючим твердженням виступає 
факт кардинальних змін у житті симфонії, різноманітність векторів її існування. Не залишилась осто-
ронь від таких тенденцій і симфонічна творчість О. Яковчука, деяка частина якої вже була проаналізо-
вана і інших статтях авторки даної праці. Зокрема, досліджено: еволюцію симфонічного мислення 
митця у порівнянні раннього та зрілого періодів творчості на прикладі симфонічної поеми ―Золоті во-
рота‖, Першої симфонії та П‘ятої симфонії ―Ностальгія‖ [6]; прояв ознак неоромантизму у Другій сим-
фонії у спостереженій інноваційності художньої концепції, модифікації циклу, тембрової драматургії 
[4]; індивідуальний підхід композитора до залучення вокальної складової у Третій і Четвертій сим-
фоніях [7]; інтенсивність процесу еволюції інструментального концерту в Скрипковому концерті ғ 2 
[5]. 

Мета дослідження. Висвітлити жанрово-стильові особливості Симфонії-концерту ғ 6 ―Пам‘яті 
Барбера‖ (2013) О. Яковчука в контексті інноваційного підходу митця до жанру симфонії, поєднанні її 
ознак із жанровими властивостями інструментального концерту. 

Виклад основного матеріалу. Симфонія-концерт ғ 6 (Пам‘яті С. Барбера) з прологом та епіло-
гом для фортепіано з оркестром (2013)

1
 1, яка з‘явилася у доробку О. Яковчука через шість років після 

―Ностальгії‖, показала, великою мірою, чималі зміни у ставленні композитора до жанру, бажання, за 
його словами, ―оновити прийоми подачі симфонічних принципів‖.  

Як помітно із присвяти, вектором художнього наповнення і, як з‘ясовується в процесі аналізу, 
тематичним базисом твору постає музика Семюела Барбера, одного з найулюбленіших композиторів 
О. Яковчука, та авторська рефлексія митця на неї. У його доробку 2011–2015 рр. є декілька творів, 
натхненних задумом in memoriam, – ―Епітафія‖ для струнних пам‘яті С. Павленка (2012), струнні квар-
тети ғ 5 (Пам‘яті В. Золочевського, 2011), ғ 6 (Пам‘яті А. Коломійця, 2013), ғ 7 (Пам‘яті 
В. Губаренка, 2015), ғ 8 (Пам‘яті батька, 2015). Така хронологічна сконцентрованість композицій-
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присвят налаштовує на думку про вмотивованість появи твору, цілу лабораторію авторського ―до-
слідження‖ жанру, на думку І. Мринської, ―який не лише уособлює феномен пам'яті в культурі про 
події, традиції музичної творчості, певні історико-стильові періоди, окремі особистості, але і має високу 
духовно-етичну спрямованість (музичне звернення до близької людини, вчителя, духовного наставни-
ка)‖ [8].  

Інший важливий ракурс осмислення цієї симфонії пов‘язаний з належністю до неканонічного 
виду симфоній, її рисами жанру-міксту, що з‘являється ―у зв‘язку з бурхливою дифузією в сучасних 
музичних жанрах взагалі‖ [9, 34]. Це виявляється у змішуванні її ознак із властивостями інструмен-
тального концерту, – розвинута фортепіанна партія (особливо у 2-й частині) підтверджує ідею зма-
гальності соліста й оркестру. Варто відзначити, що характерна постмодернізмові якість – розмивання 
меж того чи іншого жанру, змішування з іншим – у симфонічній творчості О. Яковчука спостерігається 
не вперше. Зокрема, уведення мішаного хору до партитур Третьої (―Відгомін дитинства‖, 1987) та Чет-
вертої (―Тридцять третій‖, 1990) пропонує досвід т. зв. ―вокальної симфонії‖, митець навіть визначає 
останню як симфонію-реквієм. Дослідники говорять про жанровий синтез навіть як про рису авторсь-
кого стилю О. Яковчука у його камерно-інструментальних ансамблях як раннього, так і зрілого періоду 
творчості [10, 9]. 

Особливими якостями характеризується сам цикл Симфонії-концерту ғ 6, обрамлений проло-
гом та епілогом, а його цілісність постає завдяки наявним інтертекстуальним зв‘язкам. На думку 
А. Виноградової-Черняєвої, саме вони, разом із сонористичністю та медитативністю, актуалізуються 
як ознаки у просторі сучасної симфонії [2, 1645]. 

Це двочастинна композиція, де перша частина спирається на сонатність, а друга частина є 
фуґою. За структурою І частина має два розділи, де в першому ідея сонатності втілена почерговим 
представленням двох контрастуючих образів і наступною кульмінацією на головній партії. Перебіг дру-
гого розділу композитор формує, застосовуючи прийом фуґато на цитаті. 

Відповідно, інтертекстуальність твору базується на цитуванні двох фрагментів із музики 
С. Барбера – теми знаменитого Adagio для струнних (переклад 2-ї частини із Струнного квартету ғ 1) 
та теми фуґи із фіналу Сонати для фортепіано, також відомого твору

2
2 американського композитора. 

Так, перша з них розташовується в розширеному вигляді як пролог симфонії (у першому варіанті пар-
титури, на прем‘єрі, О. Яковчук процитував Адажіо навіть повністю!, викликавши іронічний подив ча-
стини слухацької аудиторії), фрагментарно виринає у заключному розділі І частини, а також своєю по-
чатковою фразою підсумовує симфонію у генеральній кульмінації (ц. 28 т. 4 – ц. 29) та як її епілог. Для 
втілення формотворчої ідеї ІІ частини – поліфонічного розвитку музичного матеріалу – О. Яковчук та-
кож відштовхується від Барбера, не лише подаючи тему з фортепіанної сонати, а по суті, й оркестру-
ючи усю фактуру її першого розділу.  

Інший аспект дослідження симфонії полягає у пізнанні  наявних також ознак жанру концерту, 
оскільки автор надає у ній значення солюючого інструменту партії фортепіано. За класифікацією типів 
і рівнів взаємодії сольної та оркестрової партій І. Кузнєцова [3, 18] твір О. Яковчука водночас належить 
і до ―домінантно-оркестрового‖ (у І ч.) типу фортепіанного концерту, і до ―паритетного‖ (у ІІ ч.). Прин-
цип змагальності між солістом й оркестром яскраво виявлено у ІІ ч., де проведення теми фуґи 
якнайкраще сприяють перегукам тембрів, інструментальної маси і соло. 

Наукова новизна. У статті вперше висвітлено жанрово-стильові особливості Симфонії-
концерту ғ 6 ―Пам‘яті Барбера‖ (2013) О. Яковчука з огляду на інноваційність підходу композитора 
(оновлення прийомів подачі симфонічних принципів, змішаний жанр, інтертекстуальні зв‘язки). 

Висновки. Художньо-образна індивідуальність задуму Симфонії-концерту ғ 6 О. Яковчука за-
снована на ідеї творчого діалогу з музикою С. Барбера. Це відобразилося як у прямому цитуванні, так 
і в майстерній роботі з інтонацією, вмінням показати  слухачам витонченість переходу від запозичено-
го слова до власного, підкресливши тим самим спільність мистецьких устремлінь із видатним амери-
канським попередником. Інноваційність підходу простежується на приналежності твору до типової на 
сучасному етапі групи жанрів-мікстів. Неканонічність Симфонії-концерту ғ 6 проявляється у сконцен-
трованості контрасту між двома частинами її циклу (Homo agens, людина дії – Homo communius, лю-
дина звичайна, за М. Арановським [1, 27]), відсутності повільної частини та скерцо, трактуванню со-
натності у першій частині лише експозиційно (без розробки і репризи), заміні сонатної форми у фіналі 
на поліфонічну (фуґа), застосуванні інтертекстуальності, яка відіграє домінуючу роль у становленні 
цілісності даної композиції. 

Примітки 

1
 Її прем‘єру здійснили Надія Яковчук (фортепіано) та Симфонічний оркестр Національної філармонії України під 

керівництвом Віталія Протасова 30 травня 2013 року у рамках ХХІІІ фестивалю ―Музичні прем‘єри сезону‖. 
2
 Вперше сонату виконав Володимир Горовиць у грудні 1949 р. у Гавані Її фінал – фуґу – було визначено як 

обов‘язковий на Першому міжнародному конкурсі ім. П. Чайковського (Москва, 1958). 
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IMPROVISATIONAL ORCHESTRA AS AN ACTUAL PHENOMENON  
OF MODERN PROFESSIONAL MUSIC 

 
The purpose of the work is to identify the creative methods on which the artistic and performing practice of improvisational 

orchestras is based. The scientific novelty of the research consists in introducing the concept of an improvisational orchestra into an 
art history discourse. The methodology is based on the analytical method applied to the creative practice of improvisational orchestras, 
as well as the source study and historiographical approaches, which made it possible to build a historical retrospective of this phenome-
non. Conclusions. The creative activity of improvisational orchestras is a historically established, widespread area of modern musical 
creativity that combines the style of jazz and academic traditions. Their creative activity is regulated by a communicative link between 
the conductor and the orchestra, based on a closed language-sign system. 
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Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії музики та компози-

ції Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 
Імпровізаційний оркестр як актуальне явище сучасної професійної музики 
Метою роботи є виявлення творчих методів, на яких базується художньо-виконавська практика імпровізаційних орке-

стрів. Наукова новизна дослідження полягає у введенні поняття імпровізаційного оркестру в мистецтвознавчий дискурс. Мето-
дологія спирається на аналітичний метод щодо, що застосовується відносно творчої практики імпровізаційних оркестрів, а та-
кож джерелознавчий та історіографічний підходи, які дозволили вибудувати історичну ретроспективу даного явища. Висновки. 
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Творча діяльність імпровізаційних оркестрів є історично сформованим, широко поширеним напрямком сучасної музичної твор-
чості, що поєднує стилістику джазової та академічної традицій. Їх творча діяльність регламентується комунікативним зв'язком 
між диригентом і оркестрантами, що базується на замкнутій мовно-жестової системі. 

Ключові слова: імпровізація, імпровізаційний оркестр, жест, комунікація, інтерпретація, сучасна музика. 
 
Майденберг-Тодорова Кира Исааковна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и компози-

ции Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой  
Импровизационный оркестр как актуальное явление современной профессиональной музыки 
Цель работы – выявление творческих методов, на которых базируется художественно-исполнительская практика 

импровизационных оркестров. Научная новизна исследования состоит во введении понятие импровизационного оркестра в 
искусствоведческий дискурс. Методология опирается на аналитический метод, применяемый к творческой практике импрови-
зационных оркестров, а также источниковедческий и историографический подходы, которые позволили выстроить историче-
скую ретроспективу данного явления. Выводы. Творческая деятельность импровизационных оркестров является исторически 
сложившимся, широко распространенным направлением современного музыкального творчества, сочетающим стилистику 
джазовой и академической традиций. Их творческая деятельность регламентируется коммуникативной связью между дириже-
ром и оркестрантами, основывающейся на замкнутой языковой-жестовой системе. 

Ключевые слова: импровизация, импровизационный оркестр, жест, коммуникация, интерпретация, современная му-
зыка. 

 
Introduction. Modern musical culture is polyphonic and unpredictable; it is difficult for researchers to 

cover the whole range of stylistic directions, to give a generalized characteristic to a certain range of phe-
nomena. On the one hand, a variety of composing techniques, individual authorial directions existing in sim-
ultaneity, does not make it possible to establish their nominal number, and on the other hand, there is a gen-
eral tendency, ideological orientation, which unites all creative searches and finds. Such a tendency seems 
to us the proclamation of both composer and performing freedom, the rejection of the pre-emption of the 
composer's text, the destruction of the rigid framework of shaping and the "ossified" structure of the work. 
These searches in musical creativity originate in the last century and they are an echo of the powerful explo-
sion of postmodern culture, which touched not only the academic musical sphere. 

The blurring of boundaries between the national cultures, between the musical styles, the interpene-
tration of academic, jazz and popular spheres led, on the one hand, to the polyphonization of composer 
styles and techniques (in academic music, this is aleatorics, sonoristics, minimalism, intuitive music, all 
branches of electronic and specific music, in the jazz environment - this is free jazz, avant-garde jazz and 
improvisational music), and on the other hand, to the emergence of a single common "point" of their contact. 
The improvisation seems to us to be this unifying ideological and aesthetic position, in the broadest sense of 
the term, meaning the manifestation of unpredictability and spontaneity. 

Being an expression of a momentary state, improvisation becomes a fundamental constituent ele-
ment not only in performing practice, but also in composer creativity. It allows the composer to be not only 
the initiator and creator of the writing process, but also his outsider. ―Today the writer is important as a wit-
ness of what is happening around the bush. And exactly this living course of life that cannot be calculated or 
predicted. And what can be more interesting than unpredictability in a situation of stagnation and total for-
mat?‖ [1, 12]. 

In modern musical culture, the flow of improvisational orchestras or orchestras of improviser is be-
coming increasingly popular (this phenomenon does not yet have a stable terminological expression). The 
orchestras of improvisers seem to us to be a kind of denominator to which all areas of both academic and 
jazz music converge. The improvisational orchestra as a cultural and artistic phenomenon is widespread 
throughout the world. According to a well-known chronology, the London Orchestra of improvisers, created in 
1997, was the first in this field. It was followed by the emergence of similar creative associations in Switzer-
land (1998), England (Oxford, 2001), Scotland (Glasgow, 2002), Germany (Berlin, 2010), Austria (Styria), 
Japan (Tokyo) Poland (Krakow, 2012), (Warsaw) (2013), Russia (St. Petersburg, 2012), Canada (Toronto, 
2013) and in Ukraine (Kiev, 2014). 

The relevance of this research work is due to the prevalence and relevance of an improvisational or-
chestra in the world music practice. 

The purpose of the study is to identify the creative methods on which the artistic and performing 
practice of improvisational orchestras is based. 

The scientific novelty of the research consists in introducing the concept of an improvised orchestra 
into the art criticism discourse. 

The methodology of this study is based on the analytical method that is applied to the creative prac-
tice of improvisational orchestras, as well as the source study and historiographical approaches, which al-
lowed us to build a historical retrospective of this phenomenon. 

The presentation of basic material. The aesthetic position of improvised orchestras is based on the 
proclamation of momentary, spontaneous creation of music through the collective controlled improvisation. In 
this case, the conductor, in whose hands the leadership of the improvisation process is being concentrated, 
acts as a composer - a creator of the sound canvas, an improviser who operates not with musical sounds, 
but with musical thoughts, creative ideas, concepts, the embodiment of which largely depends on what the 
musicians will improvise. 
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In the practice of improvisational orchestras, there is an established system of gestures, which is 
based on the gestural palette that was developed by the London improvisational orchestra. This system is 
complemented by the author's gestures of conductors; sometimes a completely independent system of ges-
tures is developed. This is a kind of oral notation, which is used by musicians, the origins of which can be 
attributed to the times of the ―gvidonova hand‖ (XI century), when the singing of certain pitch sequences oc-
curred as directed by one or another section on the regent's arm. 

In the practice of improvisational orchestras, the indication of the pitch in most cases is absent, and 
is used as a specific paint or technique - when the conductor needs to reproduce a specific pitch, he requires 
it from the orchestra. In most cases, the choice of sound pitch occurs at the discretion of the performers. The 
same is about the time indicators. The temporality of the sound canvas in terms of collective improvisation 
acquires separate properties that are distinguishable from the usual metric-rhythmic settings. Duration is 
measured in seconds or minutes. Sometimes the subjective sense of a conductor in the process of creating 
a sound canvas becomes the measure of the sounding time.  

As an example, here are some interpretations of gestures in the system of the London Symphony 
Orchestra [4]: a raised hand with an open palm indicates the performance of a sustained extended sound; a 
fist indicates staccato; the hand covering the conductor‘s mouth expresses the demand to play low-pitched 
or non-musical sounds; if the hands of the conductor are widely separated and the palms are facing each 
other, then the orchestra should play in loud dynamics, therefore, mixing and spreading the arms and hands 
in this position means crescendo and diminuendo; if the conductor plays an imaginary saxophone, then this 
means that the instrument or group should play solo, if he visually imitates playing the piano - they should 
accompany it. 

There are many such gestures, they can vary depending on whether the conductor uses a conductor 
stick in his practice or conducts only with his hands. We have given a number of symbols without the use of 
a conductor stick. However, this diversity of gestures and their decoding allows us to conclude that gestures 
refer to all means of musical expression - duration, articulation, timbre, dynamics, as well as textural func-
tions and delineation of orchestral plans - solo, supportive, pedal, noise, background, tuttian. The sound 
pitch parameter is the least regulated; however, it can also be indicated by the separation of tone and noise. 
Also, the gestural system allows you to designate the stylistic components of musical fabric, which include 
not only academic, but also jazz and folk performance styles. 

Thus, the sound improvisation created by the conductor is a composition that exists only at the mo-
ment of its sound. In this case, we do not take into account the possibilities of audio and video recordings, 
which at the moment are used by all collectives without exception, because the aesthetic and artistic value of 
the work of improvisational orchestras lies in the single moment, the momentary existence, and its sound 
embodiment depends on many subjective and objective factors. 

The phenomenon of an improvisational orchestra has deep historical roots. The beginning of impro-
visational music is considered to be the work of the English group AMM, founded in 1965 in London and 
working in the field of free jazz. It includes saxophonist Lou Jare, guitarist Keith Rowe and percussionist Ed-
die Prevost. Later they were joined by accordionist and cellist Lawrence Schiff and pianist, cellist and com-
poser Cornelius Cardew. According to A. Sysoev, today (since 2004) the group exists in the format of a duet 
(J. Tilbury, E. Prevost) and is called ―postAMM‖. AMM was "the point of intersection of many musical and 
aesthetic worldviews (modern academicism, experimental composer music, free jazz, etc.)» [2Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден., 24].  

The creative position of the united and avant-garde-minded musicians was expressed in the mani-
festation of independence from any stylistic currents, in turning the creative method of spontaneity out to the 
rank of the Absolute. The search for new timbre sounds and new material for creating music led to the use of 
"non-musical sounds" and to the use of advanced, new at the time instrumental sounds. The basic and per-
haps the only way to implement this artistic position was improvisation, as a way to create music, free from 
any framework, boundaries and structures. 

A similar ideological and aesthetic installation had another organization that existed almost simulta-
neously with the AMM group. 

In 1969, Cornelius Cardew left AMM and organized the experimental music ensemble that was 
called ―Scratch Orchestra‖, which also included young students, who were composers-experimenters, Mi-
chael Parsons and Howard Skempton. The created ―orchestra‖ was based on the aesthetic and philosophi-
cal ideas of Cornelius Cardew that appeared in his provocative work ―Treatise‖. This opus consists of 193 
pages of graphic symbols, with rare inclusions of elements of the usual traditional notation. Here you can find 
all sorts of geometric shapes, lines and abstractions. At the same time, the score does not contain a single 
explanation of how to perform it. 

In 1969, C. Cardew issued the ―Draft Constitution‖ [3], in which he outlined the main provisions relat-
ing to the activities of this orchestra. According to this project, ―Scratch Orchestra‖ was a union of musicians 
for the purpose of playing together and interchanging creative experience. The musical actions produced by 
this creative composition should depend on the skills and abilities of each of the musicians to be not con-
stant, but, on the contrary, to be mobile and flexibly changing. The main function of this "orchestra" was a 
public concert activity. The initiator of the public action could be each of the participants of the association. 
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Each member of the orchestra had to have his own ―creative notebook‖, where musical ideas that 
had visited the musician during the rehearsal of the orchestra were to be recorded. ‖According to the consti-
tution, it was forbidden to add more than one idea per day to a notebook. The way of recording could be var-
ious - graphic, text, collage, etc. Such ideas were musical elements, which the musician subsequently mas-
tered and could use in the process of the game. The ―draft constitution‖ also regulates the relationship 
between these elements being created - certain elements were to be used as solos, other than accompani-
ment. The location of a solo in the ―form‖ of an orchestra game was also specified — an interlude, main sec-
tion or final. 

In his draft constitution, C. Cardew opposes the mechanical accumulation of these elements; sup-
porting the constant invention of new methods of playing and making of sound. Elements of ―popular class i-
cal‖ music were used as improvisational material, which then developed and improvised according to the 
provisions of the ―constitution‖. Samples of the used works are put in the second appendix to the ―draft con-
stitution‖: ―Beethoven ―Pastoral Syntphony‖, Mozart ―Eine Kleine Nachtnrusih‖, Rachmaninov Second Piano 
Concerto, J.S. Bach ―Sheep may safely graze‖, Cage, Piano Concert, Brahms Requiem, Schoenberg "Pier-
rot Lunaire" ‖[3]. 

In addition to improvisational music, Scratch Orchestra also performed author's scores that coincided 
with the aesthetic positions of its organizers, which is shown in the appendix to the ―Draft Constitution‖: 
―Lamonte Young ―Poem‖, Von Biel ―World II‖, Terry Riley ―In C‖, Christopher Hobbs "Voicepiece", Stock-
hausen "Aus den Sieben Tagen", Wolff "Play", and Cage "Variations VI" [3]. 

This musical and creative association was based on the democratic principles. Therefore, both a pro-
fessional musician and a musician just starting his studies could take part in the work of ―Scratch Orchestra‖. 
In addition, as we can see, the function of this orchestra was not limited to one aesthetic goal, but had a di-
dactic basis, which largely regulates their activity.  

In our opinion, being as creative unions, AMM and Scratch Orchestra are a serious historical prereq-
uisite for the formation of an improvisational orchestra in the form in which it exists today. A modern improvi-
sational orchestra differs from its predecessors only by the qualitative and quantitative composition of its 
member musicians, as well as by the presence of the conductor managing the improvisational process. The 
aesthetic installations, originating from the activities of AMM-group and Scratch Orchestra, remain the same. 

For example, the Ukrainian orchestra of improvisers designates the ideological position of its concert 
and performing activities as ―empowering composition, improvisational performance, the ability to create mu-
sic in numerous groups, uniting musicians with each other‖ [6]. 

Alexey Sysoev, who is the composer and researcher, notes that free improvisational music is creat-
ed as a ―result of spontaneous intuitive collective creativity‖ [2, 27], therefore its main parameters are ―multi-
dimensional shaping, non-linearity of musical processes; total indifference, variability and irreversibility of 
musical time, non-typing and diversity ‖[2, 28]. At the same time, the researcher notes that ―free improvisa-
tion should be considered as an activity, which is inseparably connected with the artist‘s intention to structure 
the musical material‖ [2, 28]. 

In free improvisation, according to A. Sysoev, the process of shaping is formed due to the following 
factors: ―the multidimensionality of the shaping, and as a result - the non-linearity of musical processes; vari-
able development as the basic principle of musical thinking; hopelessness, as the basic principle of form 
building; irreversibility of musical time ‖[2, 28]. Each of these parameters is formed under the influence of the 
most important factor of collectivism. 

Another typical feature of improvisational groups is dialogics. AMM musicians attached great im-
portance to the dialogue as the basis of musical creativity. Dialogue as a way of interaction between musi-
cians, a way of the existence of inter-style and inter-music playing makes the process of improvisation ―an 
adventure, a game in which the players invent new rules on their own, by themselves‖ [2, 25].  

Modern improvisational orchestras differ from their predecessor groups as another important com-
ponent of their creative activity. All of them are representatives of the "conducted improvisation‖ direction. Its 
founder is considered to be William Thompson, who developed a universal living sign language for creating a 
great object called Soundpainting [5]. With the help of gestures, the ―sound artist‖ creates an art object (in 
our case, a musical one) in real time. He composes what is happening at the moment and what will never 
happen again. At the same time, it never knows what will come of it, since it only gestures. William Thomp-
son's Soundpainting is not limited only to a narrowly instrumental cast; in the process of creating his sound 
canvases, he attracts the related arts such as plastic, painting, dance, and real-time audio-visual effects. 
That is why his creative direction is designated as a multidisciplinary sound action. 

The creation of the William Thompson sound gestures system dates back to 1974, and today the 
Soundpainting arsenal has about 1,500 gestures to express the creative mood of the sound artist and con-
ductor. 

Conclusions. Thus, the live creation of composition in real time is an objectively historically estab-
lished line of modern musical creativity, which has many manifestations that exist on the borderland of jazz 
and academic traditions. However, the course of improvisational orchestras has certain distinctive features. 
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Firstly, this is the presence of a certain permanent cast of performers that can be complemented and 
expanded. That may include specially invited musicians, but the main performing staff is a cohesive group of 
highly professional virtuous musicians who are perfect at the skills of improvising in various musical styles. 

Secondly, the constant beginning is the personality of the conductor, who acts as an organizer and 
ideological inspirer, sometimes an administrator and manager, combining all these functions with composing, 
stage and directing activities. The conductor has his own sign system, which is accessible, understandable 
to his team, but may be closed to other performing musicians. So, between the conductor and his orchestra 
of improvisers there is a definite communicative connection, based on a closed language-gestural system. 
The result of such communication is a musical composition, the boundaries and architectonics of which are 
unknown not only to the listener and the orchestra, but sometimes to the conductor himself. 

The third factor that makes it possible to consider an improvisational orchestra as a distinctive phe-
nomenon of modern musical life is the presence of a rehearsal process, which, despite the unequivocal 
spontaneity of the improvisers' orchestra, is paradoxically an integral factor in their professional activity. 
Here, as a result, we will assign regular concert activities and (in some cases) the presence of our own con-
cert venues. 

The fourth important aspect, which allows us to talk about improvisational orchestras as a current ar-
tistic and professional phenomenon, seems to us the prevalence of this trend in world music practice and the 
compliance of all currently existing groups with the criteria outlined above. 

It is worth mentioning another integral part of the creative activity of improvisation orchestras, which 
allows them to be included in the professional direction of musical and creative activity - it is the performance 
of graphic and text scores. At the same time, the authors of such scores can be either conductors of improvi-
sational orchestras, or "third-party" composers. In this case, the gestural language system acquires the 
properties of an interpretative apparatus, and the conductor becomes an interpreter-germeneut, an interpret-
er of someone else‘s author‘s artistic code recorded in the score. 

Consequently, the orchestra of improvisers appears as an independent professional phenomenon of 
modern music, with its own audience and admirers, connoisseurs of creating a spontaneous, unique in its 
kind of musical composition. However, the complexity of the musical language, due to the important subjec-
tive factor in the creation of sound material, as well as the uniqueness of each of their musical actions of im-
provisational orchestras, causes a lot of critical reasoning and even outrage associated with the traditional 
understanding of the musical composition as an independent completed well-established artistic phenome-
non created by the improvisational orchestra. 

Therefore, the problem of artistic value and semantic content of the work of improvisational orches-
tras remains open and requires further research. 
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«МАРШ» З ОПЕРИ «ЛЮБОВ ДО ТРЬОХ АПЕЛЬСИНІВ» СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА:  
ПЕРЕКЛАДЕННЯ ДЛЯ БАЯНА 

 
Перекладення оркестрових творів для баяна займають значну нішу в навчальному та концертному репертуарі. Спе-

цифіка такого типу перекладень залежить першочергово від складу оркестру, для якого створений оригінал. При перекладенні 
обов‘язковими вимогами є відтворення духу епохи, образно-стильових особливостей, багатопластовості оркестрової фактури, 
політембровості та палітри прийомів звукоутворення. Метою даної статті є висвітлення особливостей адаптації симфонічного 
твору – «Марш» з опери «Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф‘єва для баяна. Оскільки перекладення симфонічних творів 
для баяна поки що не стали предметом музикознавчих досліджень, наукова новизна статті полягає у висвітленні основних 
засад цього різновиду жанру на прикладі пропонованого твору. Методологія дослідження полягає у застосуванні мистецтво-
знавчого, культурологічного та біографічного підходів й низки методів: історико-типологічного – який пов‘язаний з історичним 
становленням баянного мистецтва крізь призму еволюції музичної мови у композиторській творчості; функціонального – що 
окреслює амплітуду художньо-виражальних, технічних та темброво-акустичних якостей у поєднанні з автентичною народною 
творчістю у академічному професійному мистецтві. Висновки дослідження узагальнюють основні параметри перекладення 
«Маршу» з опери «Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф‘єва в темброво-виражальних умовах баяна. Комплексний аналіз 
твору та виконавсько-методичні рекомендації стають підґрунтям для глибшого розуміння специфіки адаптації симфонічної ком-
позиції для баяна, переосмислення фактурних, позиційних, аплікатурних і темброво-регістрових трансформацій, відтак якості 
виконання самого твору. 

Ключові слова: перекладення для баяна, оркестрові полотна, симфонічні твори, фактура, темброві регістри, адапта-
ція.  
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академии им Н. Лысенко 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева: переложение для баяна 
Переложения оркестровых произведений для баяна занимают значительное место в учебном и концертном репер-

туаре. Специфика такого типа переложений зависит в первую очередь от состава оркестра, для которого создан оригинал. При 
переложении обязательными требованиями есть отображение духа епохи, образно-стилевых особенностей, многопластовости 
оркестровой фактуры, политембровости и палитры приемов звукоизвлечения. Цель статьи - определение особенностей адап-
тации симфонического произведения – «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьєва для баяна. Так как пе-
реложения симфонических произведений для баяна еще не стали предметом музиковедческих исследований, научная новиз-
на статьи заключается в кристализации базовых положений этой разновидности жанра на примере предлагаемого 
произведения. Методология исследования заключается в применении искусствоведческого, культурологического и биографи-
ческого подходов и ряда методов: историко-типологического - связанный с историческим становлением баянного искусства 
сквозь призму эволюции музыкального языка в композиторском творчестве; функционального - что определяет амплитуду ху-
дожественно-выразительных, технических и темброво-акустических качеств в сочетании с аутентичным народным творчеством 
в академическом профессиональном искусстве. Выводы исследования обобщают основные параметры переложения «Мар-
ша» из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева в тембро-виразительных условиях баяна. Комплексный анализ 
произведения и исполнительско-методические рекомендации становятся почвой для более глубокого понимания специфики 
адаптации симфонических произведений  для баяна, новое восприятие фактурных, позиционных, аппликатурных и тембро-
регистровых трансформаций, соответственно качества исполнения самого произведения. 

Ключевые слова: переложения для баяна, оркестровые произведения, симфонические пьесы, фактура, тембраль-
ные регистры, адаптация. 
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«March» from the opera «Love to Three Oranges» by Sergij Prokofiev: adaptation for bayan 
The purpose of the article is to highlight the peculiarities of the adaptation of the work from the repertoire of the symphony 

orchestra - "Marshing" from the opera "Love to Three Oranges" by S. Prokofiev for bayan. Since the translation of symphonic works for 
bayan has not yet become the subject of musicological research, the scientific novelty of the article is to highlight the basic principles of 
this kind of genre on the example of the proposed piece. Scientific novelty. Adaptation of orchestral works occupies a considerable 
part in the educational and concert repertoire for bayan. The specificity of this type of adaptation depends primarily on the composition 
of the orchestra for which the original was created. In addition to a number of stylistic features, the translation reproduces a multilevel 
orchestral texture, polytimbre and a palette of techniques for sound formation on various instruments. Adaptation of orchestral works for 
accordion, to a certain extent, play an important function of "accessible" and "compact" promotion of symphonic pieces. Methodology. 
The following methods were used in the study of the topic: analytical, stylistic, comparative, theoretical. The conclusions of the study 
summarize the main parameters of the translation of "Marching" from the opera "Love to Three Oranges" by S. Prokofiev in the timbre-
expressive conditions of bayan. The presence of a palette of timbre registers of bayan, range, dynamic potential, a wealth of specific 
techniques of sound and blasting determine the ability of the instrument to reproduce the orchestral polytimbre. The expressive arsenal 
of the bayan allows displaying certain instruments as fully as possible, following their individual characteristics: timbre, tessitura, method 
of sound formation, specific audio-expressive techniques, etc. The contrasts of the bayan registers (―clarinet‖, ―bassoon‖, ―picolo‖, ―tuti‖, 
etc.) successfully enhance the timbre juxtaposition of orchestral groups and reproduce the sound of many orchestral instruments. One 
of the varieties of creative interpretation of the bayan is "orchestra in miniature". Comprehensive analysis of the musical piece and 
methodological recommendations are the basis for a deeper understanding of the specific adaptation of the symphonic composition for 
bayan, rethinking textured, positional, applicative and timbre-register transformations, and therefore the quality of the musical piece. 

Key words: adaptation for bayan, orchestral pieces, symphonic pieces, texture, timbre registers, adaptation. 
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Перекладення оркестрових творів для баяна складають яскраву ефектно-віртуозну частину 
баянного репертуару. За темброво-виражальним потенціалом перекладення оркестрових творів 
вирізняються фактурною насиченістю, різноплановою колоритністю та артикуляційною багато-
гранністю. Виконання такого типу перекладення вимагає від виконавця високої професійної майстер-
ності, адже окрім низки образно-стильових елементів необхідно передати фактурну поліпластовість, 
політембровість та особливості прийомів звукоутворення на різних інструментах.  

Низка параметрів цього різновиду жанру залежить, першочергово, від складу оркестру 
оригінального твору. Оскільки баянний репертуар налічує ряд перекладень симфонічних творів («Хода 
князів» з опери «Млада» М. Римського-Корсакова, «Концерт для скрипки з оркестром» e-moll 
П. Чайковського, «Токата» Щедріна, «Угорські танці» Й.Брамса тощо), доцільним буде дослідити один 
з найбільш виконуваних баянних перекладень - «Маршу» з опери «Любов до трьох апельсинів» Сергія 
Прокоф‘єва. 

Питання перекладення для баяна не одноразово ставало предметом науковців. Музикознавчі 
дослідження баяністів-теоретиків зосереджувалися на основних принципах перекладення форте-
піанних творів і частково органних. Базові положення цього жанру окреслюються у фундаментальній 
праці «Теоретичні основи перекладення для баяна» М. Давидова. Цю ж проблему розглядає Ф. Ліпс у 
публікації «Про транскрипції та перекладення». Основоположник львівської баянної школи 
М. Оберюхтін вичерпно обгрунтовує принципи власних перекладень фортепіанних та органних творів 
у своєму посібнику «Виконання на баяні органних п‘єс Й. С. Баха» та анотаціях до перекладених двох 
збірників ДТК Й. С. Баха. Оскільки такий різновид жанру, як перекладення оркестрових симфонічних 
творів для баяна поки що не став предметом музикознавчих досліджень

1
, постає завдання у виявленні 

його основних засад, що зумовлює актуальність пропонованої роботи.  
Метою статті є висвітлення основних принципів адаптації оркестрових симфонічних творів у 

темброво-виражальних умовах баяна та виявленні ряду параметрів перекладення на прикладі «Мар-
шу» з опери «Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф‘єва. 

Залежно від складу оригіналу: оркестр народних інструментів, симфонічний, камерний ор-
кестри, - кожен з них передбачає домінантні риси при перекладенні. Так, аналіз перекладення 
«Української фантазії» для оркестру українських народних інструментів

2
 Я. Олексіва для баяна, про-

демонстрував наступні параметри: засоби відтворення тембрів народних інструментів та імітація їх 
специфічних звукових прийомів – сопілкові сонорні «злети», бандурний щипок, обертонові відлуння 
цимбал, артикуляційність кобзового тремоло тощо. 

При перекладенні симфонічних полотен необхідно передати темброві особливості різних ін-
струментальних груп оркестру та специфіку звучання окремих інструментів тощо. Для аналізу баянно-
го перекладення твору, написаного для симфонічного оркестру, розглянемо «Марш» з опери «Любов 
до трьох апельсинів» С. Покоф‘єва (автором є баяніст-транскриптор Юрій Лєдєньов). Ця композиція 
стала «самостійною» та поширеною як у фортепіанному репертуарі (в транскрипції Прокоф‘єва) так і 
баянному. Перекладення окремих номерів, сцен з опер та балетів мають особливий енергетичний ім-
пульс, адже вони є частиною великого театрального дійства, «гри масок». С. Прокоф‘єв створював 
численні яскраві фортепіанні транскрипції оркестрових творів з власних опер та балетів

3
:
 
три п‘єси з 

балету «Блудний син», десять з балету «Ромео і Джульєта», «Марш» з опери «Любов до трьох апель-
синів» тощо. Звернемо увагу, що композитор у своїх транскрипціях відмовився від тих норм вільної 
творчої транскрипції, що були встановлені та блискуче відображені у творчості Ф. Бузоні, Ф. Ліста, 
Л. Годовського, С. Рахманінова тощо. В. Дельсон  відзначає, що при перекладенні твори звучали так, 
ніби в оригіналі були написані саме для фортепіано: «Прокоф‘єв, як і Скрябін, писав свої оркестрові 
твори здебільшого у вигляді клавіру з інструментальними позначками. Переробляючи ці «клавіри» в 
результаті на чисто «фортепіанний» варіант, Прокоф‘єв, по суті, відновлював свій початковий ескіз. … 
З іншої сторони, у фортепіанних творах Прокоф‘єва відчувається видимий відбиток оркестрування: 
паралельне ведення голосів, співставлення в регістрах, піцикатні штрихи та інструментальні 
відтінки…» [3] (переклад з рос. Г. О.). 

Опера «Любов до трьох апельсинів» написана 1919 року на основі дивертисменту з такою ж 
назвою, авторами якого були Вс. Мейерхольд, К. Вогак та Вл. Соловйов. Дивертисмент є переробле-
ним варіантом однойменної казки Карло Гоцци, відновника «відмираючої» народної італійської комедії 
масок. Ідейний задум опери грунтується на пародіюванні, іронізації, гротеску та сакрастичих «викрив-
леннях» звичайних емоцій, подій та простих переживань . 

«Марш» є одним з основних лейтмотивів
4
 опери та важливою частиною її музичної драма-

тургії. Інтонаційне «зерно» маршу також з‘являється у багатьох фрагментах протягом всієї опери, в 
тому числі і вокальних партіях. Тут композитор використовує стрімкий заклично-фанфарний мотив, що 
відображає внутрішню активність та наполегливість. У «Марші» (2 акт опери) яскраво виражений гро-
теск придворного коміка Труффальдіно, який за сюжетом, повинен розсмішити принца.  Риси святко-
вості та театральності комічного маршу відзначає Б. Асаф‘єв: «Написати в наш час такий марш, який 
би виділявся своєю оригінальністю та свіжістю серед баточисельних маршів – це означає бути дійсно 
обдарованим, для усіх однаково цінним та зрозумілим композитором…» [1, ст. 6].  
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Музика твору захоплює своїм легким та одночасно чітким розвитком матеріалу, вирізняється 
багатством ладових забарвлень з хроматизованими обігруваннями окремих звуків (в основі тональної 
організації вищого порядку – «змагання» двох тонік: As-dur на початку та C-dur в кінці, де As-dur трак-
тується як низький VI щабель C-dur). Особливість маршу протягом цілої побудови відрізняється 
своєрідною грою тональних фарб  (Es-dur – g-moll, Es-dur – h-moll). Перехід у далекі тональності зву-
чить надзвичайно природно. Про особливості гармонії твору Г. Григор‘єва пише: «…значна доля 
гіперболізованих образів у сюжеті зосереджується в гармонічній мові, композитор ніби грає «тонікою», 
з пустотливістю переставляючи її з місця на місце...» [2, ст. 3].  

Підсиленню гумористично-гротескного характеру твору сприяє особливість ритміки, що наси-
чена пунктирними зворотами, частими репетиціями, активними та дзвінкими затактами, що доручені 
ксилофону в оригіналі. Надзвичайна роль приділена ударним інструментам, що надають музиці свят-
ковості та грайливості. Особливості метроритмічної організації у творах композитора відзначає 
В. Холопова : «Індивідуальна риса прокоф'євської ритміки – в підкресленні регулярності та акцент-
ності, в доведенні цих принципів до найвищої міри…» [9, ст. 31]. Акцентність досягається чергуванням 
коротких тривалостей і пауз та збагаченням акцентованої вертикалі дисонантними поліінтервальними 
акордами.  Митець використовує сонорні засоби, багатозвучні, різноманітні дисонуючі співзвуччя, що 
укладено у масивну фактуру та широкий діапазон. При перекладенні для баяна, відтворенню «ваго-
мості» акцентів сприяє низка специфічних міхових прийомів у поєднанні з пальцевою артикуляцією. 

«Марш» скомпонований у формі рондо. Кожне проведення рефрену характерне різним фак-
турним насиченням – від «прозорого» до поступово «наповненого». Своїм енергетичним наростанням 
від початку до кінця твір розгортається як захоплююча театральна хода. Тип фактури маршу особливо 
характерний для композиторського стилю Прокоф‘єва – гострі репетиції, скандування метру, чеканне 
martellato, часті стрибки, різке staccato укладені у чітку структуровану побудову. Характеризуючи му-
зичну мову Прокоф‘єва Г. Григор‘єва відзначає, що їй «…притаманна особлива гострота, насиченість 
несподіваними, далекими тональними співвідношеннями у поєднанні з ясною точністю. Різноманітні 
види гармонічних загострень є надзвичайно доцільними, адже вони відповідають загальному характе-
ру опери – грайливому та гротескному… » [2, ст. 4]. 

Твір розпочинається енергійним вступом (1 - 2т), який побудований на закличних ритмічних 
інтонаціях у партії труб. Наслідування тембро-динамічного характеру інструменту оригіналу відтво-
рюється на баяні за допомогою акцентної артикуляції у поєднанні з тембровим регістром «баян + піко-
ло» та динамікою f. Основна тема маршу (рефрен) доручена партії гобоїв та кларнетів (т. 3), створюю-
чи образний, тембровий та динамічний контраст до вступу, що доповнюється різким переходом у 
тональність As-dur (С - As). При перекладенні підкреслюється грайливий характер рефрену (першого) 
зміною тембрового баянного регістру («кларнет»). Тлом до теми (в оригінальному тексті) служить 
пульсація восьмими тривалостями на staccato у партіях струнних інструментів. Оскільки конструкція 
лівої клавіатури оздоблена палітрою «готових» гармонічних  сполук, акомпанемент відтворюється при 
перекладенні із фізіологічними спрощеннями.  

Наступний розділ (перший епізод) створює неглибокий контраст грайливими пунктирними 
стрибками в партії труб. Збагачення фактурного викладу побудови досягається скандуванням ритмо-
інтонаційного ядра зі вступу, яке почергово доручається партіям дерев‘яних духових та струнних. Ба-
гатоголосе нашарування оркестрової партитури вдало відтворюється на баяні завдяки компактності 
мензури правої клавіатури. Оскільки динамічне виділення певного голосу із загального звукового по-
току при виконанні на баяні є неможливим

5
, застосовується наступний виконавський прийом, де по-

чаткове ритмо-інтонаційне зерно увиразнюється за допомогою поєднання гострої пальцевої артикуля-
ції та штриха staccato. Акомпануюча лінія продовжує «крокувати» восьмими тривалостями на сильних 
долях та виконується на баяні у партії лівої руки. Акцентовані трелі у партії флейт та скрипок у високій 
теситурі підкреслюють гротескність маршу. При перекладенні для баяна даного фрагменту використо-
вується тембровий регістр «кларнет + піколо», завдяки якому звучання баяна стає більш дзвінким та 
прорізуючим.  

Друге проведення рефрену (тт. 19 - 26), що в оригіналі виконують групи струнних та духових 
інструментів, відтворюється на тому ж баянному регістрі («кларнет + піколо»). Фактура насичена 
унісонними ходами в багатьох партіях (духові, струнні, ударні), що при перекладенні для баяна згру-
повуються в масштабні акорди з октавними дублюваннями. Партія правої руки охоплює весь фактур-
ний пласт окрім лінії супроводу, що «традиційно» для баянних перекладень відводиться партії лівої 
руки. У заключній побудові (т. 25), де композитор застосовує усі групи оркестру на f, виконання на ба-
яні передбачає зміну регістрового забарвлення на «туті», якому властиве максимально насичене та 
гучне звучання інструмента.  

У другому епізоді (тт. 27 - 33), який частково доповнює характер попередніх побудов, основний 
розвиток матеріалу компонується із збагаченням метро-ритмічної організації (пунктирні коливання у 
партіях групи струнних). При перекладенні для баяна інтонаційні стрибки оригіналу відтворюються в 
організованому паралельному русі у партіях лівої та правої рук. Для збереження чеканності метро-
ритмічної пульсації першоджерела сильні долі підкреслюються легким акцентом, а на першу долю 
кожного такту більш гостріший акцент поєднується зі штрихом marcato. Перекладення для баяна дру-
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гого речення епізоду (тт. 31 - 34) передбачає доповнення фактури поєднанням основної ритмічної лінії 
(пунктирної) та «готових» гармонічних сполук в акомпануючій партії лівої руки. У ритмічну організацію 
епізоду вкраплюються мотиви з рефрену (партія правої руки).  

У заключній, стверджувальній коді «Маршу» (тт. 35 - 44), композитор  фактурно збагачує 
останнє проведення теми. Закінчення «Маршу» в C-dur -і утворює тональну «арку» зі вступом твору. 
Для скандування провідної теми масштабними акордами, в оригіналі залучаються усі інструментальні 
групи оркестру. При перекладенні цієї побудови для баяна оркестрова політембровість передається 
за допомогою тембрового регістру «туті». Останній найповніше відтворює багатоголосий виклад 
фрагменту та святковий характер фінального розділу. Особливої ефектності та урочистості музичному 
матеріалу додають стрімкі короткі пасажі, спрямовані у сильні долі (тт. 35 - 38), які в оригіналі викону-
ються у партіях скрипок та флейти піколо. Враховуючи дуже об‘ємний фактурний обсяг першоджерела 
(діапазон), при перекладенні для баяна виникають фізіологічні труднощі. Для компактування нотного 
матеріалу коди у виражальних умовах інструмента, міждолеві пасажі виконуються на глісандо (як за-
такти). Виконання цього відтинку твору вимагає застосування нестандартного аплікатурного прийому - 
ковзання одним (першим) пальцем при глісандуванні.  

Чеканні акорди на кожну долю у поєднанні з акцентами та наростаючою динамікою  f – fff у за-
ключному фрагменті (тт. 41 - 44) демонструють апофеоз театрального дійства. Перекладення для ба-
яна передбачає застосування гострої міхової артикуляції та зміни напрямку міховедення перед 
кожним акордом. Даний прийом ґрунтується на принципах звукоутворення інструмента та забезпечує 
потужний повітряний поштовх, що можна прирівняти до артикуляції на духових інструментах.  

Аналіз твору дозволив прийти до наступних висновків. У «Марші», при перекладенні для бая-
на, автор прагне втілити образну палітру оперного фрагменту, адаптуючи симфонічну оркестрову 
фактуру в темброво-виражальних умовах інструмента. Створення перекладень оркестрових творів 
для баяна вимагає досконалого знання партитури оригіналу. При перекладенні ж твору з опери важ-
ливе також усвідомлення її жанру та сюжетної лінії, задля відтворення необхідних образів та харак-
терів. Співставлення тембрових регістрів та артикуляційних прийомів на баяні викликають алюзії до 
театрального дійства опери, нагадуючи про його іронічний підтекст. Одним із різновидів творчого 
трактування баяна є «оркестровість» інструмента, «оркестр в мініатюрі». Можна стверджувати, що 
перекладення оркестрових творів для баяна виконують функцію «доступної» та «компактної» популя-
ризації симфонічних творів.  

У розглянутому вище творі розвиток відбувається шляхом зміни різнохарактерних побудов, 
виражальних та фактурно-динамічних засобів. Контрастами тембрових регістрів баяна («кларнет», 
«фагот», «піколо», «туті» тощо) вдало підсилюються темброві протиставлення оркестрових груп та 
відтворюється звучання багатьох оркестрових інструментів. Наявність палітри тембрових регістрів ба-
яна, діапазон, динамічний потенціал, багатство специфічних прийомів звукоутворення та міховедення 
визначають здатність інструмента відтворювати оркестрову політембровість. Виражальний арсенал 
баяна дозволяє якнайповніше відображати певні інструменти, наслідуючи їх індивідуальні ознаки: 
тембр, теситура, спосіб звукоутворення, специфічні звуко-виражальні прийоми тощо. Поява ефектних 
оркестрових перекладень такого типу зумовлені концертними потребами виконавця-баяніста. Пере-
кладення «Маршу» для баяна демонструє максимальне наближення до оркестрового звучання, при-
стосування виражального ресурсу інструмента до твору. 

Примітки 

1
 Наукових досліджень за такою темою знайдено не було. 

2
 Склад оркестру українських народних інструментів: І скрипки; ІІ скрипки; альти; віолончелі; контрабаси; баяни; банду-

ри;цимбали; сопілки ; флейти; кларнети; епізодичні інструменти: най (свиріль, флейта пана), окарина, кобза. 
3
 Від 30-х років жанр авторських транскрипцій займає вагоме місце у фортепіанній творчості Прокоф‘єва. 

4
 Тема маршу проходить в опері багаторазово: два рази в другому акті, два рази в третьому та один в четвертому. 

5
 Ця особливість зумовлена конструктивними можливостями інструмента. 
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KEY CEZANNISM IMAGES IN THE NEW YORK PRACTICE OF ABRAM MANEVICH 1921-1927 
 
Purpose of research. The paper analyzes the main artworks of the New York period A. Manevich, which absorbed the prin-

ciples of Cezanne oeuvre. The research method is based on the application of art-study, biographical and comparative approaches. 
Application of the interdisciplinary methodology allowed us to reveal existing analogies between the specifics of the painting techniques 
of A. Manevich 1921-1927 and the formal approaches of P. Cezanne, which dated back to 1880-1890s. The scientific novelty is that 
the presence of Cezanneism in A. Manevich's practice is considered for the first time in the art history of Ukraine. Conclusions Depar-
ture of A. Manevich from his previous impressionistic experience, which intensified after the 1921 emigration to the United States, is an 
evolutionary-logical process. The development of A. Manevich's creative personality is coherent with the processes of worldview revalu-
ations that took place in the fine art of European modernism during the 1880-1910s. The name of A. Manevich is inextricably linked with 
the reformist transformations of the Ukrainian Art, which, by overcoming the stereotypes of local provincialism, led the Ukrainian school 
to a broad international arena. 

Key words: tendency, Cezannism, style, image, metaphor.  
 
Павельчук Іванна Андріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри рисунку та живопису Київського 

національного університету технологій та дизайну  
Ключові образи сезаннізму в нью-йоркській практиці Абрама Маневича 1921-1927-х років 
Мета – проаналізувати магістральні твори нью-йоркського періоду А. Маневича, в яких абсорбувалися засади сезан-

нізму. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні мистецтвознавчого, біографічного та  компаративного підходів. 
Застосування міждисциплінарної методології дозволило виявити наявні аналогії між специфікою живописних прийомів А. Мане-
вича 1921-1927-х і формальними підходами П. Сезанна, започаткованими у 1880-1890-х роках. Наукова новизна полягає в 
тому, що вперше в мистецтвознавстві України порушується проблема сезаннізму в практиці А. Маневича. Висновки. Відхід А. 
Маневича від його попереднього імпресіоністичного досвіду, що активізувався після еміграції 1921-го року до США, є процесом 
еволюційно-закономірним. Розвиток творчої індивідуальності А. Маневича суголосний з процесами світоглядних переоцінок, що 
відбувалися в образотворчому мистецтві європейського модерну упродовж 1880-1910-х років. Ім‘я А. Маневича нерозривно 
пов‘язане з реформаторськими перетвореннями українського мистецтва, котрі, долаючи стереотипи місцевого провінціалізму, 
вивели українську школу на широку міжнародну арену. 

Ключові слова: тенденція, сезаннізм, стиль, образ, метафора. 
 
Павельчук Иванна Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка и живописи Киевского наци-

онального университета технологий и дизайна 
Ключевые образы сезаннизма в нью-йоркской практике Абрама Маневича 1921-1927-х годов 
Цель – проанализировать магистральные произведения нью-йоркского периода А. Маневича, в которых абсорбиро-

вались основы сезаннизма. Методология исследования основана на применении искусствоведческого, биографического и 
сравнительного подходов. Применение междисциплинарной методологии позволило выявить имеющиеся аналогии между 
спецификой живописных приемов А. Маневича 1921-1927-х и формальными подходами П. Сезанна, созданными в 1880-1890-х 
годах. Научная новизна заключается в том, что впервые в искусствоведении Украины поднимается проблема сезаннизма в 
практике А. Маневича. Выводы. Отказ А. Маневича от предыдущего импрессионистической опыта, активизировавшийся после 
эмиграции 1921 года в США, является процессом эволюционно-закономерным. Развитие творческой индивидуальности А. Ма-
невича созвучно с процессами мировоззренческих переоценок, которые происходили в изобразительном искусстве европей-
ского модерна в период 1880-1910-х годов. Имя А. Маневича неразрывно связано с реформаторскими преобразованиями укра-
инского искусства, которые, преодолевая стереотипы местного провинциализма, вывели украинскую школу на широкую 
международную арену. 

Ключевые слова: тенденция, сезаннизм, стиль, образ, метафора. 
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General problem setting and its relation to relevant scientific or practical tasks. To analyze the key 
images of the Cezannian tradition in the artwork of A. Manevich 1921-1927 in order to confirm the historical 
and cultural connection of the Ukrainian art traditions and the European reform of the modern era. The paper 
is prepared in accordance with the research plan of the History and Theory of Art Department of the Lviv Na-
tional Academy of Arts. 

Analysis of recent research and publications. The analysis was performed on the basis of materials 
of the A. Manevich Documentary-Archival Fund No. 28 [8-11] of the National Art Museum of Ukraine (DAF 
NAMU), which was established by the daughter of artist Lyusya Manevich-Chester in 1972 and today com-
prises one hundred and nine storage items. The author used monographs devoted to the life and work of A. 
Manevich [6], including the own research papers of the author, which became the theoretical basis of the 
study [12-13]. Artistic chronicles of that time [2; 4; 16] and catalog publications [5; 18] proved to be useful. 
The source study allowed broadening the notion of A. Manevich's creative contribution to the reform of the 
modern Ukrainian painting tradition. 

The purpose of the research paper is to perform an art review of the mainstream artwork of the New 
York period of A. Manevich, which absorbed the principles of Cezannism. 

Presentation of the main material. Abram Manevich belongs to a series of brilliant artists, who had 
been established in the history of Ukrainian arts as pioneers of the national modernity. Having graduated 
from the Kyiv Art School, the painter continued his higher art education at the Munich Academy of Arts in 
1905-1906 [8]. The creative practice of A. Manevich absorbed the leading trends of the Parisian Art Nouveau 
and the Munich Jugendstil. The consistent adaptation of the European experience had appeared in three 
trends: the Impressionism (1906-1914), the Post-Impressionism (1912-1919) and the tendency of Cezann-
ism (1921-1927), which is considered in this publication. 

As it is known, on the death of the outstanding French postimpressionist Paul Cezanne (1839–1906) 
his master‘s heritage became the subject of a close professional investigation both in France [3] and behind 
its borders [16-19]. Inconceivable to the wide public perfunctory vision of  Cezanne, that during his life pro-
voked quite a few complaints, became an object-matter for artists of that time who began to introduce it into 
their own praxis. At the end of the first decade of the 20

th
 century followers of Cezanne‘s art originated a ten-

dency which was named ―cezannism‖ ad honorem of its founder[17]. The active phase of the cezannism de-
veloped in the first quarter of the century. The followers of  cezannism did not perpetuated the nature, but 
explored its inner essence in order to create a generalized image-effect, that could reproduce the condition 
of the phenomenon, but not a real episode of the milieu. Doing this they put forth some theoretical recom-
mendations of Paul Cezanne concerning the object‘s real form reinterpretation using the simplest geomet-
rical figures: a sphere, a cylinder, a cone [15, 266]. The foundations of cezannism came into life by means of 
the sketch, colour and contrasts. In this the color turned into the ground-breaking instrument of the form 
making: it was a tool for conveying conditional visualizations about space, perspective, and symbolical con-
tent. Most expressive absorption of the Cezanne‘s ideas found in the works of Russian painters – members 
of the team called ―The Knave of diamonds‖ (P. Konchalovsky, I. Mashkov, A. Kuprin, D. Rozhdestvensky, A. 
Lentulov, R. Falk). Irrational ideas of Cezanne on the ―pure‖, non-commercial art elevated his views up to the 
scale of the époque‘s philosophical ideas.   The rule of the planar simulation with help of chromatic tints in-
fluenced the praxis of 1904–1908 years of H. Matisse, A. Marquet, G. Rouault, who were the founders of the 
―Fauvism‖. The analytical-functional analysis of the physical environment was further developed in the pur-
suit of G. Braque and P. Picasso, who established ―Cubism‖ in 1907. P. Cezanne‘s views and their theoreti-
cal substantiation, exposed by the postimpressionist in his letters [5], led to the irreversible reforming of the 
European fine art techniques. The ideas of formalism commenced by P. Cezanne were developed by K. Ma-
levich in his ―Suprematism‖ and influenced the constitutive ideas of the new generation‘s designers as well. 

After A. Manevich immigrated to the United States in 1921, his painting style was completely re-
newed. The illusions of youth associated with the lyrical sensation of the Ukrainian nature had irrevocably 
diluted in the atmosphere of America's industrial rhythms. The creative inspiration, depicted in the homeland 
in the emotional impressionistic elements, gave way to a weighed rational and constructive style. In his ma-
ture work A. Manevich obediently followed a simple theme, where he eventually found his creative balance. 
However, the study of archival materials gave grounds for believing that the primary interest in the trend of 
Cezannism dated back to 1916, the period of personal exhibitions in Petrograd [10] and Moscow [11]. social 
revolution 

The creative affirmation of A. Manevich intensified on the eve of the social revolution and took place 
in the prominent cultural and industrial capitals of the Russian Empire. According to the scientists, the at-
mosphere of those proletarian megacities was most sensitive to the revolutionary ideas of Cezannism were 
most effectively adapted, in which contemporaries felt the potential power of the democratic mass art [2; 4; 
14; 16]. The Moscow sketches by A. Manevich 1916: The Roofs of Moscow, The Factory Quarter of Moscow 
and Moscow laid down the foundation for future transformations towards a dynamic-structural style. When 
reproducing all elements of the composition: houses, roofs, sky, and trees, the artist applied the same distri-
bution of light and shade, spreading on a plane with a two-dimensional chromatic pattern. Images created 
the impression of formal objectivity, reproducing the schematic construction of masses. Saturated color 
shades are arranged in delimited areas, the colors become tense and full of expression. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3045276_1_2&s1=knave%20of%20diamonds
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The new stylistic manner of A. Manevich had some intersection with the creative program of the 
Knave of Diamonds group, which in the same 1916 year had the final performance: ―[...] For artists of the 
Knave of Diamonds, Cezanne served as a pole star. [...]. In their formal endeavors, members of the Knave of 
Diamonds did not imitate abstract findings of Cezannism, which was the final point for Cubists, Futurists, and 
Suprematists.‖ [...] By allowing certain deformations of nature, they did not break the connection with the real 
world. They considered nature as the basis for their creativity [...] [5, 7-8]. Benchmarks, set by the Knave of 
Diamonds were close to those of A. Manevich at that time, who had never broken with the nature, but only 
interpreted it in his own way: the nature inspired the Ukrainian landscape painter as a phenomenon that did 
not require extra arguments. In January 1916, when A. Manevich became into a melting-pot of artistic impu-
nity, he did not reject the previously identified creative coordinates. 

The updated painting and structural plastics were embodied in the landscapes The Town (1917) and 
The Province (1919), both from the NAMU collections. In these urban panoramas, A. Manevich managed to 
render on the state of pre-revolutionary dramatic fate: as if the artist anticipated the inevitable social collapse 
that would permanently change his future. The impression of nervous obsession equally appears in all Mos-
cow themes: both those created in the industrial areas and those that were written in the countryside. Having 
fallen into the dynamic infrastructure of factories, plants, and urban transport after a cozy provincial life in 
Ukraine, A. Manevich appreciated the aggressiveness of the urban environment. Thus, the social and cultur-
al stress had given an extra impetus for the introduction of more constructive principles of shaping, which 
accumulated in Cezannism. 

According to scientists, the geographic location of a landscape puts an extra stress on the national 
identity [1, 6]. Landscapes, created by A. Manevich in different parts of the world during 1906-1936, are a 
convincing proof of this hypothesis. For example, the specific agrarian atmosphere of the Ukrainian environ-
ment of the XX-XIX centuries created a comfortable state of mind that allowed the artist to come closer to the 
primitive beauty. The sky seemed higher, and the stream was darker against the undeveloped woodland of 
the Kyiv region. Not coincidentally the painter managed to reproduce an exceptional feeling of admiration for 
the nature of his native land in the paintings The Symphony of Spring (1912), The Landscape of Kurenivka 
(1914), The Spring in Kurenivka (1914), which, by virtue of the created impression, is close to euphony. 

Quite different emotions are provoked by the picturesque images created by A. Manevich in the ur-
ban atmosphere of Moscow, St. Petersburg, New York, and Pittsburgh, where, turning into rhythmic con-
trasting dissonances, the colors create the scene of the industrial rainforest. Moving from a quiet provincial 
lifestyle to a dynamic industrial environment had affected the work of A. Manevich through a constructive 
reinterpretation of the overall pictorial architectonics. In 1921, as a result of emigration to the United States, 
he renewed the trend, which had originated in his homeland. The desire of A. Manevich to find the optimal 
balance between colors, light and shape affected the pictorial language. In the 1910s, on the eve of master-
ing the palette tools, the main instrument of the pictorial alphabet was a textured stroke, by which A. Ma-
nevich silhouetted the canvas [12, 237-240]. In the mature age of the 1920-1930s, that specific tool, reminis-
cent of Van Gogh‘ style, was replaced by a structural chromatic plane modeling of Cezanne. 

The pictural modulation of shapes allowed A. Manevich to focus on the structural features of nature 
and to create impressions of volume and spatial depth solely through colors, as P. Cezanne practiced in the 
1890s [19, 16]. Given the widespread interest to the density, the problem of the air representation took a 
back seat, and eventually disappeared. Attention to the volume and space ratio had created the prerequi-
sites for a synthesized revision of the landscape components, which began to be actualized in the dimension 
of timeless metaphorical universals of the Post-Impressionism. Among the creative quest of the New York 
period of 1921-1927, which clearly revealed the imitation of Cezannism, it is worthwhile to distinguish three 
milestones: The Rural Landscape in Spring (1921) from a private collection, The Houses in Bronx. New York 
(1926-1927) and The Fall. Park (1925-1927(?), - both pieces from the NAMU holdings. Perception of these 
images allows us to consistently trace the logic of stylistic transformations towards formalism. 

The transition from the changing impressionistic algorithms to understanding of the inseparable in-
terconnectedness of the Universe, which appeared in the works of Post-Impressionists, was evident in A. 
Manevich's sketch The Rural Landscape in Spring (1921). It depicts a tree with a twisted trunk against the 
forest background. A similar motif was repeatedly reproduced by P. Cezanne in the 1880-1890s. New paint-
ing tasks, which A. Manevich posed in the aforementioned sketch, surpassed the illusory impressionistic 
contemplation. The color began to be used not for reproduction of breathtaking light effects, but as a tool for 
rendering an object‘s shape constructively. A. Manevich significantly increased the emotional burden of the 
color, reaching the state of expressive decorative generalization. 

A. Manevich closely monitors the dynamics of oblong cylindrical shapes of a twisted trunk, creating 
the impression of a brisk mobile nature. A. Manevich depicts a tree fragment not as a thematic dominant, but 
as a simple composition element. A similar conceptual vision was typical for the mature P. Cezanne of the 
1890s: ―He was much less interested in a scene than the chromatic orchestra of colors, and therefore he 
was the happiest in cases when a scene was negligible‖,  concludes L. Venturi [3, 69]. The neglect of the 
central image allowed the French Post-Impressionist to create a generalized impression of the natural state, 
in contrast to the impressionistic snapshot that captured the temporary episode of reality. 
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Although the signs of a new style were just emerging in the aforementioned landscape of A. Ma-
nevich, painting and plastic design already used the formal tools, which emphasized the general equilibrium 
and state of timeless balance of all composition elements. New, not naturalistic, but synthesized perception 
of reality enveloped all scene elements with the picturesque structuring: trunks, leaves, stones, soil, helping 
to clarify planes and volumes. Merging colors and shapes reveal the dynamics of life inside things, not tem-
porary styling changes. This shift in A. Manevich‘s creative view was noted by O. Zhbankova [6, 6-7]. 

Reflections of Cezanne influenced the silvery shades of A. Manevich‘s sketch, the palette of which is 
dominated by ultramarine, cobalt green, ochre and the black bone. From the correspondence of E. Bernard 
and P. Cezanne it is known that in 1880-1890s, P. Cezanne used the same colorants [15, 222-224]. A. Ma-
nevich easily applies a color mass with a variety of stratifications, which is no longer linked to the impression-
istic stroke-modeling. In the above-mentioned sketch, A. Manevich managed to find the optimal balance be-
tween chromatic and tonal contrasts, due to which the plane motive is perceived as a completed artistic 
image. 

As the next step towards mastering Cezannism, one can mention the urban landscape of The Hous-
es in the Bronx. New York (1926-1927). Here the new painting-plastic system appeared convincingly in a 
complex compositional structure. When modeling houses and roofs, A. Manevich used the uniform formal-
schematic distribution of light and shade: green and dark blue on the stone walls of houses and yellow and 
alizarin crimson on the roofs. This tool allowed the artist to construct a holistic architectural unity, which ac-
quired the particular material weight in relation to the contrast with the immaterial horizon. A. Manevich cap-
tures the typical for Cezanne simplification and geometrization of forms, which supported the overall pictur-
esque monumentality. 

In the landscape of The Houses in the Bronx. New York has transformed the reproduction of the lin-
ear-spatial perspective. Roofs of buildings are depicted from different standpoints, which allowed creating an 
imaginary spatial depth on the plane. Similar approaches were used by P. Cezanne in the work of the 1890-
1900s [19, 14]. Finally, the reflections of Cezanne influenced the landscape of A. Manevich in terms of the 
metaphorical reconsideration of an object. The street with multistory stone houses is interpreted as a mono-
lithic organism - an urbanized mountain formed by unified chromatic structures. Similar reflections are pro-
voked by the well-known image of Mount Victoria by P. Cezanne, for example, in the aforementioned sketch 
The House in Provence. Here P. Cezanne models the mountain coloristic from the darkest to the lightest 
side. The same picturesque effect is created in A. Manevich's painting The Houses in the Bronx. New York. 

The final piece of art summarizing the experience of Cezannism is the decorative monumental panel 
picture The Fall. Park 1925-1927 (?), which can be credited to masterpieces of a mature A. Manevich. The 
stylized painting-plastic manner gives an idea that the scene was reconstructed from memory. This is implied 
by the schematic simplification and conventionality of the drawing, the further selection of chromatic colors, 
filled with symbolic hints. Details of the composition are so generalized that the fictional landscape cannot be 
defined by a specific location [12, 257]. Only the name suggests that the picture depicts the park. Based on 
comparison of the Parisian art critic S. Valerie, the landscape impression by A. Manevich can be called the 
most expressive artistic parabola [9; 12, 254]. 

At the same time, the image of The Fall. Park created by A. Manevich, for the first and last time goes 
beyond P. Cezanne's experience since it already contains the traces of Cezannism in the form of the Cubist 
seeds. Creative mythology seeks to find a universal language of magical symbolic hints, through which one 
can visually render the ambiguity of being. A. Manevich focuses on the development of a holistic scenic style 
through the subordination of monumental forms and decorative rhythms. The nature of pictorial modeling 
acquires synthetic features, while the author focuses on the search for a universal symbolic counterpart that 
embodies the suggestive poly-symbolism. The picture The Fall. Park is painted through light-tonal modula-
tion of chromatic zones: from dark to light. Such a tool was used by P. Cezanne at the end of his impression-
istic stage. Similar methods are observed by scientists in the practice of the Knave of Diamonds group: ―At 
the same time, they set the goal to deliberately simplify the form, thus achieving the color density, and clarity 
of lines - all catching the eye in masterpieces of Cezanne‖ [7, 62]. 

Colors of A. Manevich acquire a symbolic-constructive character and modify the space according to 
the rule of puzzles. At the same time, his palette is dominated by pure local colors. An image created by A. 
Manevich shows the algorithms of decorative simplification. Ukrainian scholars emphasize this affiliation with 
decorative art in A. Manevich‘s work of the 1920s [6, 6-7]. L. Venturi notices similar changes in the mature 
period of P. Cezanne in the 1890s: ―Decorative trends are obvious here, but that decorative effect, inherent 
in any distribution of picturesque elements on the picture plane, in fact, does not distort perception of depth, 
but to the contrary, makes it even more convincing‖ [3, 74]. 

One can feel that in the process of creating an artistic metaphor, the subjective associations of A. 
Manevich begin to dominate the reality and become the driving force behind the creative process. The scene 
clearly reveals the idealist orientation of A. Manevich‘s philosophy. As the scientists note, irrational ideas 
marked the creative views of Post-Impressionists, in particular P. Cezanne [19, 16]. The Parisian critic Ga-
briel Marais was first to notice the orientation of A. Manevich to idealization [18, 4]. The desire of A. Ma-
nevich to convey the hidden intangibles of phenomena in the symbolic language of the colors caused gener-
alization and stylization of natural forms. 
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Therefore, the new tasks of the artist affected his painting plastic. In The Fall. Park, painted in New 
York, the natural scene gains a universal timeless metaphor, which was presumably originated in the artist's 
memory as a result of nostalgic memories of his native land. The irrational idealistic worldview of the artist 
became a productive foundation on which the symbolic language of colors and formal synthetic methods of 
painting had developed. A. Manevich not only idealized natural motives, he appreciated nature as a living 
spiritualized substance. Pantheistic attitude to the environment penetrated into the practice of European 
modernist artists against the background of a widespread fashion for Japaneseism, based on the ideas of 
Shintoism [13, 60-61]. 

Conclusions. Careful consideration of the picturesque reorganization techniques of A. Manevich 
1921-1927 showed that the Ukrainian colorist introduced a number of approaches typical for mature creativi-
ty of P. Cezanne in the 1890s, namely: a) formal simulation of chromatic planes; b) the conditional idea of 
perspective, space and depth, which was conditionally depicted through the alternation of chromatic colors; 
c) plane-decorative distribution of the composition elements; d) generalization of natural images to the sym-
bolic metaphor level. The introduction of the formal approaches of Cezannism for A. Manevich was the driv-
ing force that optimized his own autochthonous potency. For example, the newly created image of the indus-
trial mountain by A. Manevich in the landscape The Houses in the Bronx. New York (1926-1927) 
demonstrates the self-evident cultural and temporal distance, the Ukrainian landscape painter walked away 
from the French prototype of the late XIX century. A. Manevich creatively redefined and absorbed the foun-
dations of Cezannism, which was an integral part of the French Art-Nouveau, on the way of mastering the 
natural synthesis. Affirming the approaches of formal painting in his own work, A. Manevich bought the 
Ukrainian tradition on the level of the world art of the XX century. 

Perspectives of further research in this direction. For founders of the Ukrainian modern art, among 
which A. Manevich plays a prominent role, the painting was not only a professional vocation but a fateful 
public mission, which revealed their brilliant civil potential and the sense of national passion. The introspec-
tive vision of modernism was integrated into the Ukrainian artistic practice of the first quarter of the XX centu-
ry through the creative achievements of outstanding colorists - the founders of the national school of color-
ism: O. Murashko, F. Krychevsky, M. Burachek, O. Novakivsky, and A. Erdeli, whose artistic legacy will be 
considered in subsequent publications. 
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The purpose of the offered article is determination of the characteristic tendency of progress of genre of miniature trends for 

brass wind instruments in the Ukrainian musical culture of 30–70-th of ХХ of century. Methodology of the research is based on the 
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Палійчук Ірина Степанівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної україністики та 

народно-інструментального мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
Жанрово-стильові тенденції розвитку мініатюри для мідних духових інструментів в українській музичній ку-

льтурі 30–70-х років ХХ століття 
Мета пропонованої статті полягає у визначенні характерних тенденцій розвитку жанру мініатюри для мідних духових 

інструментів в українській музичній культурі 30–70-х років ХХ століття. Методологія дослідження ґрунтується на використанні 
методів: текстологічного та джерелознавчого – при опрацюванні різножанрових джерел з обраної проблеми, аналітичного та 
типологічного – при виявленні іманентних особливостей конкретних прикладів аналізованого жанру та їх об‘єднання у відповідні 
типологічні групи. Наукова новизна роботи полягає у введенні у науковий обіг певного нотографічного матеріалу, проаналізо-
ваного вперше та узагальненні провідних жанрово-стильових тенденцій розвитку названого жанру окресленого хронологічного 
відтинку. Висновки. На основі аналізу низки відповідних творів розкрито їх жанрово-стильові особливості, а також визначено 
основні етапи еволюції названого жанру: формування (1930–50), стабілізації (1960–70) та модифікації (1980–90). 

Ключові слова: жанр, мініатюра, мідні духові інструменти, українська музика, виконавство на мідних духових інстру-
ментах. 

 
Палийчук Ирина Степановна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкальной украинистики 
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кальной культуре 30–70-х годов ХХ века 
Цель предлагаемой статьи заключается в определении характерных тенденций развития жанра миниатюры для мед-

ных духовых инструментов в украинской музыкальной культуре 30–70-х годов ХХ века. Методология исследования основана 
на использовании методов: текстологического и источниковедческого – при обработке разножанровых источников по выбран-
ной проблеме, аналитического и типологического – при выявлении имманентных особенностей конкретных примеров рассмат-
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Actuality of the research. A wind instrument art is the important constituent of the Ukrainian instru-
mental culture, that on the modern stage is characterized considerable achievements both in industry of per-
forming on the adopted instruments and in composer‘s work. The wide spectrum of economic and expres-
sion feasibilities of wind instruments makes them the unchanging participants of heterogeneous orchestras 
and ensembles. The representatives of different generations of Ukrainian composer‘s school appealed to 
timbre-semantic potential of the adopted instruments – L. Revutsky, B. Lyatoshinsky, M. Sylvansky, 
M. Dremlyuga, Y. Shchurovsky, V. Homoliak, O. Znosko-Borovsky, J. and L. Koloduby, E. Stankovich, 
A. Kostin, D. Kitsenko, L. Duma, S. Zaghitko, L. Yurina et al. Consequently, work of the Ukrainian authors for 
wind instruments is presented by various genres – from solo plays, sonatas, various ensembles to the scale 
concerto-symphonic forms. 

Analysis of researches and publications. Its research is one of the priority directions of modern musi-
cology that is developing actively. The row of dissertation works, devoted to Ukrainian composers‘ work for a 
pipe (V. Posvalyuk, B. Mocourad, O. Varyanko, P. Vakalyuk, Li Siabin), trombone (F. Kryzhanivsky, 
O. Fedorkov, G. Martsenyuk, Ya. Sadivsky), genre of concert for brass wind instruments (I. Paliichuk) has 
appeared lately. 

Very useful information in the light of the marked range of problems is given by editions from a cycle 
the «Creative portraits of the Ukrainian composers», devoted to the work of B. Lyatoshynsky [11], L. Kolodub 
[2], G. Tsitsalyuk [9], A. Shtogarenko [1] and others. Sections «Chamber instrumental ensembles» [3] and 
«Music for сhamber instrumental ensemble» by Kalenichenko A. [4] from the multivolume academic «History 
of Ukrainian music» turned out to be basic for the given research. 

Despite of the number of scientific studies about work for wind instruments, a miniature for the brass 
wind instruments of the Ukrainian authors of 30–70-th of ХХ centuries, which are the stages of forming and 
crystallization of the adopted genre remains understudied. 

Purpose of the offered article is to determine characteristic trends of development of miniature for 
brass wind instruments in Ukrainian music of the outlined time period. 

Exposition of basic material. A miniature plays an important role in education of professional per-
formers. In the initial and middle links of musical education it serves as artistic material, on which the certain 
aspects of future musicians‘ performing mastery – expression of playing, ability to «sing» on an instrument, 
development of feeling of phrase and internal hearing. 

The work on the pieces enables students to perform the works with more difficult texture, content 
and form, such as a sonata, rhapsody, concert, suite and others. Concerto implementation of miniatures 
needs the artist‘s mature musical thinking and playing mastery.  

This genre has played a great role in the history of Ukrainian creativity for brass wind instruments, 
since the miniature in the first half of the twentieth century was the basis of the original solo repertoire for 
these instruments [10, p. 33]. His lion‘s share was translation for the mentioned instruments of vocal compo-
sitions or works written for other musical instruments. The authors of these transcriptions were themselves 
for the most part, the performers on wind instruments. In particular, trumpeters V. Yablonsky, L. Mogilevsky, 
P. Ryazantsev, trombonist O. Dooberserdov and others. 

Thus, the original solo repertoire for copper wind instruments of the designated chronological section 
is represented by Scherzo O. Chishka (1935), Polonese fantasy by V. Ivanovsky (1941), Scherzo by 
L. Mogilevsky, Nokturn and Scherzo by R. Svirsky (1952) for a trumpet; «Melody» for horns accompanied by 
piano B. Lyatoshinsky (1951); «Scherzo» for three trombones by O. Znosko-Borovsky (1938) and Two plays 
on Moldavian themes for trombone and piano I. Vilensky (1955). The stylistic principles of these works de-
termine the peculiarities of Ukrainian and European music of the first half of the 20-th century, in particular 
new modern trends and trends, which are manifested in the complication of the chordal vertical, the absence 
of the tone centre, etc. 

It should also be noted that the 1930s–50s were a rather difficult period for Ukrainian music, marked 
by artificial planting «above» the «necessary» artistic processes associated with narrow and dogmatic inter-
pretation of the principles of programming, nationality, ideology, simplification of the problem of with folklore. 
The artificial isolation from world-wide modern experience was further enhanced [8, p. 10–11]. However, dur-
ing this chronological period, the professional experience of composers was accumulated, in particular in the 
field of wind creativity, both orchestral and solo, without which it would not have been possible to evolve the 
national musical art of the next timepiece. 

In many works of a particular period of time composers resorted to Ukrainian themes and into na-
tional sources of music from other peoples of the former USSR. In the works for brass wind instruments of 
the 1950s, Ukrainian themes are clearly manifested in the «Melodies» for horns accompanied by the piano 
B. Lyatoshynsky written on the basis of the music to the film «Taras Shevchenko». 

In the score for this film, the composer skilfully used folk pieces, in particular, the melody of spring 
songs (episode «The Night on Ivan Kupala») and the lengthy song «Oh, I‘ll go over meadow» (episode of 
meeting with my sister) [7, p. 140–141]. Actually, the latter is into nationally similar to the musical and the-
matic material «Melodies», written in a simple three-part form. The theme of the first section (f-moll) is char-
acterized by smoothness, enriched with triolum rhythmic figures, oversized lengths, which give musical ex-
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pression of expressiveness. The second time the theme is carried out in another tonal «illumination» – it 
sounds for a second second lower (es-moll), in addition, enriched with chromatizes. 

At the same time appeared «Two plays on Moldovan themes» for trombone or phagote I. Vilensky. 
This is a kind of cyclical work, consisting of a lyric miniature «The Song» and a mobile «March». The first 
play (f-moll) (simple two-part form) is based on the cantabile theme, which is characterized by a rich rhythmic 
pattern: it contains dashed rhythm, triolian motifs, ornamentation, characteristic of Moldovan musical culture. 
It seems to be a function of lyrical admission to the next, larger-scale play, based on several images. They 
organically embody the form of rondo. The «march» begins with the theme of the active character (f-moll), 
which serves as a refrain, and is initially carried out by the piano, later – a sizing instrument. In general, min-
iatures for brass wind instruments created by Ukrainian authors during the 1930s-1950s are associated with 
the assimilation of classical-romantic ambushes of the genre, creativity that is more or less in the stream of 
traditions. These, in particular, are plays by L. Mogilevsky, O. Chishko, R. Svirsky and other authors. 

L. Mogilevsky‘s name was included in the history of brass art as a famous artist, a professor at the 
Odessa Conservatory, as well as the author of a series of works for the trumpet, transcriptions for the men-
tioned instrument of sonatas and concerts by V.-A. Mozart, L. Beethoven, R. Strauss. 

«Scherzo» for a piano tube, written in the traditions of Western romanticism stands out between the 
compositions of this author. The work is based on the opposition of the active, scherzo nature of the themes, 
with lyrical-passionate, which organically embodies the complex three-part form. 

The same style features are typical for «Scherzo» by О. Chishkо (Des-dur) and «Scherzo» by 
R. Svirsky (g-moll). The works are very interesting in the structural respect: in general, they contain features 
of a large-scale three-part composition, the extreme sections of which are written in a complex three-part 
form. Thus, the analyzed compositions are characterized by a wealth of themes and images. 

Consequently, the genre of miniatures for brass wind instruments in the works of Ukrainian authors 
during the 1930s–50s developed mainly in the course of the passive inheritance of language-style traditions 
laid down in the nineteenth century and meaningful in the 1930s as «classical», «folk». And therefore are 
suitable for imitation. However, the analyzed works are valuable in terms of disclosing the technical and ex-
pressive capabilities of these instruments and serve as the basis for the further evolution of this genre in the 
following chronological sections. 

1960–1970s in the history of the development of Ukrainian musical art are characterized as a period 
of renewal of all its sites. It is at this time that the «iron curtain» between Soviet and foreign culture is some-
what more transparent than in previous decades, which contributed to the convergence and mutual enrich-
ment of different national traditions and innovative searches. 

Well-known works include B. Bartok, A. Berg, P. Gindemita, I. Stravinsky, A. Schoenberg, 
O. Messian and others, which certainly influenced the renewal of Ukrainian musical art: in this chronological 
period there are such style trends as «New folk wave», neoclassicism, neo-romanticism, etc. Less direct was 
the influence on the art of ideological factors that could impede the formation of new trends [10, p. 39]. 

The expansion of international contacts has also become an impetus for the development of brass 
art in Ukraine in the fields of composing and performing arts. In the 1960s, the repertoire for the pipe greatly 
complemented the versatile works of the famous performer, teacher and composer (the composition of 
G. Maiboroda) M. Berdiyev. He is the author of miniatures, sketches, sonatas, three concerts for a pipe ac-
companied by piano, ensemble compositions, by G.-F. Handel, V.-A. Mozart, L. Beethoven, V. Kosenkо, 
L. Revutsky translated for trumpet.  

The value of these opuses testifies to their inclusion in the programs of many competitions of per-
formers on brass wind instruments. Such works for M. Berdiyev‘s trumpet as Elegy (1965), Humorresca 
(1965), Poem (1974) and Scherzo (1974) confidently entered the pedagogical and concert repertoire of 
modern musicians 

«Poem» is an expanded composition of lyric and dramatic nature, the structure of which defines a 
complex three-part form. The topic of the pipe is characterized by jumps at wide intervals; dash rhythm, syn-
copes and triples give her an excitedly-passionate character. It is amplified by the piano party, which in the 
first section of the composition (a simple two-part form of type A+A1) is a turn-like austenitic harmonic back-
ground. 

The basis of «Scherzo» is a graceful, playful image. The trumpet party is characterized by ease and 
is saturated with swirling cheek-shaped passages. Her background is the transparent chord detail of the pi-
ano party, which supports the melodic-thematic line of soloist in certain semantic moments. 

The multi-genre works for wind instruments make up a significant part of the creative work of 
L. Kolodub. Great popularity among young musicians is «Humorous Crater» for the band accompanied by an 
orchestra or piano L. Kolodub (1971). This is one of the few works of Ukrainian authors, in which the soloist 
acts as an instrument. Tuba is interpreted by the composer in a rather unusual role for her – in the dance 
genre, widespread in Ukraine. Cadillac is characterized by a lively character. This, obviously, predetermined 
the name of the analyzed composition, because it is difficult for tub to perform such a genre of music. 

The spectacular miniature for a piano accompaniment is «Dance» for the trumpet and piano by 
O. Kanershtein. Like L. Kolodub, the author appeals to Ukrainian folk dances. The melodic-intonation vocab-
ulary of O. Kanershtein‘s play resembles «Kozachok» – a massive round dance that arose in antiquity. Like 
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a national analogue, a work (simple three-part form) begins with the introduction of an invocative character. 
The main part of «Dance» is vivid and cheerful. The thematic line of the pipe thanks to the staccato is light-
weight, rich in melisma‘s. 

The brightly expressed national colour distinguishes miniatures for a trumpet escorted by the piano 
«On a bank at a pond» (Es-dur) and «Lullaby» (g-moll) of L. Kolodub. 

Note that one of the immanent features of composer style L. Kolodub is a strong rooting into folk soil. 
Thus, the first of the analyzed plays is the processing of folk songs. The work is written in cross-sectional 
form, where each «stanza» is based on another musical-thematic material and does not contain repetitions. 

The miniature «Lullaby» for a chorus accompanied by a piano L. Kolodub is based on a quote by the 
author of the Ukrainian folk song «Gray kitty, little kitty». The structure of this play defines a simple three-part 
form. It should be noted the versatility and pictorial features of the piano party, which successfully reproduc-
es the genre specificity of the lullaby and directly named song. In general, the musical and thematic material 
is characterized by incitement, lyrical character, sustained in the dynamic nuance. 

«Elegy» for a trumpet, or trombone, or bassoon, or baritone L. Kolodub (1971), belongs to the lyrical 
plan of compositions for wind instruments of the specified chronological period «Elegy» for horn and cham-
ber orchestra (piano) G. Tsitsalyuk (1972), «Song Without Words» for a trumpet accompanied by a piano 
A. Shtogarenko. 

The interest in wind instruments is also an inherent feature of G. Tsitsalyuk‘s creativity. He is the au-
thor of a number of works for flute, horns, trumpets, in which the composer demonstrated a fairly good un-
derstanding of the colour of sound of a particular instrument. 

«Elegy» for horn and chamber orchestra (piano) G. Tsitsalyuk (b-moll) (1971) is an example of the 
author‘s concept of musical elegy in the twentieth century (O. Kurchanov). In a work written in a simple three-
part form, the composer manifoldly reveals the expressive possibilities of horns. So, in the first section (15-
time cycle from two sentences for 6 and 9 cycles) the instrument is interpreted by the author in a lyrical role. 
The melodic-thematic line is characterized by long, longitudinal duration, smooth gradual movement, unprin-
cipled deployment of the themes, causing associations with sad reflection. 

«A Song Without Words» for a trumpet accompanied by a piano A. Shtogarenko appeals to lyrical 
images of the Romantic era. The analyzed play (a simple three-part form) causes allusion to 
F. Mendelssohn‘s «Without Words» (in particular, Op. 30 No. 6, Op. 62 No. 5 entitled «The Song of the Ve-
netian Gondolier») and «Barcarolos» by J. Offenbach of Opera «Tale of Hoffman». Significant signs of this 
genre are in the size of 6/8, a peculiar rhythmic drawing accompanied by a piano party, which creates a feel-
ing of swaying the boat on the water. The melodic-intonation line of the trumpet is distinguished by tender-
ness and chastity. 

Therefore, the scientific novelty of the proposed work is to carry out the analytical characteristics of 
miniatures involving brass wind instruments B. Lyatoshinsky, I. Vilensky, L. Mogilevsky, O. Chishko, 
R. Svirsky, M. Berdiyev, L. Kolodub, O. Kanershtein, G. Tsitsalyuk, A. Shtogarenko, on the basis of which 
the characteristic tendencies of the genre of this genre are determined in Ukrainian music in a definite period 
of time. 

Conclusions. Consequently, the evolution of the miniature genre for brass wind instruments of the 
twentieth century in Ukraine took place in the context of the development of national musical art and under 
the influence of Western European musical culture. This is manifested, in particular, in the cultivation of the 
genres of Scherzo, Nocturne, Polonaise, Elegy, Poem, Songs Without Words and others, which demon-
strates a somewhat scholarly version of European romanticism. 

During the second half of the twentieth century, this genre was marked by a significant evolutionary 
path, which is divided into the following time spans:  

1930s–50s – the stage of formation of the genre: appearance of the first original miniatures for brass 
wind instruments, dominated by the lyrical and romantic direction, which serves as a sign of national mentali-
ty (L. Mogilevsky, O. Chishko, R. Svirsky), as well. There is a reliance on folk song and dance creativity 
(B. Lyatoshinsky, I. Vilensky). 

1960–70s – the stage of stabilization of the genre: the miniature is one of the leading genres of crea-
tivity for brass wind instruments of Ukrainian authors. The stylistic model for these compositions often serves 
neo-romanticism, presented in the most «moderate» features (M. Berdiyev, G. Tsitsalyuk, A. Shtogarenko). 
Assimilating the stylistic features of everyday music, composers specify the situation – dramatic, ethno-
ethnographic, etc. The genre is recognized in intonation sense and the ways of the thematic development. 

A number of analysed thumbnails, in which there is a strong connection with the genres of folk music 
(L. Kolodub, O. Kanershtein), in particular the quoting of a particular folk model (L. Kolodub), is marked by 
the influence of the «new folk wave», which expressively reflects their national specificity. 

In the 1980s and 90s, the work «Dance over the abyss» for four trumpets and the symphony orches-
tra O. Kostin, «Markato» for the trumpet and piano O. Krasotov, «Deo Volentum» for the trumpet and string 
quartet A. Tomlionova appeared, «Swing» for trombone and marimba O. Shchetynsky and many others, 
which demand further investigation of the evolution of the genre of miniatures for brass wind instruments. 
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ДІАЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ В. ІВАСЮКА У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Мета дослідження – проаналізувати провідні риси мистецької особистості В. Івасюка та зазначити діалогічні показни-

ки творчості видатного представника української музичної культури ХХ століття. Методологія дослідження зумовлена поєднан-
ням історичного та біографічного підходів у річищі культурологічного методу, що передбачають залучення теорії діалогу в зага-
льно-естетичному та конкретно-мистецтвознавчому призначеннях. Всі відповідні підходи задіяні у комплексному дослідженні 
діалогічних рис творчого спадку В. Івасюка в контексті процесів формування культурного простору музичної україніки кінця ХХ 
століття. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено визначення діалогічних аспектів творчості та 
життєдіяльності В. Івасюка у контексті культурно-історичних чинників розвитку України другої половини ХХ століття. Висновки. 
Авторська лірика В. Івасюка, що поділяється на поетичний та музично-інтонаційний ряди і рівні, може бути розглянута, упоряд-
кована, певним чином, диференційована та структурована, відповідно то кордоцентричної парадигми української соціокультур-
ної свідомості. Відповідно, пісенна творчість В. Івасюка може бути розглянута як текстологічний художній феномен на засадах 
культурологічної концепції кордоцентризму – найбільш узагальненого архетипу української національної свідомості. Творчість 
В. Івасюка презентує власний авторський спосіб музично-поетичного мовно-стилістичного синтезу, що дозволяє поєднувати 
системні жанрові ознаки професійної музичної творчості, створювати справжню естрадну пісенну авторську лірику. Не лише 
особливості професійного формування, а й загальна творча установка, особистісні смислові інтенції спонукали В. Івасюка оби-
рати провідною сферою художньої самореалізації масову пісню, відчути та передати у творчості глибоку причетність до україн-
ського етносу, причому єдиний образ цього етносу відтворюється в умовному мета-історичному художньому часопросторі. Істо-
ричний час – постійне підґрунтя діяльності людини, а суб‘єкт діалогу завжди виявляється суб‘єктом історії – тільки на різних її 
щаблях, залежно від значущості діалогу. В. Івасюк пропонує особливий позитивний, піднесений спосіб мистецької комунікації, 
який протистоїть життєво-буденним прототипам, що наділяє останні справжніми ноетичними, тобто високо зрозумілими харак-
теристичними рисами. Відтак, стає можливим віднести до творчості видатного митця категорію «мови культури» як таку, що 
дозволяє: по-перше, виокремити головні напрями й предметні ущільнення людських взаємин; по-друге, відповідає уявленням 
сучасної людини у найбільш відповідному для неї контексті; по-третє, має достатню міру універсальності, тобто здатність пос-
тавати саме мовою діалогу, достатньо незалежною від часових випадковостей та коливань. 

Ключові слова: українська музична культура, пісенна естрада, діалог, музична мова, стиль, В. Івасюк . 
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Диалогические характеристики творчества В. Ивасюка в контексте социокультурного развития Украины вто-
рой половины ХХ века 

Цель исследования - проанализировать основные черты художественной личности В. Ивасюка и отметить диалоги-
ческие показатели творчества выдающегося представителя украинской музыкальной культуры ХХ века. Методология иссле-
дования обусловлена сочетанием исторического и биографического подходов в русле культурологического метода, предусмат-
ривающих привлечение теории диалога в обще-эстетическом и конкретно-искусствоведческом направлениях. Все 
соответствующие подходы задействованы в комплексном исследовании диалогических характеристик творческого наследия В. 
Ивасюка в контексте процессов формирования культурного пространства музыкальной украиники конца ХХ века. Научная но-
визна исследования заключается в том, что впервые осуществлено определение диалогических аспектов творчества и жизне-
деятельности В. Ивасюка в контексте культурно-исторических факторов развития Украины второй половины ХХ века. Выводы. 
Авторская лирика В. Ивасюка, которая подразделяется на поэтический и музыкально-интонационный ряды и уровни может 
быть рассмотрена, упорядочена, определенным образом, дифференцирована и структурирована, соответственно с кордоцен-
тричной парадигмой украинского социокультурного сознания. Соответственно, песенное творчество В. Ивасюка может быть 
рассмотрено как текстологический художественный феномен на основе культурологической концепции кордоцентризма - 
наиболее обобщенного архетипа украинского национального сознания. Творчество В. Ивасюка представляет собственный 
авторский способ музыкально-поэтического культурно-стилистического синтеза, что позволяет сочетать системные жанровые 
признаки профессионального музыкального творчества, создавать настоящую эстрадную песенную авторскую лирику. Не 
только особенности профессионального формирования, но и общая творческая установка, личностные, смысловые интенции 
побудили В. Ивасюка выбрать ведущей сферой художественной самореализации массовую песню. Что дало возможность по-
чувствовать и передать в творчестве глубокую причастность к украинскому этносу, причем единый образ этого этноса воспро-
изводится в условном мета-историческом художественном пространстве. Историческое время - постоянная основа деятельно-
сти человека, а субъект диалога всегда оказывается субъектом истории - только на разных ее уровнях, в зависимости от 
значимости диалога. В. Ивасюк предлагает особый положительный способ художественной коммуникации, который противо-
стоит обычным жизненным прототипам, что наделяет последние настоящими ноетичными, то есть высоко понятными харак-
терными чертами. Следовательно, становится возможным отнести к творчеству выдающегося художника категорию «языка 
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культуры» как такую, которая позволяет: во-первых, выделить главные направления и предметные наполнения человеческих 
взаимоотношений; во-вторых, соответствует представлениям современного человека в наиболее соответствующем контексте; 
в-третьих, имеет достаточную степень универсальности, то есть способность ставать именно языком диалога, достаточно не-
зависимым от временных случайностей и колебаний. 

Ключевые слова: украинская музыкальная культура, песенная эстрада, диалог, музыкальный язык, стиль, В. Ивасюк. 
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Dialogical Characteristics of the V. Ivasyuk Creation in the Context of Socio-cultural Development of Ukraine in the 
Second Half of the Twentieth Century 

The purpose of the article is to analyze the main features of the artistic personality of V. Ivasyuk and note the dialogical indi-
cators of the creativity of an outstanding representative of the Ukrainian musical culture of the twentieth century. The methodology is 
based on a combination of historical and biographical approaches in line with the culturological method, involving the theory of dialogue 
in the general aesthetic and concrete art directions. All relevant approaches are involved in a comprehensive study of the dialogical 
characteristics of V. Ivasyuk‘s creative heritage in the context of the processes of forming the cultural space of musical Ukraine by the 
end of the 20th century. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time the dialogical aspects of the creative 
heritage and life of V. Ivasyuk were determined in the context of the cultural and historical factors of the development of Ukraine in the 
second half of the twentieth century. Conclusions. The author‘s lyrics of V. Ivasyuk, which is divided into poetic and musical-
intonational ranks and levels, can be considered, ordered, in a certain way, differentiated and structured, respectively, with the cordo-
centric paradigm of Ukrainian sociocultural consciousness. Accordingly, the songwriting of V. Ivasyuk can be considered as a techno-
logical art phenomenon based on the culturological concept of cordocentrism - the most generalized archetype of Ukrainian national 
consciousness. The creativity of V. Ivasyuk represents his own author‘s method of musical and poetic cultural and stylistic synthesis, 
which allows combining system genre features of professional musical creativity, creation of a pop song lyrics. Not only the peculiarities 
of professional formation but also the general creative attitude, personal, semantic intentions prompted V. Ivasyuk to choose a mass 
song as the leading sphere of artistic self-realization. That made it possible to feel and convey in the creativity a deep involvement in the 
Ukrainian ethnos, and the single image of this ethnos is reproduced in a conditional meta-historical art space. Historical time is a con-
stant basis of human activity, and the subject of dialogue is always the subject of history - only at its different levels, depending on the 
significance of the dialogue. V. Ivasyuk offers a special positive way of artistic communication, which is opposed to ordinary life proto-
types, which endows them real noetic, highly understandable characteristics. Consequently, it becomes possible to attribute the catego-
ry of ―language of culture‖ to the creative heritage of an outstanding artist as one that allows to: first, highlight the main directions and 
substantive content of human relationships; secondly, it corresponds to the ideas of modern man in the most appropriate context; third-
ly, it has a sufficient degree of universality, the ability to become just a dialogue language, quite independent of temporary accidents and 
fluctuations. 

Key words: Ukrainian musical culture, song art, dialogue, musical language, style, V. Ivasyuk. 

 
Актуальність дослідження. Творча постать Володимира Івасюка є унікальним втіленням ор-

феїчного типу мистецької особистості у період екзистенційної кризи культури як кризи національної 
самосвідомості, що потребує особливого вивчення у реаліях відповідного до неї соціального часу, 
водночас це вивчення передбачає створення часових проекцій від минулої доби української історії до 
її сучасної соціокультурної дійсності. Особистість В. Івасюка та певні стильові ознаки його музичних 
текстів стали міфологемою у процесі нової духовної інтеграції української культури, що відбувається 
впродовж періоду Незалежності та заслуговує спеціального визначення та тлумачення. Творчість В. 
Івасюка є сталою складовою виконавського репертуару українських співаків, постійним предметом во-
кально-виконавської інтерпретації, відповідно збільшуючи, нарощуючи своє семантичне коло у 
діалогічному руслі виконавської традиції, що вочевидь вимагає поглибленої наукової рефлексії. 

Мета дослідження – проаналізувати провідні риси мистецької особистості В. Івасюка та зазна-
чити діалогічні показники творчості видатного представника української музичної культури ХХ століття. 

Методи дослідження зумовлені поєднанням історичного та біографічного підходів у річищі 
культурологічного методу, що передбачають залучення теорії діалогу в загально-естетичному та кон-
кретно-мистецтвознавчому призначеннях. Усі відповідні підходи задіяні у комплексному дослідженні 
діалогічних рис творчого спадку В. Івасюка в контексті процесів формування культурного простору му-
зичної україніки кінця ХХ століття.  

Теоретична база дослідження сформована відповідно до зазначених методологічних напрямів, 
складовими яких є наукові праці, що дозволяють розвивати діалогічний підхід та виокремлювати осо-
бистісні чинники творчості видатних мистецьких постатей у хронотопі світової культури (Р. Барт, 
М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, Г. Гадамер, У. Еко, Ю. Лотман, П. Рікер та інші). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено визначення діалогічних 
аспектів творчості та життєдіяльності В. Івасюка у контексті культурно-історичних чинників розвитку 
України другої половини ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. Стильові форми музики розвиваються в активній взаємодії з 
ціннісними потребами культури, віддзеркалюючи їх у своїх структурно-композиційних принципах, ор-
ганізовуючи відповідно до них свої естетичні пріоритети. Але наріжним художнім завданням музичної 
діяльності залишається те, що було обумовлено її ренесансно-бароковим генезисом: створювати об-
раз людини як центральний в антропологічній картині світу, такий, що, одночасно, перебуває в проти-
ставленні її основним часопросторовим складовим, аж до опозиції, що призводить до нових  ди-
намічних відносин в системі музичної культури. Творчо-музична діяльність, створюючи власні жанрові 
умови, відкриваючи особливо-стильові інтенції, розглядає людину в умовах специфічного діалогу та 
наділяє її образ певною художньою умовністю, що дозволяє інтегрувати всі соціо-комунікативні та 
смислові чинники людського співіснування. 
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Так, особливістю впливу вокальної музики, починаючи зі стильових відкриттів К. Монтеверді, 
постає поляризована музична характеристика пов‘язаних з досвідом людського існування відношень 
та ситуацій, що дозволяє виявляти їх різні емоційні якості, одночасно забезпечувати позитивне зна-
чення емоційного переживання, незалежно від психологічного статусу і оціночного знаку, тобто забез-
печувати здатність мистецтва приносити естетичну насолоду. В цьому відношенні вокальні жанри, від 
аматорської пісні до масштабної опери, повністю реалізують смислове призначення діалогічних форм 
людського спілкування в їх безпосередньому між-суб‘єктному та опосередкованому об‘єктно-
суб‘єктному видах. 

Наприклад, підхід до діалогу як до ціннісно-смислового феномена характеризує не тільки нау-
кову поетику М. Бахтіна або естетико-культурологічні та літературознавчі концепції вченого. В остан-
ній час його спадок використовують і розвивають представники трансперсональної і когнітивної пси-
хології, інших оновлених напрямків психологічної науки. Так, на праці М. Бахтіна спирається нова 
школи київських психологів, що була створена та очолювана В. Роменцем, яка визначила свій метод 
як канонічний або «вчинковий», відповідно до «Філософії вчинку» М. Бахтіна і деяких інших його робіт 
[8]. Дослідження О. Самойленко, низка положень якої вже набули узагальненого методичного значен-
ня, дозволяє виділяти основоположні риси діалогічного підходу та діалогічної форми комунікації. 
Вихідною і основною формою діалогу, що так чи інакше проступає в усіх його різновидах, автор вва-
жає діалог життя і культури, оскільки саме він знаменує вищу форму умовності діалогу і його суб‘єктів і 
виявляє необхідність творчої активності особистісної свідомості. [10]. 

Так, у жанровій формі опери, цього найбільш послідовного художньо-синтетичного репрезен-
танта ціннісних домінант культури, в процесі її історичного розвитку реалізуються всі види діалогічної 
комунікації, співвідносні з основними планами оперної композиції. Діалогічний універсалізм опери за-
безпечується її композиційною варіантністю, масштабністю художнього синтезу і відносною образно-
естетичною свободою – як свободою вибору естетичної ідеї та її образних відповідностей. Таким чи-
ном, по-перше, за допомогою діалогічного підходу виявляється важливість функціонального обміну, як 
змістовно-смислового, всередині оперної композиції, його значення для виділення-відокремлення ме-
лодійного словесно-музичного плану; по-друге, встановлюється певна функціональна ієрархія худож-
ньо-виразових компонентів жанрової форми опери; по-третє, виявляється взаємоперехід умовних і 
дійсних форм діалогу всередині оперної композиції.  

Взаємозв‘язок словесного і музичного начал набуває в опері особливого художньо-стильового 
значення, утворює унікальну семантичну якість, що виражається в мелодії, як текстологічному утво-
ренні, котре має рівне ставлення до обох сторін умовного діалогу (і до словесного мовлення, і до му-
зики), але виявляє «чисту» інтонаційну природу саме в музиці. Перетворення слова під впливом му-
зичного інтонування та відкриття нових типів мелодійного розвитку, нових семантичних функцій 
музичного висловлювання під впливом слова – специфічна риса не лише оперної, а взагалі усієї во-
кальної, тобто словесно-музичної, поетології. 

О. Махов вводить поняття «музики слів» і вважає, що відбите в ньому явище передбачало 
наскрізну лейтмотивну форму опер Р. Вагнера. Взаємодію між музикою і словесною поетикою даний 
автор відносить до галузі «трансмузичного», розглядаючи останнє як «активний взаємообмін 
термінами і поняттями, що йде в двох напрямках: від слова до музики і від музики до слова. Стимулом 
цього взаємообміну служить взаємна спрямованість музики і літератури один на одного як на галузь 
моделей [6, 7]. О. Махов особливо наполягає на тому, що «ефект музичності слова, який відзначаєть-
ся в численних поетологічних і літературознавчих текстах, завжди залишається в значній мірі ілюзор-
ним, оскільки специфічно музичні засоби виразності, пов‘язані з фіксованою звуковисотністю, літера-
турі недоступні...» [6, 367]. 

Переконливим прикладом музичної поетики, в якій, по-перше, втілилися всі основні діалогічні 
параметри вокальної жанрової форми, по-друге, здійснилася лірична трансформація і словесного і 
музичного художньо-естетичного змісту, відповідно до нової стильової і композиційно-драматургічної 
ідеї, по-третє, зберіглися та оновилися поетологічні настанови романтичної доби, зокрема ті, що сто-
суються ідеї людяності, є пісенна творчість Володимира Івасюка. 

Незважаючи на інший жанровий масштаб пісні, інші інтонаційні показники пісенного інтонуван-
ня та чинники стильового змісту, пісня в її сучасному авторському значенні зберігає загальні констант-
ні родові ознаки вокальної сфери музики, взагалі вокального способу поєднання слова та наспіву, а 
естетична та структурно-композиційна природа оперного жанру є парадигматичною для більш дрібних 
жанрових структур вокальної музики. Як і в інших вокальних різновидах, в пісенній творчості на пер-
ший план виходить постать співака-виконавця; він уособлює центральний образ музичного твору, 
здійснює його інтерпретативну модель.  

Творчість В. Івасюка презентує власний авторський спосіб музично-поетичного мовно-
стилістичного синтезу, котрий дозволяє поєднувати системні жанрові ознаки професійної музичної 
творчості, створювати справжню естрадно-пісенну авторську лірику. Найбільш точні музикознавчі 
оцінки творчого методу Івасюка знаходимо в статті В. Марищак [5] та в дисертаційній роботі Т. Рябухи 
[9], у яких відзначається, що в галузі персоналізації естрадно-пісенна творчість відрізняється особли-
вими рисами, які істотно різняться, зокрема з академічною пісенно-романсовою сферою. В першу чер-
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гу це пов‘язано з переакцентування основної уваги з твору як результату композиторської праці (якщо 
це пісня, то і праця поета – автора тексту) на виконавський фактор, який є визначальним у системі 
естрадно-пісенної комунікації.  

В. Івасюк залишив нащадкам справжній пісенний скарб, що дозволяє засвідчувати напрочуд 
широкі жанрові інтереси митця, водночас виявляти дієву енергію стильової інтеграції, що зумовлена 
прагненням віднайти власну музично-поетичну мову, власні авторські способи художнього мислення в 
музиці. У пошуку цих способів особистість Івасюка була скерована магістральними напрямами розвит-
ку української пісенної естради.  

У дослідженні Т. Рябухи головним наслідком широкої історичної та топологічної реконструкції 
українського естрадно-пісенного мистецтва, в його вже вповні зрілій професійній та інтонаційно-
композиційній двоїстості, жанрово-архітектонічній естетичній амбівалентності, є пропозиція вважати 
визначальною категорію ліричного; саме вона виявляється найбільш жанрово-статусною при упоряд-
куванні соціокомунікативних функцій та стилістичних різновидів української пісенно-естрадної творчо-
сті. Дуже широким, але неухильно цілеспрямованим шляхом Т. Рябуха доводить, що в українській 
національно-пісенній культурі в XX столітті «складається, формується і різноманітно оновлюється свій 
оригінальний естрадно-пісенний жанровий стиль, в якому виявляються і загальні світові тенденції 
[9, 175].  

Цитата, яка розміщена спочатку і в середині композиції та сприймається як інструментальний 
програш ритурнель, що відсилає до одного з витоків естрадно-пісенного стилю В. Івасюка – англомов-
ної рок-музики, представленої стилем легендарних «The Beatles». В роки створення пісні «Червона 
рута» цей ансамбль був еталоном нового естрадно-пісенного стилю, в якому демократичний початок і 
фольклорні витоки поєднувалися зі стилем рок-музики, який прийшов до Європи з США» [9, 132–133]. 
Отже, для більшості інтерпретаторів твір Івасюка стає способом широкого діалогу з глобалізованою 
традицією естрадної пісні, відкриває поліфонічний стильовий зміст, стильову відкритість – як це при-
таманно смислово-виповненому та виправданому художньому тексту. 

Вивчення творчості В. Івасюка потребує спеціально поглибленого представлення поняття сти-
лю, що, у його зіставленні з категорією жанру, як дефініція жанрового стилю, потребує уточнення, яке 
поки що в музикознавчій літературі відсутнє, хоча саме воно здатне сприяти виявленню особливої 
якості мовної організації художньої форми, як це пропонує робити М. Бахтін [1]. Жанровий стиль – це, 
насамперед, мовний стиль, тобто він вказує яким шляхом та у яких життєвих і мистецьких реаліях 
формується спільна мовна основа художнього спілкування, у нашому випадку – звукотворча основа 
музичного спілкування. 

Враховуючи специфіку досліджуваної музично-мовної галузі, що передбачає «формування но-
вого лексичного фонду української пісенної естради», необхідно виокремити специфічні принципи 
взаємодії на інтонаційно формотворчому рівні вербальної мови/мовлення та музичного звучання. Тим 
більше, що на естрадно-пісенна творчість передбачає такі стилістичні нахили в діалозі слова та во-
кального голосу, як кантиленність, декламаційність, речитативність та оповідність. Розробка провідних 
наукових підходів до творчості В. Івасюка також актуалізує завдання створення теорії шлягеру, що 
може стати узагальнюючою, спільною для галузей естрадної та традиційно-академічної музики, особ-
ливо в інноваційних інтерпретативно-виконавських поданнях останньої деякими сучасними музикан-
тами, тобто виявляє споріднену композиторсько-виконавсько-слухацьку природу музичного діяння та 
сприйняття. 

Зрозуміло, що творчість В. Івасюка невід‘ємна від його особистої долі, життєвого шляху, що 
досліджені на основі вивчення архівних документів і фондів Чернівецького обласного меморіального 
музею В. Івасюка та архівних документів з особистого архіву сестри Володимира Оксани Івасюк. Во-
лодимир Михайлович Івасюк народився 4 березня 1949 р. у Кіцмані Чернівецької області в сім‘ї вчи-
телів Михайла та Софії Івасюків. З дитинства був залучений до музичної творчості, до різних напрямів 
музично-мистецького процесу: починаючи з гри на скрипці (у 1954 р. вступає в підготовчий клас філії 
Чернівецької музичної школи N 1, де починає оволодівати скрипкою; потім вступає в Київську музичну 
школу для обдарованих дітей імені М. Лисенка), продовжуючи навчанням фортепіанної гри (в Кіцмані, 
в музичній школі), нарешті, відкриваючи для себе, як найважливішу, створення пісень, тобто власну 
композиторську творчість: у 1964 р. пише дві пісні, восени цього року створює в школі ансамбль «Бу-
ковинка», що здобуває перемоги на кількох самодіяльних конкурсах, їде до Києва, збирає українські 
народні пісні як справжній етнограф-фольклорист. На становлення особистості майбутнього компози-
тора надвеликий вплив мала його родина, батьки – представники української національної освітянсь-
кої еліти. В. Івасюк народився у сім'ї філологів: батько був вчителем французької мови, мати – викла-
дачем російської мови та літератури Кіцманської середньої школи. 

Соціальні негаразди – протиріччя між юним майстром та сучасним йому суспільним оточенням 
рано даються взнаки: В. Івасюк успішно складає вступні іспити до медичного інституту, але відрахо-
вується за ганебним наклепом та іде працювати слюсарем на завод, де, окрім іншого, створює і веде 
заводський хор, який невдовзі починає займати провідні місця в оглядах художньої самодіяльності, 
саме виконуючи авторські пісні В. Івасюка. Через рік за рекомендацією керівництва заводу В. Івасюк 
все ж таки вступає до Чернівецького медінституту, але вже після закінчення третього курсу починає 
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працювати над піснею «Червона рута», що є переломною не лише в його власні й долі, а й в історії 
української естрадної пісні в її цілому. Справжньою подією широкого культурного резонансу стає пер-
ший український музичний фільм «Червона рута», в якому брали участь В. Зінкевич, Р. Кольца, С. Ро-
тару, Н. Яремчук, ансамблі «Смерічка» і «Росинка» та прозвучали пісні В. Івасюка, Л. Дутківського, М. 
Скорика. 

У багатьох біографічних нарисах зазначається, що 1972 р. відкриває новий львівський період у 
житті В. Івасюка, котрий переїжджає до Львова та стає студентом підготовчого композиторського фа-
культету Львівської консерваторії (при цьому переводиться на 4 курс Львівського медичного інституту, 
тобто не кидає лікарську професію – невдовзі закінчує Медичний інститут і вступає в аспірантуру за 
спеціалізацією «патологічна фізіологія»). Але і у Львові обдарованого юнака очікує немало перепон; з 
одного боку, він 

пише багато нових талановитих творів, які широко виконуються («Два перстені», «Я – твоє 
крило», «Балада про мальви», «Наче зграї птиць»; пісня «Водограй» визнана «піснею року», а «Бала-
ду про дві скрипки» виконала молода С. Ротару, яка вже була відома як переможниця Всесвітнього 
фестивалю молоді й студентів у Софії за виконання народних молдавських пісень, а у 1974 р. з «Во-
дограєм» стане лауреатом фестивалю естрадної пісні у Сопоті). Але, з іншого боку, при висуненні 
кандидатури В. Івасюка на присудження Шевченківської премії за спектакль, хтось викреслив його 
прізвище; згоріли декорації до вистави, над якою він працював; багато часу зайняли зйомки фільму 
«Пісня завжди з нами», у якому прозвучало шість пісень В. Івасюка. і його було виключено з консерва-
торії (відновився лише за три роки в класі Л. Мазепи). 

Трагічна доля була мовби передвіщена В. Івасюку, а її передчуття сповнило  тексти його 
пісень неповторним злиттям любові до життя та смутку від розставання з ним, у чому й полягає таєм-
ниця ліричного інтонування у творах Івасюка, причому інтонування, що поєднує між собою поетичний 
словесний та мотивний музичний плани композиції. Підкреслимо, що лірична інтонація в особливому 
індивідуально-авторському «прочитанні» відрізняє і інструментальні твори В. Івасюка, серед яких 
фортепіанна «Сюїта-варіації на теми української народної пісні "Суха верба», «Сюїта-варіації для ка-
мерного оркестру» (1977 р); три п‘єси для фортепіано; «Осіння картинка» для віолончелі; три п‘єси 
для скрипки і музика до вистави «Прапороносці» (1975 р.), «Мезозойська історія» (1976 р.) В. Івасюк 
багато працював над своїми першими серйозними інструментальними творами, зокрема сюїтами для 
фортепіано та для камерного оркестру. Перша, у виконанні Л. Десяткіної, завоювала другу премію в 
Москві в листопаді 1978 року, а за місяць перед тим, 28 жовтня 1978 року, в м. Київ камерний оркестр 
виконав «Сюїту-варіації для камерного оркестру» на зльоті творчої молоді України. На цьому ж кон-
церті прозвучала й перлина творчості В. Івасюка – пісня «Літо пізніх жоржин» у виконанні І. Кушплера 
на вірші Р. Братуня. 

Талановиті позачасові піснетвори митця – це щирі в майбуття заповіти на свята й будні, за-
гальновідомі й означені тут, і ті, що завжди в дорозі із рукописних фондів родини до виконавців і слу-
хачів на всевладдя краси – «Моя пісня», «Кораблі, кораблі», «Вернись із спогадів», «Пісня буде поміж 
нас». Музичному мандрівнику, яким себе відчував маестро серед сучасників, талановитому співцю 
своєї доби, творцю мистецтва поза часом і модою В. Івасюку, завдяки наданими інтелігентною роди-
ною унікальним можливостям отримати вчасні ґрунтовні знання із вподобаної ним царини мистецтва – 
музики, пісні, українського слова, однаково під силу з високих регістрів душі здійснити народження об-
разного поетичного слова і досягти утаємниченості злиття тексту поезії зі звуками темпераментних 
ритмів, імпровізованих інтонацій, життєдайних кольорів. 

В усіх творах В. Івасюка присутня вербально-декламаційна складова, що забарвлює мелодій-
ний рух у драматичні тони, підвищує експресію музичної сонорики. Взагалі переосмислення вокально-
го сонору як способу висловлення та самоусвідомлення особистості є показовою рисою творчості 
українського пісенного майстра. Водночас і музичній, і словесно-поетичній лексиці Івасюка притаман-
на узагальненість – плавність коловороту почуття, голосового звучання, мотивної побудови, що стає 
знаком відходження від егоцентричної замкненості переживання до усуспільнення способу життєвого 
визначення, ствердження у самооцінках та смислових проекціях.  

Коло образів, які виникають у текстах пісенних творів В. Івасюка, охоплює різні рівні психо-
логічної дійсності людини, перш за все, як спорідненої у своїх почуттях з архетиповою національною 
свідомістю, у тому числі з так званим кардоцентризмом, явищем, що надзвичайно часто згадується як 
показове саме для українського етносу, але залишається символічно-загадковим з боку його змістових 
складових, етико-естетичного контенту. 

Висновки. Авторська лірика В. Івасюка, що поділяється на поетичний та музично-інтонаційний 
ряди і рівні, може бути розглянута, упорядкована, певним чином, диференційована та структурована, 
відповідно то кордоцентричної парадигми української соціокультурної свідомості. Відповідно, пісенна 
творчість В. Івасюка може бути розглянута як текстологічний художній феномен на засадах культуро-
логічної концепції кордоцентризму – найбільш узагальненого архетипу української національної свідо-
мості.  

Творчість В. Івасюка презентує власний авторський спосіб музично-поетичного мовно-
стилістичного синтезу, що дозволяє поєднувати системні жанрові ознаки професійної музичної твор-
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чості, створювати справжню естрадну пісенну авторську лірику. Творчий спадок митця уособлює 
окремий спосіб мислення – як мислення музикою, тим самим досягаючи високих рівней художньої 
презентації змісту свідомості. Не лише особливості професійного формування, а й загальна творча 
установка, особистісні смислові інтенції спонукали В. Івасюка обирати провідною сферою художньої 
самореалізації масову пісню, відчути та передати у творчості глибоку причетність до українського ет-
носу, причому єдиний образ цього етносу відтворюється в умовному мета-історичному художньому 
часопросторі.  

Історичний час – постійне підґрунтя діяльності людини, незалежно від ступеня його помітності 
та вираженості. Суб‘єкт діалогу завжди виявляється суб‘єктом історії – тільки на різних її щаблях, за-
лежно від відповідальності діалогу. Навіть особиста історія – біографія – формується не осторонь від 
соціального життя, а за мотивуванням, спрямуванням останнього. В. Івасюк пропонує особливий пози-
тивний, піднесений спосіб мистецької комунікації, що протистоїть життєво-буденним прототипам, що 
наділяє останні справжніми ноетичними, тобто високо зрозумілими характеристичними рисами. 
Відтак, стає можливим віднести до творчості видатного митця категорію «мови культури» як таку, що 
дозволяє: по-перше, виокремити головні напрями й предметні ущільнення людських взаємин; по-
друге, відповідає уявленням сучасної людини у найбільш відповідному для неї контексті; по-третє, має 
достатню міру універсальності, тобто здатність поставати саме мовою діалогу, достатньо незалежною 
від часових випадковостей та коливань. 
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THE ANALYSIS OF DE LUXE CLOTHING IN THE COLLECTIONS  
OF WORLD AND UKRAINIAN DESIGNERS 

 
The purpose of the research is to explore and define the characteristic features and clothing components of the segment de 

luxe in the collections of world and Ukrainian brands of fashion clothing. The methodology of the research is based on the integrated 
use of general scientific methods: analysis, synthesis, and comparison, which made it possible to fully define the concept of de luxe 
clothing. The scientific novelty of the obtained results consists of the process of structuring the theoretical positions regarding the 
definition of the characteristics of the class de luxe clothing, its segmentation, and the determination of tendencies in the use of artistic 
embellishment in the works of modern clothing designers, as a prospect of popularizing Ukrainian brands in the world fashion industry. 
Conclusions. The concept of "de luxe" has been analyzed and structured, and the characteristics of luxury goods, which differ from 
mass-market goods, have been determined. The characteristic features of the de luxe clothing in the collections of the FW18/19 pret-a-
porter season of the world and Ukrainian brands are discovered. The principles of decoration adaptation and ornamentation in de luxe 
collections for ensuring their competitiveness on the fashion market are reviewed. The percentage of the use of decorative ornamenta-
tion in collections of global and domestic designers has been revealed. The Ukrainian brands, which belong to the luxury segment, and 
the reasons that hinder their development are analyzed. The analysis of well-known masters and design studios engaged in decorating 
clothes in Ukraine is presented and the author's works for Ukrainian designers are shown. 

Keywords: fashion, fashion-industry, haute couture, design of clothes, collection, clothes de luxe, clothes decoration, hand-
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Аналіз одягу de luxe в колекціях світових та українських дизайнерів 
Мета. Дослідити та визначити характерні ознаки та складові елементи одягу сегменту de luxe в колекціях світових та 

українських брендів модного одягу. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному використанні загальнонаукових 
методів: аналізі, синтезі, порівнянні, що дало змогу найбільш повно визначити поняття одягу de luxe. Теоретичним підґрунтям 
стали дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених. Наукова новизна одержаних результатів полягає в структуруванні теоре-
тичних положень щодо визначення характеристики одягу класу de luxe, його сегментації, визначення тенденцій застосування 
художньо-декоративного оздоблення в творчості сучасних дизайнерів одягу, як перспективу популяризації українських брендів у 
світовій fashion-індустрії. Висновки. В роботі проаналізовано та структуровано поняття «de luxe», визначено відмінні характе-
ристики люксових товарів від товарів масового використання. Виявлено характерні ознаки одягу de luxe в колекціях сезону 
FW18-19 pret-a-porter світових та українських брендів. Розглянуто принципи адаптації оздоблення та декору в колекціях de luxe 
для забезпечення їх конкурентноспроможності на fashion-ринку. Виявлено відсоток використання декоративного оздоблення в 
колекціях світових та вітчизняних дизайнерів. Проаналізовано українські бренди, які відносяться до люксового сегменту, та при-
чини, які заважають їх розвитку. Надано аналіз відомих майстрів та студій дизайну, що займаються декоруванням одягу в Укра-
їні та показано власні роботи автора для українських дизайнерів. 

Ключові слова: fashion, fashion-індустрія, haute couture, дизайн одягу, колекція, одяг de luxe, оздоблення одягу, ручна 
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Анализ одежды de luxe в коллекциях мировых и украинских дизайнеров 
Цель статьи. Исследовать и определить характерные признаки и составляющие элементы одежды сегмента de luxe 

в коллекциях мировых и украинских брендов модной одежды. Методология исследования основана на комплексном использо-
вании общенаучных методов: анализе, синтезе, сравнении, что позволило наиболее полно определить понятие одежды de 
luxe. Теоретическим основанием стали исследования зарубежных и отечественных ученых. Научная новизна исследования 
заключается в структурировании теоретических положений по определению характеристики одежды класса de luxe, ее сегмен-
тации, определение тенденций использования художественно-декоративной отделки в творчестве современных дизайнеров 
одежды, как перспективу популяризации украинских брендов в мировой fashion-индустрии. Выводы. В работе проанализиро-
вано и структурировано понятие «de luxe», определены отличительные характеристики люксовых товаров от товаров массово-
го использования. Определены характерные признаки одежды de luxe в коллекциях сезона FW18-19 pret-a-porter мировых и 
украинских брендов. Рассмотрены принципы адаптации отделки и декора в коллекциях de luxe для обеспечения их конкуренто-
способности на fashion-рынке. Определен процент использования декоративной отделки в коллекциях мировых и отечествен-
ных дизайнеров. В работе выделены украинские бренды, которые относятся к люксовому сегменту, и причины которые мешают 
их развитию. Дан анализ известных мастеров и студий дизайна, занимающихся декором одежды в Украине и показаны соб-
ственные работы автора для коллекций одежды украинских дизайнеров. 
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одежды, ручная работа. 
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The relevance of research topic. The growth in the consumption of de luxe goods in recent years 
sparks the interest in the study of this segment of the fashion industry. It is necessary to have a clear defini-
tion of the concept of the de luxe product, in particular de luxe clothing, to distinguish its characteristic fea-
tures in order to study and develop the principles of formation and development of this segment of the fash-
ion market, which is particularly relevant in the conditions of the modern Ukrainian fashion industry, which is 
at the initial stages of its development.  

The analysis of research and publications. The term ―luxury‖ or ―luxury goods‖ in recent years is 
more and more interested to researchers and scholars, as marketers note the growth of this market of fash-
ion goods in the world. Often, the concept of ―luxury‖ is revealed depending on the etymology of the word 
from the Latin luxus - luxury, world, shine. 

Foreign marketer W. Du Bois distinguishes the following components of luxury goods: excellent qual-
ity, high price, rarity and uniqueness. Uniqueness and rarity are closely related to the quality of the goods. 
Their production requires considerable time spent, special skills, unique materials. W. Du Bois is convinced 
that "luxury is an indicator of consumers' capabilities," so the researcher divides buyers into two classes: 
able and unable to meet their needs in the goods and services of the luxury segment of the market [1, 37; 2, 
70]. Marketer M. Gutsatz (2013) reveals the concept of luxury through two components: the first one is a ma-
terial that includes the product and the brand (its history, identity, unique know-how); the second one is a 
psychological idea of how the social sphere and the values of the brand affects the consumer [3, 139]. T. 
Jackson (2004) states in his works that luxury is characterized by exclusivity, premium prices, image and 
status, which are united in order to create the desired product and not the functional one [4, 157]. 

World marketing expert J.-N. Kapferer summed up the definition of luxury, and elite goods. The au-
thor has found that most of the concepts refer to the rephrased definitions of everyday goods with the addi-
tional phrases such as "belong to the world of elite goods", "individual approach", "exclusive product", "sold 
in a boutique" [5, 138]. Authors [6, 78] consider luxury segment products as non-existent without the effect of 
deficiency (uniqueness), especially in the production of haute couture and de luxe clothing. In order to sup-
port the illusion of the uniqueness of models of haute couture researchers are offering: new technologies that 
result in the creation of unique high-quality fabrics, decorative furnishings, etc.; strategies for limited edition 
or limited series of fashion goods; strategies of individual approach to each client and preservation of confi-
dentiality. 

A separate issue of the study is the market segmentation of the luxury goods. Different authors give 
different classifications of fashion goods, based on which different classification characteristics are chosen. 
J.-N. Kapferer (2008) proposed a pyramid model for the segmentation of elite products: Griffe (the highest 
level of the pyramid is magnificent specimens, objects as "the limit of excellence", unique works that nobody 
can ever reproduce again), Luxury Brand (very high quality goods made by hand and in limited quantities), 
Premium Brand (prestigious trademarks with high-quality products popular in everyday life, industrially manu-
factured), Brand (trademarks of mass production with a low price and wide availability of goods) [5, p. 140]. 
This model formed the basis for many studies of the fashion market of different authors. 

 The classification The Boston Consulting Group [7, 432], proposed by M. Silverstein and N. Fisk, 
makes it possible to separate luxury goods from the mass-market. The authors divide the market of fashion 
goods in the following groups: new (democratic) luxury – affordable products with an average price and val-
ue for the consumer to constantly explore the product; mass-market is an ordinary product with no emotional 
perception of the consumer and a desire to be "like everyone else" at a low price; old luxury – fashion prod-
ucts with enthusiastic consumer perception, as the demonstration of status, with limited accessibility and 
high price, using handmade goods and elitist perception. 

S. Slavinsky offers the following typology of the luxury market: pure luxury; so-luxury; newer luxury 
[8]. The luxury market is a segment of the general market where high-quality, expensive, elitist, sometimes 
exclusive products designed for a specific target audience (very wealthy people), with which consumers can 
meet their internal needs in the external confirmation of social status, unique image, taste and intelligence [9, 
65]. 

Authors [10-13] segment the global fashion market, which consists of designer brands and brands of 
the mass market, which differ in price, style and status of consumers who buy this product. The luxury seg-
ment (the highest price category) is divided into the following main groups: Haute couture; Prêt-à-porter de 
luxe, Prêt-à-porter. Premium / midle-segment (middle price category) is divided into main groups: diffuse 
brands; bridge-brands. Democratic brands are divided into the following groups: the best brands (better); 
utilitarian brands (contemporary); budget brands (budget); mass brands (moderate). Thus, the luxury seg-
ment in the fashion industry is a commodity which consumption satisfies both the functional and psychologi-
cal needs for recognizing and increasing self-esteem of consumers, a synonym for abundance, wealth, and 
redundancy. The global fashion market places haute couture, pret-a-porter de luxe and pret-a-porter (ready-
to-wear) goods in the luxury segment, however, in Ukraine there is only the luxury segment that is customari-
ly made up of de luxe and ready- to-wear. 

Thus, one can distinguish the following characteristic features of the fashion goods of the luxury 
segment of the fashion industry: excellent quality; premium prices; rarity and uniqueness (exclusivity); pro-
duction, which requires a lot of time, special skills, unique materials; availability of goods in selected stores 
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and sales outlets, most often in prestigious areas; the manufacture of highly individual goods adapted to the 
needs of the buyer providing a high-quality service; highlighting the image and the status of consumers. 

Statement of basic materials. According to Fashion United data, the global apparel market (as of 
2017) was worth $3 billion. Businessinsider edited a list of the 30 richest people in the fashion industry with 
the Forbes 2017 rating for billionaires [14-15]. The list included founders of brands, designers, top managers, 
who got the fortune from the clothing sales of all segments from mass-market to premium brands. Owners of 
democratic brands (Inditex, H&M, Asos, Mango, River Island, etc.) made up 50% of the list, so $156.05 bil-
lion. The high price category (LVMH, Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, etc.) is 
27% - $84.25 bln. Average price category is 23%, 71.8 billion dollars. The sum of money of all the fashion-
business‘ owners who are included in the list is 312.1 billion dollars. Among them, the highest price category 
is introduced by eight representatives, which consists 27%, 84.25 billion dollars and only concedes to demo-
cratic brands. One can conclude that the luxury segment in the global fashion industry is not inferior to the 
profits of the production of goods in the middle price category or democratic brands. 

One of the most important parts of the luxury segment in the world is haute couture clothing. Its 
manufacturing has its own peculiarities: stringent requirements for the Fashion Syndicate (50 models per 
year, at least 20 technicians at a studio in Paris, an individual approach to the creation of each product, no 
more than 30% of machine stitches); the need to create models of time-cost and money (from 150 hours of 
handwork, using precious stones, fur, exclusive fabrics and accessories and other materials); time-
consuming process of creating products; high cost of models - from 15000 €; a small consumer audience 
(about 2,000 women worldwide), etc. [16]. Participating in the Haute Couture Fashion Week is one of the 
main factors in creating a successful image in the world of fashion. The main component of the haute cou-
ture models is manual work "les petite mains", etc. However, due to historical aspects and harsh require-
ments for haute couture clothing production, there is no possibility of development of a large number of glob-
al brands, therefore de luxe clothing is actively developing in the higher price category. Brands present de 
luxe clothing models with decorative ornamentation on the weeks of prêt-a-porter fashion. This high-end 
product segment is becoming more popular now and is economically beneficial for both brand owners and 
consumers. 

Among the characteristic features of the de luxe clothing a few of them can be singled out, such as: 
the manufacture of such products only in the first line of haute couture clothing collections; production of 
copyrights using a large amount of manual work; production of small and limited series of models; the use of 
expensive materials for decoration and ornamentation; providing lower consumer prices than haute couture. 

The luxury clothing segment in the world is represented by haute couture and prêt-a-porter fashion 
weeks. Prêt-a-porter includes collections of de luxe clothing and ready-to-wear. The de luxe collections fea-
ture great use of décor. In a suit at the same time several types of ornamentation can be present. Often, 
there is a variety of famous embroidery techniques or a combination of traditions and innovation in the crea-
tion of new techniques using non-standard materials.  

In modern collections, designers use different types of decor when creating models: puffs, applique, 
painting (free technique, batik, etc.), patchwork, weaving, artificial aging, perforation, corrugation, dyeing, 
decoration with other materials (fur and leather, knitwear, suede, velvet, chiffon and organza, etc.), decora-
tion with non-traditional materials and methods, fittings, etc. In order to identify the innovative elements of the 
decoration and its percentage in collections, we analyzed the fashion shows of global designers of the prêt-
a-porter FW18 / 19 season in New York, Paris, Milan, London and Los Angeles. The study reviewed collec-
tions of Chanel, Loewe, Paco Rabanne, Gucci, etc. [17]. 

 

      
a b c d e f 

 
Figure 1 – Collection of designers of the global fall season 2018  

pret-a-porter using decorative elements: a – Chanel, b – Christopher Kane,  
c – Dolce&Gabbana, d – Dries Van Noten, e – Erdem, f – Loewe 
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The analysis has shown that decor, which is a distinctive feature of haute couture clothing, is actively 
used by global brands in prêt-a-porter collections. In the vast majority the designers use several decorative 
elements and transform them into their clothing models. Depending on the philosophy of the brand and the 
concept of collections, the decor is found in clothing pattern to a lesser or greater degree. It is found that on 
average 30% of models in collections of global designers are made using handmade decorative ornamenta-
tion. 

At the domestic fashion market, brands present collections at the biggest week of prêt-a-porter fash-
ion week - Ukrainian Fashion Week (UFW) (Kyiv). There are usually de luxe models presented in every col-
lection. In Ukraine decorative ornamentation is especially relevant and common among small brands, which 
tend to emphasize their uniqueness, philosophy and they work either exclusively (1-2 ready-made units on 
an individual order) or in small lots (up to 25 units). It is the use of various decorations that enables the 
young brand to create modern and original clothing of the luxury segment. Thus, the Ukrainian product be-
comes more competitive among the world's fashion-industry and is beneficial for the brands‘ owners and of-
fers consumers an alternative to haute couture. 

The use of decorative ornamentation in clothing models (FW18 / 19, SS18) was found in some 
Ukrainian brands [18]. The analysis showed that Ukrainian designers such as FROLOV, AMG, 
ARTEMKLIMCHUK, DAFNA MAY, JEAN GRITSFELDT, KATERINA RUTMAN, BENDUS, ELENA 
BURENINA, KARAVAY, and GUDU used in their collections techniques such as paillette, crystal, webbing 
with crystals, glass beads embroidery. (Fig. 2 a, b). 

 

    
a b c d 

 
Figure 2 – Use of decor in Ukrainian brands collections (FW18/19, SS18):  

а – ARTEMKLIMCHUK, b –  FROLOV, c – LAKE STUDIO, d – LITKOVSKAYA  
 

Brands: GASANOVA, IRYNA DIL, LAKE STUDIO, BOBKOVA, GUASH, ROUSSIN BY SOFIA 
ROUSINOVICH often use different embroidery techniques (Fig. 2 c). Author decor is used in the models of 
VARVARA, PASKAL, LITKOVSKAYA, ELENAREVA, KIR-KHARTLEY designers (Fig. 2 d).  

Analyzing the collections of Ukrainian designers one can conclude that everybody does not use de-
cor often. Usually, there are only about 15-20% of the whole line of models with decorative ornaments, for 
example, embroidery, author's print, etc. It was also found that the designers do not incorporate the decor in 
every season, not systematically. In comparison with foreign brands, the use of ornamentation in collections 
is smaller and makes up 20% of models from the whole collection. In Ukraine, in the luxury segment of 
clothes one can include such brands as: ARTEMKLIMCHUK, FROLOV, JEAN GRITSFELDT, LAKE 
STUDIO, LITKOVSKAYA, and ELENAREVA. The analysis showed that these brands are actively develop-
ing, they have existed in the market for at least 4 years, and they actively participate in the Ukrainian Fash-
ion Week every season. The percentage of the use of embellishment is the highest and is maintained almost 
every season. Designers often use the latest materials and author's decor technology. An equally important 
indicator of the popularity of the Ukrainian brand is its presentation in capital showrooms and stores abroad. 
According to the characteristics of the de luxe clothing, the brands mentioned earlier are not subject to the 
"first lines of collections of haute couture", because in Ukraine there can be no haute couture according to 
the definitions of the Paris Fashion Syndicate.  

The development of the luxury clothing segment in Ukraine is restrained by various economic fac-
tors. Firstly, Ukraine is not a manufacturer of sewing accessories and materials, and the import from the 
countries of the east (China, Japan, Turkey, India) is the most widespread. However, the use of accessories 
and materials of low quality reduces the status of the use of such decoration in the clothing of the luxury 
segment and its further implementation. Secondly, an increase in demand for luxury segment products re-
quires the involvement of specialists for its manufacture, whom Ukraine today does not have many of. 

Most Ukrainian brands have their own production design studio or atelier, where masters of clothes 
and decoration work permanently. If the brand is young or the use of decoration is not the main concept of 
the brand, then they invite freelancers or use the services of design studio decor to work on the collection for 
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a particular season. The analysis has been done of the two largest studios in decoration manufacturing in 
Ukraine: PatokaStudio (founder L. Patok) that deals with the creation of a style for videos, commercials and 
photo sessions, the creation of exclusive clothes, jewelry and accessories, works with artists and pop stars, 
among them BRUTTO, DJ NASTIA, Jamala, Olya Polyakova, etc.; and the MonstraWorkshop studio (found-
er M. Moskalenko) that is engaged in the manufacture of accessories for Ukrainian and foreign brands, in-
cluding T. Mosca, Omelya, Burenina, etc., sewing of wedding dresses and costumes for stage performances, 
decorations for music videos of Ukrainian stars. 

The most well-known craftsmen working on clothes ornamentation in Ukraine are: Danilyuk Gala - 
works for Boutique otaman, ELENAREVA; Migus Roksolana - for Jean Gritsfeldt, FROLOV, Dafna May, Lo-
boda, Monaco; Zommer Irena - for Jardin Exotique, Apilat Wedding, Blood Honey, Sleeper; Kozhuhar Alina - 
for Mona Moon, FROLOV, Katerina Kuhar, Natalia Mogilevskaya, Katerina Osadcha, Jamala; Panchuk 
Ruslan - for LakeStudio; Tretyak Adelina - for Valery Kovalska, ELENAREVA, Alyosha; Khomchak Ivanka - 
for LakeStudio, Elena Rudenko, FROLOV, Petit Tresore; Cranberry Catherine - for Valery Kovalska, Victoria 
Gres, ELENAREVA, ArtemKlimchuk, Julia Polishchuk, Christina Mamedova, NDANGERED. 

During the last four years, Roksolana Migus [19], a student of the Department of ergonomics and 
fashion designing at KNUTD, took part in the creation of modern decorative ornamentation for the FROLOV 
and JEAN GRITSFELDT clothing brands for television shows and concerts of Ukrainian performers. In the 
FROLOV FW 16/17 collection unconventional materials such as colored stationery clips with crystal beads 
were used as an element of decor (Fig. 3, a). The embroidery is placed on the jacket front and the bottom of 
the dress. In the ornamentation of denim jacket for the JEAN GRITSFELDT SS17 collection (Fig. 3, b), Swa-
rovski stones and metallic braid with inlaid crystals are used. Embroidery is based on geometric and vegeta-
tive motifs. The jacket based on the hussar costume was created for the JEAN GRITSFELDT FW 17/18 col-
lection (Fig. 3, c) using a silver cord, crystal and buttons. For the show "Dancing with the Stars" and the artist 
Monatik a jacket bomber (Fig. 3, d) is decorated with the tambour embroidery inspired by the face-drawings 
from the Stella McCartney Pre-Fall 14 collection.  

 

  
 

 
a b c d 

 
Figure 3 – Decorative embroidery in clothing collections:  

а – FROLOV FW16/17; b – Jean GRITSFELDT SS17; c – Jean GRITSFELDT FW17/18;  
d – show “Dancing with the stars” for Monatik (author Roksolana Mihus) 

 
Conclusions. The concept of "de luxe" is structured as a product for recognition and increase of con-

sumer‘s self-esteem, a synonym for wealth and prosperity. The excellent characteristics of luxury goods from 
mass-market ones are determined. Based on the analysis of the art of the global designers of the FW18 / 19 
pret-a-porter season, it has been discovered that the use of a variety of decorative elements is an integral 
part of the de luxe collections. It has been determined that the use of ornamentation in the de luxe clothing is 
an alternative to haute couture and is an effective means of increasing model sales, promotion of a brand 
and highlighting the concept of the collection. It is found that on average 30% of models in collections of 
global designers are made using decorative handmade ornamentation, but there is only about 15-20% in the 
collections of Ukrainian designers. The analysis of the use of decorative ornamentation in the collections of 
Ukrainian designers within the framework of UFW (seasons FW18 / 19, SS18) showed that in the list of the 
clothing brands manufacturers of the luxury segment the following brands can be included: 
ARTEMKLIMCHUK, FROLOV, JEAN GRITSFELDT, LAKE STUDIO, LITKOVSKAYA, and ELENAREVA. 
The analysis of well-known masters and design studios‘ works that deal with décor in Ukraine has been per-
formed, and the author's own decorative ornamentation for Ukrainian brands‘ modern models of clothes and 
show business stars have been shown. 
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КІТЧ В МУЗИЦІ (РЕЦЕПЦІЯ ДОСВІДУ І ДІЙСНОСТІ) 
 
Метою статті є аналіз явища кітчу в музиці з виокремленням рецептивного характеру суб‘єктивного досвіду індивіда в 

умовах його об‘єктивації дійсності. Методологія дослідження спирається на феноменологічний метод для об'єктивного вивчен-
ня проблеми кітчу в музиці, що окреслена суб'єктивним досвідом у сприйнятті, судженні та почутті, та герменевтичний метод, 
який складає основу пояснень явища кітчу в музиці як відтворення творчих процесів у зовнішніх проявах. Наукова новизна 
полягає в новому ракурсі дослідження явища кітчу не в притаманних йому зображальних формах мистецтва, а в музиці, та 
осмислення мистецької цінності кітчу в музиці крізь призму суб‘єктивного досвіду індивіда та його об‘єктивації дійсності. Вис-
новки. Осмислено явище кітчу та його рецептивний  характер з музичним жанром поп-класики в культурно-мистецькому про-
сторі сьогодення. Основна увага сконцентрована на аналізі категорії  кітчу з суб‘єктивних позицій індивіда в умовах його 
об‘єктивації дійсності. Виокремлено мистецьку цінність кітчу в музиці, яка постає у протилежній взаємообумовленості з естетич-
ною. Доведено, що кітч є своєрідним результатом вимог сучасної дійсності, де саме музика є установкою, об‘єктивним відобра-
женням дійсності через власний суб‘єктивний досвід. 

Ключові слова: музика, кітч, суб‘єктивний досвід, об‘єктивація дійсності, мистецтво. 
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Китч в музыке (рецепция опыта и действительности) 
Целью исследования является анализ явления китча в музыке с выделением рецептивного характера субъективного 

опыта индивида в условиях его объективации действительности. Методология исследования основана на феноменологиче-
ском методе для объективного изучения проблемы китча в музыке, очерченная субъективным опытом в восприятии, суждении 
и чувстве, и герменевтический метод, который составляет основу объяснений явления китча в музыке как воспроизведение 
творческих процессов во внешних проявлениях. Научная новизна заключается в новом ракурсе исследования явления китча 
не в присущих ему изобразительных формах искусства, а в музыке, и осмысления художественной ценности китча в музыке 
сквозь призму субъективного опыта индивида и его объективации действительности. Выводы. Осмысленно явление китча и 
его рецептивный характер с музыкальным жанром поп-классики в культурно-художественном пространстве современности. 
Основное внимание сконцентрировано на анализе категории китча из субъективных позиций индивида в условиях его объекти-
вации действительности. Выделено художественную ценность китча в музыке, которая возникает в противоположной взаимо-
обусловленности с эстетической. Доказано, что китч является своеобразным результатом требований современной действи-
тельности, где именно музыка установкой, объективным отражением действительности через собственный субъективный опыт. 

Ключевые слова: музыка, китч, субъективный опыт, объективация действительности, искусство. 
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Kitsch in music (reception of experience and reality) 
The purpose of the article is to analyze the phenomenon of kitsch in music with the distinction of the receptive nature of the 

subjective experience of the individual in the conditions of its objectification of reality. The methodology of the research is based on the 
phenomenological method for the objective study of the kitsch problem in music, outlined by subjective experience in perception, judg-
ment, and feeling, and the hermeneutic method that forms the basis for explaining the phenomenon of kitsch in music as a reproduction 
of creative processes in external manifestations. The scientific novelty lies in the new perspective of the study of the phenomenon of 
kitsch not in the figurative forms of art inherent in him, but in music, and understanding of the artistic value of kitsch in music through the 
prism of the subjective experience of the individual and his objectification of reality. Conclusions The phenomenon of kitsch and its 
receptive character with the pop-classic musical genre in the cultural and artistic space of the present are comprehended. The main 
focus is on analyzing the kitsch category from the subjective positions of the individual in terms of its reality objectification. The artistic 
value of kitsch in music, which appears in the opposite interdependence with the aesthetic, is singled out. It is proved that kitsch is a 
peculiar result of the requirements of modern reality, where the music itself is an installation, an objective reflection of reality through its 
own subjective experience. 
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Актуальність дослідження. В умовах сучасності кітч став широким феноменом в усіх сферах 

масової культури. Найбільшого поширення кітч набув у візуалізованих формах відображення, проте 
кітч як явище не є простим протиставленням високому мистецтву чи мистецтву загалом. Він становить 
поле, що охоплює естетичні, соціальні, економічні та культурно-мистецькі чинники. Таке трактування 
провадить до осмислення поняття кітчу як  носія мистецької цінності, а  саме поціновування кітчу в 
музиці. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні дослідження кітчу як естетичної категорії та культурно-
го явища лише починають з‘являтися в сучасних наукових дослідженнях, та спільною рисою більшості 
з них є констатація на незавершеності та неповноті осмисленості даної категорії з позицій мистецької 
цінності чи музичного мистецтва, зокрема. Ольга Муха аналізує смислові трансформації поняття кітчу 
у 20-21ст., звертаючись до етимологічного аналізу категорії кітчу. Дослідниця констатує на поступово-
му перетворенні даного поняття  від естетичної до загальнокультурної моделі [4].  
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Метою статті є аналіз явища кітчу в музиці крізь призму суб‘єктивного досвіду окремого 
індивіда в умовах його об‘єктивації дійсності. 

Виклад основного матеріалу. Суб'єкт – це людина, що виступає як автор діяльності, що во-
лодіє задумом і засобами реалізації діяльності, зацікавлений у її результатах і несе за них 
відповідальність. Поняття суб'єктність дозволяє представити людину не як безпристрасного діяча-
виконавця, а як упередженого сценариста своїх дій, якому властиві певні переваги, світоглядні позиції 
й цілеспрямованість перетворювача. Суб'єктність є найважливішою, сутнісною характеристикою лю-
дини і виявляється в спілкуванні, взаємодії і діяльності у вигляді стійких особливостей її внутрішнього 
світу, почуттів і ціннісних орієнтацій. Вершиною прояву суб'єктності є чітка життєва позиція людини, у 
якій знаходить виявлення якість різноманіття відносин людини, простежується рівень досягнень гар-
монії з самою собою, з навколишнім світом.  

Сприймаючи навколишній світ, людині властиво співвідносити все те, що вона бачить, чує, 
відчуває зі своїм внутрішнім світом, тобто з тим, що вже є в її особистому досвіді. Тому вирішальним в 
розумінні суб'єктом нового знання є минулий емоційно-ціннісний, рефлексивний і когнітивний досвід 
(тобто суб'єктивний досвід). Індивідуальний досвід людини включає в себе всі ті знання, вміння, 
навички, яки вона набуває в процесі життєдіяльності. Досвід – це багаж відчуттів, передбачень, очіку-
вань, переживань, осмислення життєвих подій, який стає підґрунтям і мірилом сприйняття навко-
лишнього світу. Залежно від особистого досвіду ми по-різному сприймаємо і відносимося до одних і 
тих же речей і подій, абсолютно по-різному їх інтерпретуємо. Постає проблема об‘єктивної дійсності 
або об‘єктивація дійсності людиною (суб‘єктом). 

Важливість досвіду як результату чуттєво-емпіричного і теоретичного віддзеркалення світу, як 
результату різних взаємодій суб'єкта із зовнішнім світом, що ведуть до вироблення уявлень, поглядів, 
ідей, цінностей, є важливою в умовах сьогодення, оскільки, одна з основних характеристик досвіду, 
така як формування уявлень, світогляду, цінностей становить його духовну спрямованість, що прояв-
ляється в людини в її вищих стремліннях до знання й служіння іншим людям. 

Духовність – форма людської самосвідомості, самоідентифікації, основа конструювання люди-
ни в ролі суб'єкта відносин, сфера сутності людини [1, 58]. Щодо осмислення даної тематики важли-
вим є звернення  до теорії грузинського філософа, психолога Дімітрі Узнадзе (1886–1950). Об'єкти-
вацією Д.Узнадзе називає специфічний акт, який на основі діяльності людини перетворює предмет 
або явище на спеціальний самостійний об'єкт спостереження. При цьому об'єктивація не створює 
об'єкти – вони існують в об'єктивній дійсності незалежно від наших актів. ―Об'єктивація перетворює 
наявні об'єкти у предмети, на яких людина концентрує свою увагу, або, точніше кажучи, об'єктивує їх‖ 
[5, 65]. Термін ―об'єктивація‖ науковець вживає у своєрідному значенні : не як перехід внутрішнього у 
зовнішнє, із суб'єкта в об'єкт, а як результат цього процесу, як створення об'єкта, з яким взаємодіє 
людина. Виділення об'єкта з кола первинних сприймань на основі установки і є актом уваги. Установ-
ка, за Д.Узнадзе, включаючи акт об'єктивації, опредметнює об'єктивний світ. Той чи інший рівень уста-
новки філософ  вважає специфічним для будь-якої живої істоти. При цьому ―Психічний рівень об'єкти-
вації притаманний людині як істоті, що мислить, будує основи культурного життя та виступає творцем 
культурних цінностей‖ [5, 120]. 

Звідси, установка (за Д. Узнадзе) – це весь наш досвід, яким ми не оперуємо цілеспрямовано, 
а використовуємо автоматично. Якщо ви побачили свого друга десь на вулиці, це вже запускає в вас 
той чи інший стереотип поведінки і сприйняття просто тому що у вас є попередній досвід спілкування з 
цією людиною. Якщо лікар говорить вам прийняти ті чи інші ліки ви приймаєте їх, тому що довіряєте 
йому, оскільки, відповідно до вашими переконаннями, лікар – це людина, яка знає і вміє вилікувати. А 
у когось такою людиною є, для прикладу, ворожка, що і визначає його подальшу поведінку. Установка 
– це цілісний недиференційований стан, який не тільки передбачає свідому діяльність, але також і 
зумовлює її. За висновком Д. Узнадзе ―психічна діяльність вторинна по відношенню до установки‖ [5, 
368]. В кожний даний момент у психіку діючого в певних умовах суб'єкта входить з навколишнього се-
редовища і переживається ним з достатньою ясністю лише те, що має місце в річищі його актуальної 
установки (об‘єктивації дійсності). Це означає, що ―те, чого не може зробити  увага, що мислиться як 
формальна сила, стає функцією установки, яка виявляється, таким чином, не тільки формальним, а й 
чисто змістовим поняттям‖ [5, 368]. 

З поданих позицій, осмисливши основоположні виміри інтерактивного характеру суб‘єктивного 
досвіду та об‗єктивації дійсності   намагатимемось  зрозуміти проблеми кітчу з позицій і перспектив 
філософії, а не історії мистецтва. Тобто нас цікавить, чи ми можемо говорити про кітч чіткими концеп-
туальними категоріями, когнітивними категоріями, які би допомогли нам пояснити реальність, 
об‘єктивну дійсність краще. Проте, підступившись до кітчу, розуміємо, що це дуже складне явище.  

Кітч є одним із базових інструментів спрощення реальності, пояснення якої намагаються пере-
дати у вигляді якихось стереотипних образів або знаків.  

 Поняття кітчу зародилося у др. пол. ХІХ ст. у середовищі мюнхенських арт-дилерів. Його по-
яву пов‘язують із запровадженням індустріального виробництва, ростом торгівлі, урбанізацією, виник-
ненням масової культури.   
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У культурі та літературі постмодернізму (протягом ХХ ст.) кітч набув іронічного змісту, при 
цьому з‘явилися такі його означення ―пом‘якшений‖, ―іронічний‖. Як естетична категорія він пов‘язаний 
із сентименталізмом та мелодрамою, а також мистецтвом, що виглядає дешевим і претензійним. Кітч 
також асоціюється з об‘єктами з високим рівнем емоційної реакції. Європейський філософ Томас Кул-
ка визначив три необхідні умови для кітчу: змальовування об‘єктів або тем із високою емоційною за-
рядженістю; об‘єкти чи теми постійні та ідентифікуються без зусиль; суттєво не збагачує асоціації, 
пов‘язані зі змальовуваними об‘єктами або темами [3]. В сучасному світі кітч легітимізується на рівні 
освітніх установ, на рівні шкіл, технікумів. І звідси глобальне поширення кітчу. 

Кітч часто осмислюють як  носія естетичної краси а не мистецької цінності. ―Споживач кітчу ди-
виться на символ, точніше, на те, що символ підміняє‖ [7, 80]. Кітч апелює передусім до цього 
емоційного переживання, яке виявляє спонтанні і неопосередковані емоційні референції. Кітч означає 
тільки те, що він зоображує. Конвенціональність кітчу провадить до того, що кітч не потребує інтер-
претації актів. Він дає готові стандартні відповіді. Кітч – породження нового часу. Саме уявлення про 
кітч формується й поширюється в період модерності. Феномен кітчу не піддається однозначній 
і послідовній дефініції. Визначення кітчу коливається від цільового негативного впливу до його обґрун-
тування як естетичного феномену. Поняття масової культури, що  передбачає  кітч, зазвичай розгля-
дається через принципи деестетизації, які активно розгортаються в модернізмі. Деестетизація худож-
нього явища обумовлена двома чинниками: по-перше, кітч стає як мистецька річ посеред інших 
речей. По-друге, мистецький твір є продуктом взаємодії соціальних процесів, певної рецепції, сприй-
няття тексту самоспогляданням самого реціпієнта. 

Кітч набагато легше ідентифікувати у візуальних практиках але не в музиці, котра належить до 
абстрактного виду мистецтва, вона є ―Надмистецтвом‖ (Ф.Ніцше), мистецтвом яке неопосередковано 
впливає на  глибинні смисли людської природи. У дослідженні музики як екзистенційної цінності В. 
Полюга виокремлює аспект сутністно-особистістного буття, яке вкладено в музиці ―Музика – це образ 
найглибшої сутності світу. Музика справді вказує нам про сутність світу, про сутність нашої особи-
стості, вона ще й виправдовує цю сутність. Адже недоступність, яку неможливо передати словами, 
може передати тільки музика‖ [8, 158]. Музика з погляду філософських позицій ―слугувала своєрідною 
зоною перетину теоретичних позицій щодо тотожності людського, сутнісного, музичного, особистісного 
та філософського‖ [6, 234].  Саме тому поціновування кітчу, в контексті осмислення музики відбуваєть-
ся за його легкість сприйняття. Зауважимо, стосовно трактування кітчу лише як естетичного феноме-
ну, а не носія мистецької цінності. Інформативний прогрес та інформаційний простір спонукає 
соціальні спільноти до життя в заданому темпі в певних просторових характиристиках та часових рам-
ках  і з вихідною кінцевою результативністю і саме кітч є своєрідним результатом вимог сучасної дійс-
ності, де музика є установкою, об‘єктивним відображенням дійсності через власний суб‘єктивний до-
свід. З огляду на це, виникає така думка: Чи можливо, за посередництвом музики, впливати на 
підсвідомість? І який це має ціннісний зміст, з огляду осмислення кітчу?  

Тут варто звернутись до фрейдівської концепції підсвідомого (відображення спогадів або 
травм дитинства), лібідо (сексуальний потяг як вплив і засіб оперування), або ж 25 кадр як текстове 
повідомлення, що подається через засоби масової інформації з метою досягти цілі через задіяння під-
свідомості (найчастіше використовується в маркетингових цілях). Важливе уточнення, щодо викори-
стання лібідо і кітчу. Уявимо собі популярні в сьогоденні банери чи інформативні пости соціальних ме-
реж, де, для прикладу, зоображено автівку і жінку. В таких рекламних конфігураціях кітч 
використовують як ―прозорий символ‖. Є товарний знак автівки і символ – гарна жінка, яка спонукає до 
підсвідомого лібідо. Проте, сама по собі  жінка на такому зоображенні не є цінністю, вона повинна ли-
ше поєднати бажання, інтерес за посередництвом своєї привабливості і заданий логотип автівки. Тому 
в зоображенні символ не має естетичного інтересу, а значить сама по собі жінка не є кітчем. З точки 
зору маркетингу, має бути потреба використати товарний знак як мистецький твір, а не як щось, що 
веде до чогось іншого, прихованого. Як це зробити? Кітч і музика. За зразок, використовують фонову 
музику у зразках світової поп-класики. 

 Скажімо якщо при перегляді даного зоображення звучатиме класична музика (Р. Вагнер 
―Політ валькірій‖, Ф. Менельсон ―Весільний марш‖), яка увійшла в історію як приклад високого ми-
стецтва, заданий зміст носитиме якісно новий характер, оскільки музична класика жила виключно в 
елітарних колах. Її завжди характеризують як таку, що дійсно заслуговує на увагу, класична музика 
розвиває естетичні смаки, налаштовує та спонукає до серйозного сприйняття. Отже, класична музич-
на фактура з її смисловим навантаженням у кітчі стає легкою розважальною, але одночасно 
ціннісною, витонченою, якісно-мотивуючою до певних рішень чи дій. Ще раз зазначимо, що акцен-
туємо увагу на класичній музиці. Поп-класика так само залишається елітарною і в сьогоденні, але ця 
елітарність вже не є закритою. Навпаки, вона шукає свою аудиторію та прагне її розширити. Саме то-
му, з використанням музичного фону у зразку класичної музики візуальний кітч набуває зовсім інших 
ціннісних суб‘єктивних характеристик. Саме в кітчі зародилась нова форма взаємодії із музикою. І та-
кий діалог для поп-класики став дуже виграшним. Якщо ти поціновувач бренду ти не можеш не бути 
поціновувачем класики. Класична музика надає якісно іншу тенденію перетворення змістовного 
навантаження.  ―Символ – Знак‖ трансформується з підсвідомої зверненості на знак, через символічне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97


Мистецтвознавство  Полюга В. В. 

 320 

лібідо, на естетично-забарвлений з високою орієнтаційно-ціннісною характеристикою смисловий му-
зичний зразок класики.  

Діалектичний закон ―єдності і боротьби протилежностей‖ в такому контексті займає центральне 
місце, адже саме в кітчі відбувається взаємообумовленість протилежностей (наявність існування од-
нієї протилежності передбачає навність іншої протилежності: якісний-не якісний, високий-низький, ва-
гомий-примітивний). Саме перехід із зміщенням акценту однієї протилежності в іншу шляхом запере-
ченням одна одної одночасно їх взаємопоєднують. Мистецька цінність постає у протилежній 
взаємообумовленості з естетичною і саме така протилежно зумовлена взаємодія присутня в явищі 
кітчу. Музичний засіб впливу може здійснюватись через музичний фон як певне тло для досягнення 
заданої мети. Саме поп-класична музика в контексті такого використання, з властивою для класики 
академічністю, гармонійністю і чіткою композицією пробиває особистісне звукове поле своєю оркест-
ровою, вокальною, хоровою чи  іншою динамікою.  

Музичний фон насичує особистісний простір і часто використовується в маркетингових цілях 
для підсилення емоційного забарвлення, що є ознакою кітчу. Такі засоби наявні  в кіноіндустрії, ре-
кламі, в певних видах мотивації до заданої дії (супроводження масових заходів), заклик до здійснення 
вибору (відпочинкові комплекси), підвищення продуктивності або попиту та інше.  

Так, надмірність тиражування музичних шедеврів теж є певним механізмом кітчу. ―Аве Марія‖ 
Ф.Шуберта чи ―Політ Валькірій‖ Р.Вагнера через надмірну повторюваність стали належати до творів 
музичного кітчу. 

Мінімалізм в музиці визнано ще одним елементом прояву кітчу в музиці.  
Ми бачимо, що поп-класична музика здатна змінювати внутрішню конфігурацію та підлашто-

вуватись під запити суспільства, при цьому не втрачаючи своєї природи. В такому контексті, зважаючи 
на успіх оркестрів та інструментальних тандемів, можна сподіватись, що, опанувавши нове поле для 
контакту із сучасним  слухачем, класична музика підкорить набагато більше сердець. 

Висновки. Якщо коротко узагальнити, то бачимо, що сучасні уявлення про музичне мистецтво 
з‘явилися нещодавно і вони є такими: присутність суб‘єктивного досвіду в об‘єктивній дійсності; 
усвідомлення важливості якості твору (який створюється генієм); ця якість не завжди залежить від 
форми; цьому неможливо навчитись в академії, це щось, що залежить від духу, бо це оригінальний і 
суб‘єктивний досвід, відповідно; цей досвід вчить чомусь новому, він не надто спирається на почуття, 
більше на мислення; предмет відображення не впливає на велич музичного твору. 

Осмислення явища кітчу з музичним жанром поп-класики в культурно-мистецькому просторі 
сьогодення виходить з суб‘єктивних позицій індивіда в умовах його об‘єктивації дійсності, а виокрем-
лення мистецької цінності кітчу в музиці є своєрідним результатом, де саме музика є установкою, 
об‘єктивним відображенням дійсності через власний суб‘єктивний досвід. Музика не повинна нічого 
робити, воно просто є, а музичне мистецтво відображає дух часу і явище кітчу є незмінним його атри-
бутом. 
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КОГНІТИВНІ ІННОВАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЯК РИЗИК ПОСТКУЛЬТУРНОЇ СТАГНАЦІЇ 
 
Мета статті полягає у дослідженні кризових процесів світової посткультури, що тривають від минулого сторіччя, охоп-

люючи навіть освітні системи вищих навчальних закладів; та визначенні небезпеки тих культуріндустріальних інтенцій модерні-
зації художньої свідомості, де творчі особистості перетворюються на сервільну номенклатуру ринкових стратегій культуріндуст-
рії. Методологія: поширена в гуманітарних науках від 1970-х років методологія структурно-типологічного аналізу культурно-
мистецьких явищ синтезується із полісистемним транс-дисціплінарним методом «світосистемного аналізу» І. Валлерстайна. 
Наукова новизна: уникаючи пасток реїфікованої логіки постмодернізму, автор обговорює тривожну ситуацію в культурі й мис-
тецтві, що склалася як наслідок глобальної культурної інверсії, спровокованої техніко-технологічним проривом людства, що 
призвело до заперечення традиційних духовних цінностей, заміщенню їх концептами розсудку. Спираючись на значний корпус 
критики явищ посткультури західними та вітчизняними аналітиками, автор доводить помилковість відмови сучасних гуманітар-
них теорій та практик від традицій естетичного досвіду минулого, що культивується теперішніми contemporary інноваціями в 
планетарному масштабі. Висновки. Задля подолання глобальної культурно-мистецької кризи необхідне критичне ставлення до 
стратегій десакралізованої логомахії, що страждає на інформаційну лихоманку, адже інформація не є умовою естетичного дос-
віду, а наслідування технорозуму руйнує творчі інтенції. Тому більшість проектів сучасного мистецтва, будучи цікавими маніфе-
стаціями соціальних, політико-економічних проблем суспільства, не мають відношення до трансцендентно-чуттєвої царини ми-
стецтва.  

Ключові слова: посткультура, криза мистецтва, когнітивні інновації, культуріндустрія. 
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Когнитивные инновации культуры как риск посткультурной стагнации 
Цель статьи заключена в изучении кризисных процессов мировой посткультуры, длящихся с прошлого века, прони-

кая даже в образовательные системы вузов; и определении опасности тех культуриндустриальных интенций модернизации 
художественного сознания, где творческие личности превращаются в сервильную номенклатуру рыночных стратегий культу-
риндустрии. Методология: распространенная в гуманитарных науках с 1970-х годов методология структурно-типологического 
анализа культурных явлений синтезируется с полисистемным транс-дисциплинарным методом «миросистемного анализа» И. 
Валлерстайна. Научная новизна: избегая ловушек реификованой логики постмодернизма, автор обсуждает тревожную ситуа-
цию в культуре и искусстве, сложившуюся вследствие глобальной культурной инверсии, спровоцированной технико-
технологическим прорывом человечества, что привело к отрицанию традиционных духовных ценностей, замещению их концеп-
тами рассудка. Опираясь на значительный корпус критики явлений посткультуры западными и отечественными аналитиками, 
автор доказывает ошибочность отказа современных гуманитарных теорий и практик от традиций эстетического опыта прошло-
го, что культивируется нынешними contemporary инновациями в планетарном масштабе. Выводы. Для преодоления глобаль-
ного культурно-художественного кризиса необходимо критическое отношение к стратегиям десакрализованой логомахии, стра-
дающий информационной лихорадкой, ведь информация не является условием эстетического опыта, а подражание 
техноразуму разрушает творческие интенции. Поэтому большинство проектов современного искусства, будучи интересными 
манифестациями социальных, политико-экономических проблем общества, не имеют отношения к трансцендентно-
чувственной сфере искусства. 
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Cognitive culture innovation understood as a risk of post-culture stagnation 
The purpose of the article is to study lasting since the last century and penetrating even into the educational systems of uni-

versities crisis processes of the global post culture and to determine the dangers of those culture-industrial intentions of modernizing the 
artistic consciousness, where creative personalities are turned into servile nomenclature of the culture industry‘s market strategies. 
Methodology: structural and typological analysis of cultural phenomena, common in the humanities since the 1970s, has been synthe-
sized with the poly-systemic trans-disciplinary ―world-system analysis‖ method introduced by Immanuel Wallerstein. The scientific 
novelty: avoiding the traps of the reified logic of postmodernism, the author discusses the alarming situation in culture and art as a con-
sequence of global cultural inversion provoked by humanity‘s technical and technological breakthrough, which led to the denial of tradi-
tional spiritual values and their replacement by rational concepts. Relying on a significant corpus of criticism of the phenomena of post 
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culture by Western and domestic analysts, the author proves the fallacy of the failure of modern humanitarian theories and practices to 
incorporate the traditions of the aesthetic experience of the past, which is cultivated by current ―contemporary‖ innovations on a plane-
tary scale. Conclusions. To overcome the global cultural and art crisis, it is necessary to have a critical attitude towards the strategies 
of desacralized logomachy that suffers from information fever because information is not a condition of aesthetic experience, and imitat-
ing technological reasoning destroys creative intentions. Therefore, the majority of contemporary art projects, being interesting manifes-
tations of social, political and economic problems of society, are not related to еру transcendentally aesthetic sphere of art. 

Key words: post culture, art crisis, cognitive innovation, culture industry. 

 
Актуальність теми дослідження визначена діагностуванням низки кризових явищ культурно-

мистецького буття в умовах гібридності дискурсивного контенту, що потребує оновленого розуміння 
парадигми мультикультурної глобалізації. Це важливе наукове завдання в українському контенті досі 
очікує на фундаментальні аналітичні розробки, на кшталт досліджень П. Андерсона, Ф. Джеймісона [1; 
7]. Прискорення когнітивних інновацій спрощує усвідомлене сприйняття й категоризацію у ментально-
чуттєвих процесах отриманих потоків інформації з наступною репрезентацією власного самовиразу 
артикульованим, наративним чи мистецькім (образним, візуальним) чином та нівелює «технології 
себе», як творчу самооцінку суб‘єкта в контексті оточуючого світу, уможливлюючи залежність від ре-
пресивних систем впливу, ідеологічних кліше. Як наслідок світова культура має певний крен у бік роз-
судливого полілогу посткультури, зокрема «техноїдного артизму», про ризики якого попереджало чи-
мало фахівців, українських також [4; 2], і критику якого ставить за мету ця стаття, застосовуючи 
методологію структурно-типологічного і світосистемного аналізу. Сучасна дослідницька логіка тяжіє до 
пошуку більш цілісного світорозуміння, де точкою напруги, що фокусує дискусії аналітиків від 1960–
1970-х років, є проблеми прискорення когнітивних інновацій, синергії часових і просторових універ-
салій, що дало привід І. Валлерстайну ввести в науковий обіг світосістемний аналіз і термін «час-
простір» елементами глобальної системи знання поза вузько-дисциплінарних обмежень. Це розшири-
ло масштаб осмислення соціально-історичних і культурно-мистецьких процесів, позбавивши наукову 
думку редукції лінійно-прогресистського «опросторовлення часу», надавши широкі можливості 
усвідомленню циклічних закономірностей розвитку світосистеми, гуманітарним дослідженням тощо [9]. 
За цих умов сучасні культурологія, мистецтвознавство мають можливість поглибити досвід інновацій-
ними методиками, але цивілізаційна практика довела: транс-дисциплінарні стратегії мислення не слід 
буквально застосовувати у художній практиці, адже структурно-видова руйнація мистецтва, уречевле-
ного з реаліями буття, призвела до катастрофічних наслідків, в той час як у зворотній ситуації,  за якої 
митці намагаються повернути образно-чуттєву мову вислову, є ризик отримання натуралізму, прини-
жуючого духовну сутність людини. Це дає привід О. Босенку констатувати: «Мистецтво у комі, непри-
томне»; «воно стало однозначним, одновимірним, витратило усе повітря в доступному йому просторі» 
[2, 127]. Нівеляція культурно-мистецьких кордонів, «засипання ровів» виявило наприкінці постмо-
дерністського експерименту небезпечний стан посткультури, але критично налаштовані аналітики від 
середини ХХ століття пропонують перезавантажити суспільне сприйняття незаангажованої творчості, 
вважаючи тріумф просвітницького фізикалізму в культурній свідомості небезпечним, а штучне сфор-
моване діями The Congress for Cultural Freedom річище розвитку мистецтва, де Захід активно проти-
ставляв себе ідеології СРСР [17], — викривленим вектором, де адаптовані концепції втрачають сенс. 
Більш поглиблену критику посткультури, що штовхає сучасність у стагнацію, запропонували А. Блум й 
Ф. Джеймісон [14; 7], які вважали позитивізм мислення особливо руйнівним для освіти, культури, а 
постмодернізм — відвертою демагогією, та С. Джакобі [15], яка стривожена соціально-політичною 
апатією громадян США, охоплених «кризою пам'яті та знань». Автори вбачали проблему в «поразці 
університетської освіти», що відійшла від освітніх канонів, тому «сьогодні школярі вчяться довше, ніж 
раніше, і знають менше»: «Все це пов'язано з занепадом віри в традиційну місію гуманітарних дисци-
плін», бо «лібералізація освіти, яку диктував модний тоді мультикультуралізм, призвела до заміни 
фундаментальних знань якими заманеться» [6]. Тож мультикультуралізм та болонська система освіти, 
запроваджена від 1999 року, охоплюючи наразі 48 країн, від 2005 року Україну також, не покращили 
формування особистості, натомість «західний канон, від Сократа до Маркса, який завжди здавався 
символом лібералізму, тепер розуміється як деспотичний», а для постмодернізму сама ідея, що одні 
твори «естетично кращі за інших, викликає огиду», хоча «після 11 вересня 2001 року, найкровожер-
ливіші борці з каноном завмерлі», відчуваючи «необхідність знову припасти до джерел» [6]. Ясність 
дискусії надав Г. Люббе, вважаючи когнітивні інновації культури непередбачуваними, адже людськи 
можливості усвідомити прискорення змін мають межу, тому в динамічних цивілізаціях «класичне має 
вельми важливу перевагу», натомість «зі зростаючою культурно-масовою продукцією пов'язана якраз 
не масовізація, а, навпаки, диференціація і плюралізація», що впливає на соціально-нерівний розподіл 
знання, бо критерії культурного відбору детерміновані різним чином сформованими фаховими та ін-
шими соціальними чинниками [11]. Тож транс-дисціплінарні інтенції обернулися методологічним роз-
колом і гібридизованою інтелектуальною патологією з відмовою від критичних роздумів заради «аме-
риканізованої» статистичної калькуляції, згідно минулорічному «27. Kongress der Deutschen 
Vereinigung für Politikwissenschaft» (Франкфурт-на-Майне [16]), присвяченому кордонам демократії, де 
визнавалася навала емпіричних подій, що заважає в гуманітарних сферах аналізу дійсності і дис-
кусіям, замість чого поширюється стандартизований тестовий режим болонської системи, що послаб-
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лює взаємодію між дисциплінами. Відповідно бракує балансу прискореної емпірико-аналітичної ко-
гніції і традиційного формування думки [19]. Для України цей посил аналітиків має суттєве значення, 
визначаючі кращі перспективи: в Україні досі зберігається традиційне фахове навчання мистецьким 
навичкам, що дуже важливо у протистоянні з contemporary art; всупереч культуріндустріальним техно-
логіям чимало митців і далі продовжують триматися принципів високої культури, не розмінюючи та-
лант на дрібний ринковий успіх. Щоправда теорія й критика мистецтва поки не поспішають з глибоки-
ми аналітичними міркуваннями, але прецедентів подібнім затримкам фахового усвідомлення 
практичних напрацювань митців історія знає чимало [1]. За Гегелем, у жодній царині не можна бути 
духовно розвиненим, не володіючи естетичним почуттям,  бо розум мертвий без почуття і безсилий 
без волі, тож «вищий акт розуму, який охоплює всі ідеї, є акт естетичний» [5, 212]. Це твердження 
посткультура позбавляє сенсу, позаяк в умовах репресивної десублімації свідомості виникає певний 
«вакуум», ідеалом стає «мова прогресивної масової культури» [12, 321]. Г. Маркузе пояснює: висока 
культура у перед-технологічному суспільстві була ще «феодальною», де людина не пройшла процес 
реїфікації, і ця культура має шанс «другого народження наприкінці технічного прогресу» [12, 323]: її 
спадщина пов‘язана з майбутнім (ефект алетеї), бо вкорінена у позачасову цілісність абсолюту. Світо-
вий геокультурний зсув другої половини ХХ століття загострив кризу капіталістичної світосистеми [3, 
199], і відповідальність за становлення майбутнього з більш досконалою культурою і мистецтвом несе 
кожна особистість, про що попереджав Д. Лукач: зберігати безглузду емпірію без змін, чи «прийняти 
трансцендентний (як буттю, так і зобов'язанню) принцип» [10, 247], де, за Кантом, «неминучі проблеми 
самого чистого розуму суть Бог, свобода і безсмертя» [8, 29, 135]. Самопізнання, пізнання сучасності й 
усвідомлення власної ролі та місця в ситуації посткультурної біфуркації формують історичну 
свідомість, якісні думки і дії, позаяк «розум — споглядальний, інтуїтивний, розсудок — дискурсивний»; 
але contemporary форми техноїдного мистецтва користуються виключно розсудливим дискурсивним 
мисленням, маючи творчу деградацію, бо «розум, вироджуючись у розсудок, страждає на амнезію, він 
не пам'ятає і не бажає пам'ятати про своє первородство» [4, 53, 58]. Культуріндустриальна емпірія 
домінує над мистецькою сутністю, культивуючи поп-культуру [12, 335], чинником чому є капіталістич-
ний розподіл праці з подальшою тейлоризацією реїфікованої свідомості, поширенням cento-колажу, 
фрагментарності мистецьких цитат; але потрібно «розглядати причини, ґенезу і необхідність такого 
формалізму»; «не механічно зводити в єдність», а «перетворювати за допомогою внутрішньо об'єд-
нуючого філософського методу», однак «філософія буржуазного суспільства нездатна на це» [10, 202-
203]. Попри все це, навіть спостерігаючи сьогодні повсюдність ринкових відносин, що детермінують 
мистецький ринок, вітчизняні апологети франкфуртської філософської школи плекають надії на по-
вернення об‘єднуючого трансцендентного погляду на світ, що дозволить мистецтву, гуманітарним 
наукам позбутися гістерезису. Критикуючи технократичну цивілізацію, що руйнує сучасника як 
суб‘єкта, О. Юдін наголошує: «…перетворення усіх сфер людського буття в комору коштів веде до 
ліквідації суб'єкта», а оскільки у суспільства немає трансцендентної йому мети, «практика тотальної 
інструменталізації, тобто практика панування стає самовартісною»; і «якщо в когось ще можна знайти 
індивідуальність в нашу епоху, то не в ідолів поп-культури, а в мучеників опору», що йдуть шляхом 
«самокритики розуму в ім‘я принципу істини» [13, 219–222]. Висновки. Протидіючи стагнації посткуль-
тури, маємо спитати себе: яке мистецтво потрібно Україні, чи гідна транснаціональна contemporary 
творчість тієї уваги, яку приділяють їй номенклатурні агенти культуріндустрії? Стосунки посткультури з 
глобальним капіталізмом породжують протиріччя: гібридність посткультурного дискурсу критикують як 
похідну мультикультурної глобалізації, але в умовах схильної до «культурного расизму» пост-
національної політики, інформаційної навали і викликів демократії необхідне критичне ставлення до 
десакралізованої розсудливості посткультури, потрібний «трансцендентний проект» (Г. Маркузе) ро-
зуміння демократії та свобод культуротворення, і декларацій про толерантність до інших культур в 
рамках «our European culture» (як 2017 року виголошувала «The Paris Statement: A Europe we can 
believe in» [18]) недостатньо. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ Д. ЦИФФРЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ  

ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА «ТРЕТИЙ ГОД СТРАНСТВИЙ» Ф. ЛИСТА) 
 
В статье предложен подход к исполнительской интерпретации с позиций протекания музыкального времени и его ре-

ализации выдающимся пианистом ХХ века Дьѐрдем Циффрой. Цель исследования заключается в раскрытии индивидуальных 
исполнительских стратегий музыкального времени, присущих Дьѐрдю Циффре (на примере позднего фортепианного сочине-
ния Ф. Листа «Третий год странствий».) Методология. Для достижения выдвинутой цели используются методы компаротивно-
го, контекстуального, композиционно-драматургического и интонационного анализа, направленные на определение роли музы-
канта-исполнителя в осмыслении авторского текста через развертывание музыкального материала. Научная новизна 
исследования заключается в том, что впервые в отечественном музыковедении предметом научного изучения на конкретном 
примере становится исполнительская стратегия в организации музыкального времени, что позволяет выявить один из ключе-
вых параметров мастерства в раскрытии композиторского сочинения. Выводы. В ощущении музыкального времени пианиста 
очевидны неукротимое движение к цели, беспрестанная работа деятельного сознания, непрерывность становления событий-
ного процесса. Склонность Д. Циффры к импровизации обусловливает его естественное стремление оживить исполнительский 
процесс, акцентируя внимание на его изменчивости, вариативности. Артист освобожден от оков жесткого следования «ин-
струкции» – необходимости выстраивать рационально-взвешенную систему исполнения. Смелое участие пианиста в сотворче-
стве, его убежденность в правоте и неоспоримости своих намерений даже в случае несовпадения реального звучания с компо-
зиторскими указаниями способствуют раскрытию еще неизведанных граней музыкального смысла композиторского сочинения. 

Ключевые слова: время в музыкальном искусстве, размер, темп, ритм, метр, агогика, интерпретация, исполнитель-
ские стратегии, Ф. Лист, Д. Циффра. 
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національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського 
Виконавська стратегія Д. Циффри в організації музичного часу (на прикладі фортепіанного циклу «Третій рік 

мандрів» Ф. Ліста) 
У статті запропоновано підхід до виконавської інтерпретації з позицій протікання музичного часу та його реалізації ви-

датним піаністом ХХ століття Дьордем Циффрою. Мета дослідження полягає в розкритті індивідуальної виконавської стратегії 
в організації музичного часу названого музиканта на прикладі пізнього фортепіанного твору Ф. Ліста «Третій рік мандрів». Ме-
тодологія. Для досягнення висунотої мети використовуються методи компаративного, контекстуального, композиційно-
драматургічного та інтонаційного аналізу, спрямовані на визначення ролі музиканта-виконавця в осмисленні авторського тексту 
через розгортання музичного матеріалу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняному музико-
знавстві предметом наукового вивчення на конкретному прикладі стає виконавська стратегія в організації музичного часу, що 
дозволяє виявити один з ключових параметрів майстерності у розкритті композиторського твору. Висновки. У відчутті музично-
го часу піаніста наявні нездоланний рух до мети, беззупинна робота діяльної свідомості, безперервність становлення дієвого 
процесу. Схильність Д. Циффри до імпровізації обумовлює його природне прагнення пожвавити виконавський процес, акценту-
ючи увагу на його мінливості, варіативності. Артист звільнений від пут жорсткого слідування «інструкції» – необхідності вибудо-
вувати раціонально-зважену систему виконання. Смілива участь піаніста в співтворчості, його переконаність у правоті і незапе-
речності своїх намірів навіть в разі неспівпадіння реального звучання з композиторськими вказівками сприяють розкриттю ще 
невідомих граней музичного сенсу композиторського твору. 

Ключові слова: час в музичному мистецтві, розмір, темп, ритм, метр, агогика, інтерпретація, виконавська стратегія, 
Ф. Ліст, Д. Циффра. 
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Performing strategy by G. Cziffra in the organization of musical space (on the example third volume of F. Liszt’s 

“Years of Pilgrimage”) 
The author of the article suggests an approach to the performing interpretation in the context of the music time flow and its 

implementation by the outstanding pianist of the XX century, G. Cziffra. Purpose of the article is to reveal the individual performing 
strategies of music time inherent to G. Cziffra (on the example of the third volume of F. Liszt‘s ―Years of Pilgrimage‖). Methodology. To 
achieve this goal, the author uses the methods of comparative, contextual, composition-dramatic and intonational analysis, which are 
aimed at determining the musician-performer role in understanding (in comprehension of) the author's text through the music material. 
The scientific novelty of the research is that for the first time in the national musicology, the performing strategy in the music time or-
ganization based on a specific example becomes the subject of the scientific research, which makes it possible to identify one of the 
mastery key parameters in interpreting a composer's music piece. Conclusions. The way the pianist perceives the music time evidently 
tells us about the indomitable drive towards a goal, the perpetual work of a vibrant consciousness, the continuity of an event-based 
process formation. G. Cziffra's proclivity for improvisation determines his natural desire to revitalize the performing process, emphasiz-
ing its inconstancy, variability. The artist is no longer bound to strictly adhere to the ―instructions‖, that is, the necess ity to build a ration-
ally-prudent system of performance. The pianist's audacious collaboration, his self-assurance and the undeniability of his intentions, 
even if his interpretation is mismatched with the composer's remarks, contribute to the unfolding of the yet unknown music meaning 
facets of the composer's music piece. 

Key words: time in music art, measure, tempo, rhythm, meter, agogics, interpretation, performing strategies, F. Liszt, 
G. Cziffra. 
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Постановка проблемы. Музыкальная наука рассматривает время и пространство «как основ-
ные формы существования ―материи‖ художественного произведения» [6, 124]. Вместе с тем, призна-
вая диалектическое единство времени и пространства в музыкальном искусстве, Г. Орлов, например, 
настаивает на доминирующем положении времени в названной паре-оппозиции и определяет музыку 
«как способ и результат расчленения, упорядочивания и организации времени» [5, 32]. Оговорим, что 
такие показатели категории времени, как темп, агогика, метр, ритм, тесно переплетены между собой и 
выступают в едином комплексе, поскольку метроритмическая сетка напрямую зависит от гибкого ис-
пользования агогических ресурсов тематического материала. 

В исполнительской практике организация музыкального времени составляет одну из актуаль-
ных задач, реализуемых пианистом в зависимости от его творческой индивидуальности, общестиле-
вых установок и артистического темперамента. Выбор той или иной системы временных слагаемых 
целесообразно определить понятием исполнительской стратегии. Изучение исполнительской страте-
гии конкретного музыканта составляет проблемную часть как его деятельности, так и научного позна-
ния. 

Актуальность темы исследования. Изучение исполнительской стратегии в организации музы-
кального времени «Третьего года странствий» Дьѐрдем Циффрой выступает одним из ключевых фак-
торов в осмыслении специфики индивидуального стиля выдающегося пианиста и его творческого 
наследия. 

Анализ исследований и публикаций. Понятие стратегии применительно к разным сферам 
культуры входит в актив ряда современных публикаций. В учебном пособии Е. Клюева (1998) рас-
сматривается вопрос о «коммуникативных стратегиях» в контексте речевого взаимодействия [1]. 
Н. Мятиева (2009) употребляет термин «текстуальные стратегии» в отношении интерпретации 
музыки [2]. В этой же связи Ю. Николаевская (2017) предлагает понятия «коммуникативная страте-
гия» [4] и «аутентичная исполнительская стратегия» [3]. Под первой музыковед понимает: «˂...˃ в 
широком значении – это способ трансляции смысла, обязательный выбор вектора общения (в си-
стеме ―композитор-исполнитель-слушатель―). В узком значении понимание этой категории предпола-
гает специфизацию ее содержания, то есть значимую для Человека Интерпретирующего позицию по 
отношению к Другому (композитору, исполнителю, слушателю)» [4, 9]. Формулировка «аутентичной 
исполнительской стратегии» следующая: «˂...˃ така організація модальної форми музичного твору, 
що базується на стійкій системі ориєнтирів (закладених у тексті твору) та відтвореній в акустичній 
формі, що співвіднесена з традиціями епохи, в якій цей твір було створено (включаючи весь комплекс 
засобів музичної виразності)» [3, 181]. Обращение музыковедов к понятию стратегии как инструменту 
познания свидетельствует о его эффективности для постижения законов разных видов музыкальной 
деятельности, в том числе и исполнительского искусства. В авторферате кандидатской диссертации 
(2015) автором настоящей статьи предложено понятие «исполнительской стратегии» и дана сле-
дующая его расшифровка: «‖виконавська стратегія‖ означає індивідуальний підхід піаніста до ор-
ганізації виконавських засобів з метою створення інтонаціоно-звукової форми конкретного музич-
ного тексту» [7, 9]. В данной статье отдается предпочтение понятию «исполнительской стратегии» 
применительно к музыкальному времени. 

Цель предпринятого исследования заключается в раскрытии индивидуальной исполнитель-
ской стратегии в организации музыкального времени, присущих Дьѐрдю Циффре, на примере поздне-
го фортепианного сочинения Ф. Листа «Третий год странствий». 

Изложение основного материала. Для пьес фортепианного цикла «Третий год странствий» 
Ф. Лист избирает различные тактовые размеры, которые, за редким исключением, постоянно выдер-
живаются, что для композитора не характерно. Установленная автором единая для каждой пьесы 
метрическая пульсация не столько воспроизводится Д. Циффрой, сколько интерпретируется в соот-
ветствии с избранной стратегией организации музыкального времени. В исполнении артистом 
«Angelus!» (ғ 1) обнаруживается определенная метрическая двойственность. Размер 

6
/8 требует от 

исполнителя изначальной «настройки» деления такта на шесть долей. Вместе с тем, существует воз-
можность отсчета времени по полтакта, которую и реализует пианист, осмысливающий метр, как дву-
дольный. 

В названной пьесе Д. Циффра придерживается принципа темпового целеполагания, ускоряя 
движение к репризе. Складывается впечатление, что медленный темп музыкант чувствует, как доста-
точно подвижный, причем скорость пальцевой моторики нередко опережает время его интонационно-
го осознания и «предслышания» желаемого результата. Артист находится в состоянии экзальтации: 
восторженно-возбужденная манера преподнесения музыки рождает «скученность» звукового потока, 
что способствует созданию иллюзии сжатой плотности материала. Подобной стратегии пианист при-
держивается и в остальных пьесах цикла. 

В первой тренодии «У кипарисов виллы д‘Эсте» (ғ 2) Д. Циффра изначально берет за основу 

единицу времени, где  = 132, что соответствует темпу Allegro. Но даже такой темп, очевидно, ощу-
щается пианистом, как слишком размеренный, поскольку он быстро «уходит» от заданных им же са-
мим темпоральных параметров, преждевременно озвучивая каждую последующую первую долю так-
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та. Именно потому создается неожиданный эффект стремительности, импровизационности в запро-
граммированных автором априори сдержанных по движению номерах цикла. Сложнее обстоит дело в 
разделах, обозначенных композитором как неустойчивые в агогическом отношении. Выставляя, 
например, ремарку аccelerando, автор предоставляет некоторую свободу исполнителю для реализа-
ции перехода в иное состояние. Во фрагменте, отмеченном этим знаком, в исполнении Д. Циффры 
возникает неустойчивость в соразмерности долей, что обусловлено внезапным изменением эмоцио-
нального состояния. Здесь артист группирует такты попарно, сокращая время пребывания в первом 
из них, агогически и динамически отмечая второй такт. Создается впечатление неравномерности со-
отнесения и распределения выписанного ускорения.  

В целом, в исполнении Д. Циффры прослеживается тенденция к опережению действия тем-
повых и агогических композиторских указаний. Так, в репризе первой тренодии, несмотря на автор-
ское указание Tempo primo, appassionato (тт. 131–146), пианист находится все еще в состоянии вы-
полнения аccelerando. Вследствие этого выстраивается иная темпоральная шкала по сравнению с 
авторской, что перераспределяет композиционный ритм. В частности, нивелируются временные гра-
ницы между структурированными единицами, которые объединяются сплошным бесцезурным пото-
ком движения. 

Во второй тренодии «У кипарисов виллы д‘Эсте» (ғ 3) темп Andante non troppo lento 

Д. Циффра ощущает, как Maestoso (  = 84). В его игре обнаруживается постоянная смена скорост-
ных показателей. Основная тема исполняется в том же движении, что и материал вступления. С по-
явлением второго раздела течение времени становится спокойным, однако при появлении кантилен-
ной мелодии теряется ощущение дирижерского пульса в партии левой руки. 

Индивидуальное отношение ко времени связано у Д. Циффры также со специфическим для 
него свойством выполнять своеобразные оттяжки перед взятием опорных или важных в смысловом 
отношении интервалов. В целом, практически не улавливается ритмическая сетка, соотношение 
сильных и слабых долей не имеет четких контуров, вследствие чего возникает впечатление чрезмер-
ной нервной возбужденности музыкального высказывания. Будучи сориентированным на «движение 
вперед», артист акцентирует внимание на изменчивости процесса, а не на его медитативной стороне. 
Во второй части коды «Фонтанов виллы д‘Эсте» (ғ 4) перед аккордом, представленным половинны-
ми длительностями, движение временно приостанавливается и возникает люфт, а пульсация внутри 
самой вертикали приобретает стохастический характер, где длительности могут быть как не додер-
жаны, так и передержаны. Метроритм, в основном, претерпевает значительные изменения: триоль 
играется быстро, в т. 251 добавляются еще 2–3 лишние доли на месте залигованной ноты. Ровной 
пульсации Д. Циффра не придерживается и в прочтении второй тренодии «У кипарисов виллы 
д‘Эсте» (ғ 3). Чрезвычайно подвижная агогика существенно преобразует метроритмический рисунок 
пьесы. 

Одной из характерных особенностей в игре Д. Циффры является временная смена темпа при 
смене фактуры. Так, в «Фонтанах виллы д‘Эсте» (ғ 4) в окончании вступительного раздела, когда 
бурлящие пассажи сменяются прозрачной музыкальной тканью (тт. 34–39), артист играет в два раза 
быстрее. Внезапный темповый сдвиг обнаруживается в первом и втором проведениях основной темы, 
где, в связи с изменением фактурного рисунка, в ее третьем элементе происходит ускорение. 

Во второй части третьего раздела пьесы «Фонтаны виллы д‘Эсте» (ғ 4) пианист продолжает 
придерживаться подвижного темпа с ощущением направленности вперед. Однако в отношении агоги-
ки исполнитель проявляет излюбленное качество – ускорение и сжатие временного пространства. В 
кульминации время резко спрессовывается (тт. 172–179), вследствие чего происходит его перерас-
пределение. В приведенном примере очевидно действие «правила компенсации». Д. Циффра неод-
нократно обращается к нему, «комбинируя» время с помощью агогических оттяжек, в момент которых 
укрупняются отдельные длительности. Так, в третьей части третьего раздела пьесы «Фонтаны виллы 
д‘Эсте» (ғ 4) в последних четырехтактовых фразах артист применяет эксклюзивные приемы: 
начальную октаву он берет особым взятием, похожим на тенутный акцент, что «растягивает» время, а 
затем резко и активно восполняет его в имитации (тт. 191, 195). В результате данный фрагмент 
наполняется живостью и непредсказуемостью моделирования времени. 

Эпизоды с применением accellerando отмечены неустойчивостью, неравномерностью распре-
деления времени, как будто эти ремарки служат музыканту сигналом к своенравному распоряжению 
им. Например, при подходе к главной кульминации в пьесе «Фонтаны виллы д‘Эсте» (ғ 4) тремоло в 
партии правой руки находится в подчиненном положении – оно «пролетает» в очень быстром темпе, 
подобно трели. Увлечение виртуозной манерой игры приводит к значительным изменениям агогики 
(тт. 206–219): темп резко сдвигается почти в три раза. В последних шести тактах раздела нарушается 
и метр (тт. 214–219). В коде весь эпизод исполнен приемом rubato. Стихийность происходящего вле-
чет за собой ритмическую и метрическую нестабильность: тридцатьвторые длительности ускоряются 
и утрачивают интонационное наполнение – членораздельность музыкального «произнесения».  

Музыкальный материал «Sunt lacrymae rerum, en mode hongrois» (ғ 5) является для пианиста 
своеобразной лакмусовой бумагой для выявления чувства метроритма. Монодийные фразы в импро-
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визационной манере высказывания побуждают его на использование времени «по своему усмотре-
нию». Четкая равномерность пульсации отсутствует: исполнитель то сдерживает движение, то уско-
ряет его. Внезапные отклонения от метрической сетки не поддаются рационально-логическому 
осмыслению. Во второй теме первого раздела метр смещается благодаря интонационному тяготению 
ко второй доле такта, отмеченной аспирацией. Исполнение пунктирного ритма нарушает естествен-
ное течение движения. Нагнетающаяся энергетическая вспышка в окончании первого раздела (тт. 40–
41) влияет на смещение метроритмических акцентов. В начале третьего раздела метроритм изменя-
ется до неузнаваемости. Длительности нот преобразованы артистом: четвертная исполняется, как 
половинная, а половинная, как четвертная. В триолях не улавливаются метрически сильные доли. 
Возникает ощущение трехдольности вместо указанного в нотах размера 

4
/4. Аналогичное исполни-

тельское толкование Д. Циффры наблюдается и в первой части второго раздела «Похоронного мар-
ша» (ғ 6), что вызывает впечатление игры музыкального текста без соблюдения тактовых черт. 
Восьмые длительности в начале фразы произносятся, как четвертные, а залигованные половинные 
не додерживаются то на одну, то на две доли (тт. 51, 54, 60, 64). Проблемными для такого блиста-
тельного виртуоза, как Д. Циффра, оказываются те моменты, когда плотность фактуры рассеивается 
и появляются «просветы» в аккомпанирующих голосах. Природная потребность активно действовать 
вступает в противоречие с характером материала первой части второго раздела «Похоронного мар-
ша» (ғ 6), требующего от исполнителя напряженной интеллектуальной работы. Пианист допускает 
значительную степень свободы; эпизод как бы наигрывается и отличается импровизационной мане-
рой высказывания. Указание автора в начале последней пьесы цикла («Sursum corda», ғ 7) – 
Andante maestoso non troppo lento, артист трактует в темповом отношении как Andantino, понимая его, 
скорее не non troppo lento, а non troppo andante.  

Исходя из программного подзаголовка «Sursum corda» к седьмой пьесе, в ее трактовке 
Д. Циффрой создается впечатление, что ассоциирующиеся с музыкальной темой слова священно-
служителя, обращенные к пастве, не произносятся, а выкрикиваются в страстно-возбужденной мане-
ре. Крайне свободное распоряжение пианистом метрическими единицами такта вызывает ощущение-
связи музыки с выразительной, приподнятой речевой импровизацией, когда оратор стремится 
овладеть вниманием аудитории не с помощью точно выверенных аргументов, а посредством красно-
речия, пытается не убедить слушателей, а увлечь их. 

Научная новизна предлагаемой статьи видится в ее направленности на изучение способов 
пианистического высказывания с точки зрения организации музыкального времени. Определены но-
сители этой категории, выявлена их системность. Достижению результативности проведенного ана-
лиза способствовал исследовательский подход к интерпретации композиторского опуса, обусловлен-
ный применением понятия исполнительской стратегии. 

Выводы. Предпринятое в статье изучение исполнительской стратегии Д. Циффры в организа-
ции музыкального времени пьес «Третьего года странствий» Ф. Листа позволило раскрыть некоторые 
стилевые особенности творчества венгерского музыканта. Они проявляются в предельно динамичном 
ощущении протекания музыкальных событий, их целенаправленного развертывания. При этом оче-
видна импровизационная свобода высказывания пианиста, которая нередко приводит к нарушению 
авторской воли. Вместе с тем, печать яркой индивидуальности, лежащая на интерпретации листов-
ского цикла Д. Циффрой, его феноменальное мастерство способствуют достижению впечатляющего 
художественного результата. 

Предлагаемый подход к музыкальной интерпретации с точки зрения исполнительских страте-
гий позволит расширить представление о творческом стиле конкетного музыканта и определенной 
исторической эпохи. 
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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ  
В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 

 
Мета дослідження – виявити основні напрями розвитку народно-сценічного хореографічного мистецтва Тернопіль-

щини за радянських часів. Методологія. Застосовано комплекс методів, що включає аналіз літературної та джерельної бази, 
систематизацію фактів за хронологічним принципом, аналіз цілісної системи хореографічного мистецтва як триєдність са-
модіяльного та професійного мистецтва, а також освітнього процесу з підготовки кадрів хореографів. Наукова новизна. Впер-
ше комплексно осмислено розвиток народно-сценічної хореографії Тернопільщини радянського періоду крізь призму загально-
державних тенденцій. Висновки. Виявлено основні вектори розвитку народно-сценічної хореографічної культури в 
Тернопільській області 1945–1991 рр., що корелюють із загальнодержавними тенденціями, основні з яких: створення за дер-
жавної підтримки широкої мережі самодіяльних танцювальних колективів народно-сценічного танцю («Чайка», Чортків; «Весел-
ка», Почаїв; «Пролісок», Підволочиськ тощо), відкриття закладів хореографічної освіти з метою підготовки кадрів для са-
модіяльності та професійних танцювальних колективів (Теребовлянське культурно-освітнє училище), створення професійних 
ансамблів народно-сценічного танцю («Надзбручанка», Тернопіль). Система самодіяльності та професійного народно-
сценічного мистецтва стала засобом ідеологічного виховання всередині країни та пропаганди радянських досягнень за її межа-
ми. Одночасно спостерігались й позитивні тенденції популяризації сценічних форм народнотанцювальних творів, а в деяких 
випадках – консервація певних лексико-композиційних конструкцій, що були втрачені у фольклорному середовищі. 
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Народно-сценический танец Тернопольщины в хореографической культуре Украины советского периода 
Цель исследования - выявить основные направления развития народно-сценического хореографического искусства 

Тернопольщины в советское время. Методология. Применен комплекс методов, включающий анализ литературной и источни-
ковой базы, систематизацию фактов по хронологическому принципу, анализ целостной системы хореографического искусства 
как триединства самодеятельного и профессионального искусства, а также образовательного процесса по подготовке кадров 
хореографов. Научная новизна. Впервые комплексно осмысленно развитие народно-сценической хореографии Тернопольщи-
ны советского периода сквозь призму общегосударственных тенденций. Выводы. Выявлены основные векторы развития 
народно-сценической хореографической культуры в Тернопольской области 1945–1991 гг., коррелирующие с общегосудар-
ственными тенденциями, основные из которых: создание при государственной поддержке широкой сети самодеятельных тан-
цевальных коллективов народно-сценического танца («Чайка», Чертков; «Радуга», Почаев; «Подснежник», Подволочиськ и 
т.д.), открытие заведений хореографического образования с целью подготовки кадров для самодеятельности и профессио-
нальных танцевальных коллективов (Теребовлянское культурно-просветительское училище), создание профессиональных 
ансамблей народно-сценического танца («Надзбручанка», Тернополь). Система самодеятельности и профессионального 
народно-сценического искусства стала средством идеологического воспитания внутри страны и пропаганды советских дости-
жений за ее пределами. Одновременно наблюдались и положительные тенденции популяризации сценических форм народно-
танцевальных произведений, а в некоторых случаях – консервация определенных лексико-композиционных конструкций, кото-
рые были утрачены в фольклорной среде. 

Ключевые слова: хореография Тернопольщины, народно-сценический танец, танцы, Тернопольская область, хорео-
графическая культура Украины. 

 
Pidlypskyi Andrii, lecturer of the Department of Choreographic Art of the Kyiv National University of Culture and Art 
Folk-stage dance of the Ternopil region in the choreographic culture of Ukraine of the Soviet period 
Purpose of the article is to identify the main directions of the development of the folk stage choreographic art of the Ternopil 

region in Soviet times. Methodology. A set of methods has been applied, including analysis of the literary and source base, systemati-
zation of facts according to the chronological principle, analysis of the holistic system of choreographic art as a trinity of amateur and 
professional art, as well as the educational process for the training of choreographers. Scientific novelty. For the first time, the devel-
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opment of folk stage choreography of the Ternopil region of the Soviet period through the prism of national trends was comprehensively 
meaningful. Conclusions. The main vectors of the development of folk scenic choreographic culture in the Ternopil region of 1945–
1991 are identified that correlate with national trends, the main of which are the creation, with state support, of a wide network of ama-
teur dance groups of folk stage dance (―Chaika‖, Chortkiv; ―Veselka‖, Pochaiv; ―Prolisok‖, Pidvolochysk etc.), the opening of choreo-
graphic education institutions with the aim of training personnel for amateur performances and professional dance groups (Terebovlyan-
ska Cultural and Educational School), the creation of professional ensembles of folk stage dance ("Nadzbruchanka", Ternopil). The 
system of amateur performances and professional folklore stage art has become a means of ideological education within the country 
and the propaganda of Soviet achievements beyond its borders. At the same time, there were positive trends in the popularization of 
scenic forms of folk dance, and in some cases, the conservation of certain lexico-compositional structures that were lost in the folklore 
environment. 

Key words: choreography of the Ternopil region, folk stage dance, dances, Ternopil region, choreographic culture of Ukraine. 

 
Актуальність теми дослідження. Проблема регіональної специфіки народно-сценічного хорео-

графічного мистецтва в радянський період є однією з актуальних проблем сучасного хореологічного 
дискурсу. Відтворення цілісної панорами розвитку народно-сценічної хореографії України та загалом 
поступу танцювальної культури нашої країни неможливе без виявлення специфіки окремих територій, 
що пов‘язане з географічними, історичними, соціальними факторами. Також слід зауважити, що 
народно-сценічний танець чи не єдиний різновид сценічної хореографії, що спирається на фольклорні 
першоджерела, збереження яких надзвичайно важливе в умовах глобалізації. Тому з‘ясування основ-
них векторів розвитку народно-сценічного хореографічного мистецтва Тернопільщини є злободенним. 

Аналіз досліджень і публікацій. Активна увага з боку фахівців до регіональних особливостей 
розвитку народно-сценічної хореографії відображено у низці праць, зокрема О. Помпи (Житомирщи-
на) [9], Б. Стаська (Івано-Франківщина) [13], А. Тимчули (Закарпаття) [15] тощо. Також можна конста-
тувати появу досліджень, присвячених культурно-мистецьким процесам на Тернопільщині 
(С. Маловічко [7], О. Стебельська [14] та ін.). Однак до кола наукової рефлексії не потрапили події у 
сфері народно-сценічного танцю Тернопільщини. 

Мета дослідження – виявити основні напрями розвитку народно-сценічного хореографічного 
мистецтва Тернопільщини за радянських часів. 

Виклад основного матеріалу. Радянський період розвитку народно-сценічного танцю Тер-
нопільщини можна розглядати у 1945–1991 рр., що зумовлено історичними подіями. Приєднання Тер-
нопільщини до СРСР сталося 1939 року, але до початку окупації області Німеччиною 1941 року не 
відбулося помітного пожвавлення у сфері народно-сценічного танцю. Не зазнало потужного впро-
вадження гасло, що вже від початку 30-х рр. панувало на інших територіях Радянського Союзу, про 
«соціалістичний зміст, національну форму» мистецтва, у тому числі й танцювального. 

У повоєнні роки, коли на інших територіях України, що входила до складу СРСР значно дов-
ший час, відбувався активний розвиток художньої самодіяльності за чіткого адміністративно-
командного управління на всіх рівнях, з‘явилися нові ансамблі танцю та ціла плеяда талановитих 
керівників, в Тернопільській області цей процес не набув таких масштабів, що пояснюється складною 
соціополітичною ситуацією (різні форми відкритої та підпільної боротьби проти тоталітарного радянсь-
кого режиму). З одного боку, це сприяло збереженню регіональної ідентифікації, важливою складовою 
якої є народний танець, з іншого відтермінувало становлення професійного народно-сценічного 
танцювального мистецтва та організованих форм танцювальної самодіяльності. 

З часом, кількість танцювальних гуртків в країні перевищувала кількість кваліфікованих педа-
гогів-хореографів, багато колективів очолювали балетмейстери на громадських засадах – вихованці 
танцювальної самодіяльності, які не мали спеціальної освіти. Багато хто з них ставив танці за жур-
нальними публікаціями записів-обробок. Серед таких хореографів зустрічалися талановиті особи-
стості, але рівень основної маси все ж був досить низьким. У такій ситуації відбувалося створення ме-
режі самодіяльних колективів народно-сценічного танцю в Тернопільській області. Одним з перших 
1949 року був створений ансамбль «Чайка», нині – народний аматорський ансамбль танцю Чортківсь-
кого районного будинку культури імені Катерини Рубчакової. 1955 року було засновано народний ама-
торський ансамбль танцю «Веселка» Почаївського міського будинку культури Кременецького району. 
Танцювальний колектив «Пролісок» створено у 1967 році при Підволочиському районному будинку 
культури під керівництвом Надії Агеївої. З 1970 р. по 1974 р. колективом керував Микола Купріянчук. 
1972 р. колектив отримав почесне звання «народний самодіяльний ансамбль» [10].  

Танцювальна самодіяльність в СРСР була інструментом формування радянської ідентичності 
та одночасно, у сфері народної хореографії, засобом демонстрації національної самобутності, хоча це 
й робилося з ідеологічних міркувань у суворо обмежених формах. Серед негативних моментів слід 
відзначити спотворення справжньої народної естетики, якій притаманні свобода самовираження, ім-
провізаційність, у більшості випадків нерегламентованість танцювальної лексики тощо. Хоча можна 
говорити й про позитивні імпульси у сфері народно-сценічної хореографії, що дозволили у сценічних 
формах популяризувати народнотанцювальні твори, а в деяких випадках – законсервувати певні лек-
сико-композиційні конструкції, що були втрачені у фольклорному середовищі. 

В країні до початку 60-х рр. ХХ ст. постала проблема підготовки професійних керівників са-
модіяльних колективів народного танцю, зважаючи на державне стимулювання його масовості. У 60-ті 
рр. ХХ ст. почала формуватися система підготовки кадрів керівників та педагогів для хореографічної 
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самодіяльності, в інститутах культури (колишніх бібліотечних) та культурно-просвітних училищах 
з‘явилась хореографічна спеціалізація. 

У 50-60-х рр. в тернопільському регіоні так само гостро відчувався брак професійних керівників 
самодіяльних колективів, а з відкриттям 1961 року професійного колективу народно-сценічного танцю 
«Надзбручанка» – й професійних артистів-танцюристів, що володіли б стилістикою виконання танців 
не лише Тернопільщини, а й мали фундаментальну хореографічну підготовку. У цій ситуації вагомий 
внесок у розбудову народно-сценічної хореографії регіону зробило Теребовлянське культурно-освітнє 
училище (сьогодні – Теребовлянський коледж культури і мистецтв, що був заснований 1940 року), де 
1968 року було відкрито спеціалізацію «народна хореографія», набрано двадцять осіб. Першими 
викладачами стали Надія Агеєва та Людмила Лещук [2; 12].  

Широкої популярності набув колектив хореографічного відділення Теребовлянського училища 
– ансамбль фольклорного танцю «Джерело», заснований у 1986 році. Його організатором та балет-
мейстером-постановником стала випускниця першого випуску, викладач Галина Александрович [11; 
12]. Одним з найвідоміших колективів області став народний ансамбль танцю «Любисток» Теребовля-
нського вищого училища культури. Засновником 1989 р. та художнім керівником ансамблю упродовж 
понад двадцяти восьми років був Ігор Николишин (1962–2017). Закінчивши Теребовлянське училище 
І. Николишин отримав диплом про вищу хореографічну освіту в Київському державному інституті куль-
тури і повернувся до училища викладати. 

Галина Шахтай також залишилась працювати в училищі на відділі хореографії [12]. З року в рік 
відділ поповнювався новими студентами та викладачами. 

Випускники хореографічного відділу Теребовлянського училища інтегрувалися у професійне та 
самодіяльне хореографічне мистецтво України, поповнивши ряди артистів ансамблю танцю «Надзб-
ручанка» Тернопільської обласної філармонії, Буковинського ансамблю пісні і танцю, Гуцульського 
ансамблю пісні і танцю, ансамблю пісні і танцю «Подолянка» (від 1989 року – «Козаки Поділля»), Дер-
жавного ансамблю пісні і танцю УРСР тощо. 

Випускники активно і наполегливо працювали в самодіяльних танцювальних колективах об-
ласті. Ярослав Личак організував ансамбль танцю «Росинка», Богдан Рись – танцювальний гурток у 
Вишнівці. Постійно збільшувалась кількість самодіяльних колективів. 1971 року випускником хорео-
графічного відділення Теребовлянського культурно-освітнього училища Орестом П‘єкним було ор-
ганізовано ансамбль танцю «Кременчанка» Кременецького районного будинку культури. З часом цей 
колектив отримав звання «народний», а керівник став заслуженим працівником культури. 1972 р. 
створено народний аматорський танцювальний колектив Козівського районного будинку культури 
«Юність» [6, 2]. Широкої популярності набув народний аматорський ансамбль танцю «Червона кали-
на» Тернопільського міського палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, створений 
1978 року [3]. Народний театр танцю «Посмішка» Центру творчості дітей та юнацтва м. Тернополя бу-
ло засновано 1979 р. Тетяною Щуцькою, яка керувала колективом упродовж двадцяти семи років [8]. 

1981 р. у Тернопільському міському палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса створено 
зразковий аматорський ансамбль танцю «Сонечко» (звання «зразковий» отримали 1984 р.) [6, 5].  

Зразковий хореографічний колектив «Водограй» Бережанського Районного будинку народної 
творчості створений 1983 р. Іриною Бурчак, яка і до сьогодні керує ансамблем [5]. 

Зразковий дитячий ансамбль танцю «Первоцвіт» Копичинецького центру культури і дозвілля 
Гусятинського району заснований Романом Буртником 1986 р. [4]. 

Важливу роль у піднесенні народно-сценічного хореографічного мистецтва регіону відіграв 
професійний ансамбль танцю «Надзбручанка». Попри жваві процеси по створенню професійних ко-
лективів народно-сценічного танцю у сусідніх регіонах України у Тернопільській області це сталося 
лише 1961 року. Цього року ансамбль, організований 1959 року з вихованців самодіяльних 
танцювальних колективів, отримав статус професійного при Тернопільській обласні філармонії. Пер-
шим керівником-постановником був Віталій Дяконов. Назву колективу утворено від назви річки Збруч, 
яка протікає через Тернопільщину. 

У 1964–1985 рр. головним балетмейстером колективу був Олександр Данічкін. Розуміючи 
важливість збереження та творчого переосмислення танцювального фольклору регіону, створення 
самобутнього репертуару ансамблю, О. Данічкін неодноразово організовував експедиції по Тер-
нопільщині, збираючи фольклорний матеріал, на основі якого створював хореографічні композиції 
[17]. Балетмейстер поставив танець «Вихиляс», жартівливу мініатюру «Свати», хореографічну компо-
зицію «Подільське весілля», іскрометні «Чабани» та «Копіруш» та багато інших. За створені танці 
Олександр Данічкін отримав звання заслуженого артиста України.  

За спогадами Анатолія Баньковського, який упродовж десяти років керував оркестром «Надзб-
ручанки», О. Данічкін до останнього подиху жив у вирі танцю. «Він мислив образами, сюжетами, 
прагнув, щоб постановки були змістовними. Тому наше головне завдання – пам‘ятати про нього, про-
довжуючи популяризувати українські танці», – наголошує А. Баньковський [16]. 

Саме О. Данічкін став балетмейстером – фундатором творчих принципів роботи колективу, чиї 
постановки дбайливо зберігаються у репертуарі, чиє ім‘я асоціюється з ансамблем «Надзбручанка» 
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(подібно до більшості професійних колективів народно-сценічного танцю України: у Гуцульському ан-
самблі – Я. Чуперчук, у Буковинському – Д. Ластівка, у Закарпатському хорі – К. Балог та ін.). 

З 1985 по 1995 рік ансамблем «Надзбручанка» керував Юрій Пац, який збагатив концертну 
програму постановками нових танців, таких як «Надзбручанка», «Ґандзя», жартівливий танок «Два 
дубки» та «Гопак» [1]. 

Наукова новизна. Вперше комплексно осмислено розвиток народно-сценічної хореографії 
Тернопільщини радянського періоду крізь призму загальнодержавних тенденцій. 

Висновки. Виявлено основні вектори розвитку народно-сценічної хореографічної культури в 
Тернопільській області 1945–1991 рр., що корелюють із загальнодержавними тенденціями, основні з 
яких: створення за державної підтримки широкої мережі самодіяльних танцювальних колективів 
народно-сценічного танцю («Чайка» Чортків, «Веселка» Почаїв, «Пролісок» Підволочиськ тощо), 
відкриття закладів хореографічної освіти з метою підготовки кадрів для самодіяльності та професійних 
танцювальних колективів (Теребовлянське училище культури), створення професійних ансамблів 
народно-сценічного танцю («Надзбручанка»). Система самодіяльності та професійного народно-
сценічного мистецтва стала засобом ідеологічного виховання всередині країни та пропаганди радян-
ських досягнень за її межами. Одночасно спостерігались й позитивні тенденції популяризації 
сценічних форм народнотанцювальних творів, а в деяких випадках – консервація певних лексико-
композиційних конструкцій, що були втрачені у фольклорному середовищі. 
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CIVIC AND PATRIOTIC MOTIVATION 
OF KYRYLO STETSENKO’S LIFE CREATIVITY 

 
The purpose of the article is to outline aware and persistent efforts of K. Stetsenko in the areas of creative, pedagogical and 

social work for the national-patriotic education of youth, as well as the Ukrainian society as a whole. The methodology of the research 
lies in application of historical, biographical and system-analytical methods. The scientific novelty of the research is in the discourse of 
cultural and educational basis of Kyrylo Stetsenko‘s musical creativity, his pedagogical and social activities; in systematizing materials 
about his achievements as a composer, conductor, critic, teacher and public figure motivated by his national and patriotic priorities. K. 
Stetsenko inherited his love for art, folklore, and respect for Ukrainian sacral traditions from his parents‘ home. During his studies at the 
theological educational institutions and in M. Lysenko‘s Music and Drama School the grounds of his national self-awareness were set. 
This was also facilitated by his personal acquaintance with Mykola Lysenko. K. Stetsenko‘s managerial and choral activities, foundation 
of music publishing house, his work as a music critic and educator were motivated by his devoted commitment to the Ukrainian idea. 
The composer‘s patriotic attitude was reflected in his selection of freedom-loving poetry for vocal music, in composing a number of spir-
itual pieces, in interpretation of folk-verse and paraliturgical samples, in children‘s art. Conclusions. Due to his tireless social work, 
talent of a composer, pedagogical and managerial skills, the artist responded to the needs of the Ukrainian society and school, realized 
the demand for artistic-concert and didactic material, understood its significance for musical education and upbringing. Both musical and 
theoretical works of K. Stetsenko were based on national patriotic principles, and therefore they remain relevant to this day.  

Keywords: composer, educator, conductor, music education, folklore studies, church music, school singing repertoire. 
 
Синкевич Наталія Тадеївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання і 

диригування Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка  
Громадянсько-патріотична мотивація життєтворчості Кирила Стеценка 
Мета роботи – висвітлення свідомих і наполегливих зусиль К. Стеценка в ділянках творчої, педагогічної і громадської 

праці для національно-патріотичного виховання молоді, а також українського суспільства в цілому. Методологія дослідження 
полягає в застосуванні історико-біографічного та системно-аналітичного методів. Наукова новизна дослідження полягає в 
обґрунтуванні національно-виховних засад музичної творчості, педагогічної та суспільно-громадської діяльності Кирила Стецен-
ка; в систематизації матеріалів про його здобутки як композитора, диригента, критика, педагога і громадського діяча, мотивова-
них національно-патріотичними пріоритетами. Любов до мистецтва, фольклору, пошану до українських сакральних традицій 
Стеценко виніс із батьківського дому. Під час навчання в духовних освітніх закладах і в музично-драматичній школі М. Лисенка 
закладалися підвалини його національного самоусвідомлення. Цьому також сприяло особисте знайомство з Лисенком. Ор-
ганізаційно-хорову діяльність, заснування нотного видавництва, музично-критичну працю, педагогіку, громадську роботу Сте-
ценка мотивувала відданість українській справі. Національно-патріотична позиція композитора відобразилася у виборі поетич-
них текстів з волелюбною тематикою для вокальної музики, у написанні низки духовних композицій та в опрацюванні 
народнопісенних і паралітургійних зразків, у творчості для дітей. Висновки. Своєю невтомною громадською працею, компози-
торським талантом, педагогічними й організаторськими здібностями митець відгукувався на потреби українського суспільства та 
рідної школи, усвідомлюючи попит у художньо-концертному та дидактичному матеріалі, розуміючи його значення для музичного 
навчання й виховання. І музичнотворчі надбання, і теоретичні праці Стеценка ґрунтувалися на національно-патріотичних заса-
дах, тому залишаються актуальними до сьогодні.  

Ключові слова: композитор, педагог, диригент, музичне виховання, фольклорні опрацювання, церковна музика, 
шкільний співочий репертуар.  
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Цель работы – освещение сознательных и настойчивых усилий К. Стеценко в участках творческого, педагогического 
и общественного труда для национально-патриотического воспитания молодежи, а также украинского общества в целом. Ме-
тодология исследования заключается в применении историко-биографического и системно-аналитического методов. Научная 
новизна исследования заключается в обосновании национально-воспитательных принципов музыкального творчества, педаго-
гической и социально-общественной деятельности Кирилла Стеценка; в систематизации материалов о его достижениях как 
композитора, дирижера, критика, педагога и общественного деятеля, мотивированных национально-патриотическими приори-
тетами. Любовь к искусству, фольклору, почет к украинским сакральным традициям Стеценко вынес из родительского дома. Во 
время учебы в духовных образовательных заведениях и в музыкально-драматической школе Н. Лысенко закладывались фун-
даменты его национального самоосознания. Этому также способствовало личное знакомство с Лысенко. Организационно-
хоровую деятельность, основание нотного издательства, музыкально-критический труд, педагогику, общественную работу Сте-
ценко мотивировала преданность украинскому делу. Национально-патриотическая позиция композитора отобразилась в выбо-
ре поэтических текстов с вольнолюбивой тематикой для вокальной музыки, в написании ряда духовных композиций и в прора-
ботке народнопесенных и паралитургических образцов, в творчестве для детей. Выводы. Своим неутомимым общественным 
трудом, композиторским талантом, педагогическими и организаторскими способностями художник отзывался на потребности 
украинского общества и родной школы, осознавая спрос в художественно-концертном и дидактичном материале, понимая его 
значение для музыкальной учебы и воспитания. И музыкальнотворческое приобретение, и теоретические труды Стеценко ос-
новывались на национально-патриотических принципах, поэтому остаются актуальными до сих пор. 

Ключевые слова: композитор, педагог, дирижер, музыкальное воспитание, фольклорные обработки, церковная му-
зыка, школьный певческий репертуар. 

 
Relevance of the research topic. Kyrylo Stetsenko was a talented composer, choral conductor, edu-

cator, critic and active public figure. He also was an outstanding representative of the Ukrainian music cul-
ture at the turn of the XIX-XX centuries. His creative heritage is multifaceted and diverse. It contains samples 
of church music (Liturgy, Burial Servise, Wedding Ceremony cycle, several church compositions, paraliturgi-
cal miniatures), operas, choir opuses (some original and numerous folklore pieces), solos and vocal ensem-
bles, music to theatrical performances, school singing repertoire. He also wrote articles and reconnaissance 
in pedagogy, reviews and other publications. All his achievements attract attention first of all in terms of the 
devotion to the Ukrainian idea, that is, national-patriotic motivation. Up to now this aspect has not been spe-
cifically studied, therefore, given the current social and political realities, the proposed article is relevant. 

Analysis of research and publications. Life and work of K. Stetsenko were studied by P. Kozytskyi, 
M. Grinchenko, S. Lisetskyi, L. Parkhomenko, L. Kyyanovska, O. Zakharchuk and others; his pedagogical 
principles and achievements were revealed by E. Fedotov, M. Lastovetskyi and others. However, national 
and educational grounds of various aspects of his work have not been specifically addressed. Therefore, the 
purpose of the article is to outline aware and persistent efforts of K. Stetsenko in the fields of composing, 
pedagogy and social work for the national-patriotic youth education, as well as the Ukrainian society as a 
whole. 

Main part. K. Stetsenko was born on May 25, 1882 in a village with a picturesque name of Kvitka in 
Cherkasy region in the family of Hryhorii Stetsenko – a self-taught painter. His mother Mary (maiden name 
Gorianska) came from a priestly family, had a beautiful voice, knew a lot of folk songs. Having inherited crea-
tive inclinations of his parents, Kyrylo from his early childhood used to listen to folk songs. He got well ac-
quainted with music at the church parish school, where Deacon P. Starzhevskyi, taking into account the stu-
dent‘s beautiful voice and love of music, invited him to join the church choir. 

Stetsenko‘s talent for painting helped him during his studying in Kyiv, at the famous art school of M. 
Murashko, which in the 80‘s and 90‘s of the XIX century experienced a period of prosperity. At the same time 
he studied at st. Sophia Theological school. It was there that his musicality, absolute hearing and beautiful 
musical memory were expressed to the fullest extent. The artist preferred music, so painting came to the 
background. K. Stetsenko studied excellently, he was a brilliant chorist and for the first time he got the expe-
rience of conducting the students‘ choir. 

Having graduated from st. Sophia Theological School K. Stetsenko continued his studies at Kyiv 
Theological Seminary, where he studied theology, basis of church music, sang in the choir and later on con-
ducted it himself. In order to earn a living he also worked with the choir of st. Michael‘s Monastery, mastering 
his conducting skills to perfection. According to P. Kozytskyi, in the seminary there were secret circles, united 
by the Ukrainian idea. These progressive seminarian groups drew Stetsenko‘s attention to the Ukrainian idea 
[6, 12]. That was the time, when the grounds of his patriotic self-awareness were formed. 

Acquaintance with Mykola Lysenko in 1899 had an extraordinary influence on young K. Stetsenko‘s 
further worldview and spiritual and creative formation. M. Lysenko immediately noticed the outstanding talent 
of a young man, invited him to his students‘ choir of Kyiv University. Kyrylo helped to him to select chorists, 
learned choral parties with them, and carried out rehearsals. Concert tours throughout Ukraine were held 
with this choir. During the tours musical folklore was collected, interpreted, and introduced to the choral rep-
ertoire. As P. Kozytskyi noticed that from the sphere of religious music and theology K. Stetsenko joined the 
group of people truly interested in folklore, national culture, and freedom-loving ideas. Seeing the education-
al mission of the choir for the people, he became an active participant in the activity of that collective [6, 13]. 

Encouraged by Lysenko‘s example, in order to popularize Ukrainian music, K. Stetsenko aimed his 
own conductor‘s practice with the seminary‘s choir at public performances. That is why he studied concert 
repertoire with the seminarians, in which Lysenko‘s interpretations of folk songs and classical works. 

St. Michael Golden-Domed Monastery had a great music library, where K. Stetsenko found spiritual 
works of D. Bortnianskyi, M. Berezovskyi, A. Vedel, M. Lvov, G. Lomakin, S. Davydov, M. Glinka, M. Rym-
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skyi-Korsakov, P. Tchaikovskyi, I. Lavrivskyi and others. Practical skills of choir handling and scrupulous 
studies of cult music stimulated him to create his own original ecclesiastical compositions like "Khvalit ʹ Imya 
Hospodnie" and "Kheruvymsʹka", which were implemented to the repertoire of churches of Kyiv in 1897-1898 
years. Sacral music forever occupied a considerable place in his creative interests. Those were the spiritual 
pieces in which, according to M. Yurchenko " the composer managed to express the peculiarity of the 
Ukrainian religious mentality, reflected on theological themes, penetratingly perceived by him as a priest, and 
recreated the national palette of spiritual music, well known to him as a musician, who was in love with the 
Ukrainian song" [9, 5]. 

At the turn of the XIX
th
 and XX

th
 centuries choral arrangements of folk songs "Svityatʹ Zori" and "To 

ne Buinyi Viter", as well as male choirs "Burlaka" and "Mohyla" were written to the lyrics of B. Grinchenko. At 
the end of 1903, the first outstanding work, the cantata "Slava Lysenku" to the lyrics of L. Pacharevskyi and 
M. Pavlovskyi for the male choir, solo for baritone and piano (dedicated to the 35th anniversary of the artist‘s 
creative activity) appeared. 

After graduating from the seminary in 1903, K. Stetsenko worked as a vocal teacher at Kyiv church-
school seminary and women‘s gymnasium. At the same time, needing specific musical education, he studied 
first at a school of the Russian Musical Society (class of composition by Professor Ye. Ryba), then at Lysen-
ko‘s  Music and Drama School, where he studied theoretical subjects (class of Professor G. Lyubomyrskyi). 
Typical of K. Stetsenko curiosity and self-discipline induced him to constant improvement and upgrading his 
musical competence. 

In 1904 K. Stetsenko met Yevheniya Frankivska, and a year later married her. This remarkable event 
inspired him to write the cycle "Vinchannya" for a mixed choir performed at their marriage ceremony in the 
church.  At the dawn of the revolution and in the revolutionary time the composer‘s heritage was replenished 
with such substantial musical pieces as the operas "Polonyanka" and "Karmelyuk" (both unfinished), the can-
tata to T. Shevchenko‘s lyrics "Rano-Vrantsi Novobrantsi", as well as choirs "Prometey" and "Sodom" to the 
words of O. Kovalenko, the interpretation of the melodies of "Zapovit" and "Shche ne Vmerla Ukrayina" for 
various choirs, etc. Composer‘s patriotic and civic position, reflected in the choice of a poetic basis with the 
theme of social protest, love of freedom, national priorities cannot go unnoticed either. 

Besides K. Stetsenko wrote critical reviews on musical and theatrical events for the press. Doing 
this, he stimulated the elevation of the skill level of artists and brought up artistic and aesthetic tastes of the 
audience in general. K. Stetsenko founded the People‘s Choir. Together they had numerous concerts. With 
O. Kovalenko he established the musical publishing house "Kobza" [1, 495]. The multifaceted activities of the 
artist gained wider extend and publicity. "Recognition of K. Stetsenko as a conductor was testified by the in-
vitation to lead the choir at Shevchenko‘s festival in Kharkiv (March 1907)" [6, 19]. 

Pedagogical activity of K. Stetsenko largely complements his nation‘s creative aspirations. In it "he 
saw an important public business" [6, 19]. K. Stetsenko was a talented teacher, "scholar and methodologist" 
(E. Fedotov), he loved to communicate with young people, generously shared his knowledge and creative 
energy for the education of "the future culture carriers". As emphasized M. Grinchenko, he encouraged "his 
students to love the Ukrainian song, and through the song – to love the Ukrainian culture in general" [1, 495]. 
Composing and conducting (for children and with children) nourished his pedagogical ideas and created a 
fruitful basis for them. 

In 1906, Stetsenko systematized a song collection "Luna" "for a family and school" with the piano 
accompaniment, which included his own song miniatures and the best examples of folklore pieces. "That 
was one of the first manuals of this type in the Dnieper region" [6, 20]. As Y. Fedotov noted, "in the preface 
the great influence of music on people, and the expediency of using it as a means of education was pointed 
out. It was noted there that the compiler relied on the advanced musical and pedagogical practice, which, 
first, than to teach children music, offered to teach them to sing, because "when the children learn to sing 
first, then it will be easier and more understandable for them to learn music, knowing the rhythms of singing 
and having developed hearing" [8, 39]. K. Stetsenko promoted comprehensive musical education, in which 
"teaching singing should be conducted together with the development of musical abilities, education of hear-
ing, memory, voice, rhythm, sound formation and skills of choral singing, combining all aspects of education 
and training into a consolidated pedagogical process" [8, 50]. In addition, he emphasized on "the general 
availability and compulsory musical education, the conformity of didactic material to the age and psychologi-
cal characteristics of children" [5, 94]. Such considerations and instructions let us conclude that K. Stetsenko 
as an educator used a scientific approach in musical education, focusing on the best achievements of the 
human mind in this field since antiquity to offering his own innovative principles of teaching on a folklore ba-
sis. Those were effective and far-sighted principles. That is why the royal authorities considered them as a 
direct threat of the "Ukrainophile agitation to the existing regime" and tried to isolate the artist, sending him to 
remote provincial outskirts. However he did not stop his theoretical and practical research in the musical and 
pedagogical areas, but he also improved them, despite unfavorable circumstances. 

In 1908, when K. Stetsenko worked as a teacher at a gymnasium in Bila Tserkva, he appealed to his 
colleagues – regents, musicians with a request "to expand concert activity, to widely celebrate Shevchenko‘s 
anniversaries in 1911 and 1914, and to help in raising funds for the construction of the monument to Kobzar" 
[6, 22]. 
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The most productive in the creative realm was the initial period of Stetsenko‘s life of in Tyvriv in Po-
dillia (19101911). Working there as a teacher of singing at a local vocational school, he wrote the Second 
Liturgy of Ivan Zlatoustyi, a dramatic scene "Iphigenia v Tavrydi", operas for children "Ivasyk-Telesyk" and 
"Lysychka, Kotyk I Pivnyk" (where he continued the original Lysenko‘s ideas, based on the stories of other 
folk tales), as well as choral cantatas "Yednaimosia" (lyrics by I. Franko), "Shevchenkovi" (lyrics by K. Malyt-
ska) (the manuscripts were sent to Y. Yaroslavenko to Lviv, as well as the copywright to publish these works 
by the publishing house "Torban"), a large number of solos, carols and shtchedrivkas (more than 50) and 
others. Interpretations of paraliturgical samples for their use in the educational process show the author‘s 
understanding of their role as "ritual archetypes", designed to awaken "calling of ancestors" in young souls, 
to bring respect to ancient traditions of the native people. At the same time "K. Stetsenko widely used carol 
scenes, which recreated bright pictures of everyday life, as well as revealed some features of characters. 
Therefore, most of the arrangements of calendar songs have the mood of a festive entertaining game, where 
the disclosure of the plot gains scenic character" [8, 8384]. L. Parkhomenko noted that "carols of different 
regions of Ukraine with their excellent language, often philosophical or naive understanding of spiritual trans-
lations, full of encoded symbols, the composer interpreted differently, finding ways to reveal the genotype of 
each" [7, 8]. 

However his favourite pedagogical work did not provide sufficient material support, the composer 
was forced to take up the parish in the village of Holovo-Rusava in Vinnitsa region, where he served as a 
priest during 19111917. Along with the pastoral work, he carried on his educational activities: he directed the 
local parish school, school and village choirs. But he wrote less music. Meetings of K. Stetsenko, M. Leonto-
vich and Y. Stepovyy were always happy and warm. The artists were united by sincere friendship and mutual 
moral support. It was K. Stetsenko who sent O. Koshyts and his students‘ choir to sing "Shchedryk" written 
by M. Leontovych for Christmas in 1916. "The song was a triumphant success and attracted to M. Leon-
tovych interest and sympathy of Kyiv artistic community " [6, 35]. 

The return of K. Stetsenko to Kyiv coincided with the revolutionary events that took place in 1917. 
The Central Council, headed by M. Hrushevsky, proclaimed the complete independence of the UPR and en-
couraged artists to work for the benefit of Ukrainian culture. According to the testimony of his wife Yevhenia 
Antonivna, "the bright period in life" began for the composer [6, 37]. Like the majority of intellectuals of that 
time, he aspired to liberate his people from the imperial bondage. So, he plunged into creative and social 
activities with great excitement. He worked in a pedagogical field, led the musical section of "Vernyhora" 
publishing house, where he published his textbook "Elementary Course of Teaching Children Singing" and 
"School Songbooks" in three parts, which became a musical textbook. "School Songbooks" comprised folk 
material: vesniankas, shchedrivkas, lullabies, historical, social humorous songs in the composer‘s interpreta-
tion as well as creations of such composers as M. Lysenko, M. Leontovych and Y. Stepovyi. 

During this period he began to work on a plan of foundation of educational and artistic institutions 
with the prospect of comprehensive development of the native musical culture. In particular, he created pro-
jects "School of Kobzars", "Department of Ukrainian Music at Conservatories", "Institute of Conductors", 
"State Symphonic Orchestra named after M. Lysenko", "Ukrainian Music Society" [1, 496]. 

Working in the Department of Arts at the Ministry of Public Education, K. Stetsenko, together with M. 
Leontovych and A. Koshyts, initiated the First Ukrainian National Choir (1918), which popularized Ukrainian 
national choir art with numerous concert tours all over Ukraine. Following this example, many national choirs 
were created in other cities (Poltava, Kharkiv, Chernihiv, Kamyanets-Podilskyi). And in 1919, due to the ef-
forts of K. Stetsenko and A. Koshyts, the Ukrainian Republican Chapel was founded, known for its legendary 
and triumphant tours by various countries of the world. 

The artist‘s work in the consumer and economic organization Dniprosoyuz with the cultural and edu-
cational department was fruitful and efficient. In the department there was a choir section led by K. Stetsen-
ko. He administered choir collectives and publishing business, held concerts, led conducting and choir 
courses at Music and Drama Institute named after M. Lysenko. He published articles on music pedagogy: 
the curriculum project on singing in "The United School", "The Elementary Course of Teaching Singing to 
Children", "Ukrainian Song at National Education", etc., worked on the manuscripts "Methodology of School 
Singing", "Notes on Pedagogy" etc. In one of his research works he insisted on the necessity to pay as much 
attention to Ukrainian folk songs in the Ukrainian school as possible: "Singing should be considered one of 
the most popular and available types of art, and it should become a powerful instrument at school education 
both in moral and in patriotic senses... The Ukrainian song will tell the people who they are, "who our parents 
are"; it will tell their history, their past; it will tell them about such heroes as Khmelnytskyi, Doroshenko, 
Nalyvayko, Zalizniak, Honta, etc. From songs they will embrace the spirit of freedom and liberty of the people 
that they used to be and for which their ancestors fought so much. From songs people will learn things that 
no lectures and inspirational words can teach. The song, thanks to the rhythm, will be a powerful factor for 
the development of a sense of public unity and consolidation" [4, 303304]. 

In 1920, Stetsenko with the second travelling chapel of Dniprosoyuz went on a two-month tour (Pav-
lo Tychyna also participated). During the tour he continued the traditions of his mentor M. Lysenko. However, 
the difficult life circumstances that accompanied the composer for all of his life, forced him to return to the 
priest‘s rank. He settled down in the village of Vepryk near Fastiv, where he also organized a choir that soon 
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toured across the territories of Kyiv region. The repertoire of this collective was dominated by the cult of M. 
Leontovych. Besides the interpretations of folk songs by Lysenko, Koshyts, Yatsynevych and Stetsenko 
were used in the repertoire. One of the chorines wrote: "Kyrylo Hryhorovych was a tireless propagandist of 
the folk song. On foot we walked from one village to another to sing songs, to give concerts ... we sang in 
squares, peasants‘ homes or church parish schools. Rarely – in landlords‘ empty manors" [4, 105106]. Per-
forming in 1921 with this chorus, the Requiem (in memory of M. Lysenko), dedicated to the anniversary of his 
death, neither the chorists nor the conductor-composer could foresee that a year later this work would be 
sung at his grave. The life of Kyrylo Stetsenko ended at the peak of his creative work, on April 29, 1922, due 
to severe illness (typhoid fever). 

Conclusions. With his tireless social work, composer‘s talent, pedagogical and administrative skills, 
the artist applied a lot of effort, responded to the needs of the Ukrainian society and its native school, real-
ized the demand for artistic-concert and didactic material, understood its significance for musical education 
and upbringing. Both creative achievements and theoretical works of K. Stetsenko were based on national 
and patriotic principles, and therefore they remain relevant today, in our complex socio-cultural situation. 
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НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 
ЯК ЯВИЩЕ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Мета роботи  - виявлення сутності і структури народно-інструментального мистецтва України як явища музичної куль-

тури та аналіз його основних компонентів – інструментарію, композиторської творчості, виконавства, фахової музичної освіти, 
мистецтвознавства. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а 
також у використанні системного і структурно-функціонального підходів. Це дало змогу здійснити аналіз функціонування народ-
но-інструментального мистецтва України з узгодженням усіх його компонентів. Наукова новизна роботи полягає у поглибленні 
вивчення теоретичних і практичних надбань народно-інструментального мистецтва України, аналізі його основних компонентів. 
Висновки. Народно-інструментальне мистецтво України є явищем музичної культури, що функціонує як складна цілісна систе-
ма, до якої входять ряд компонентів (інструментарій, композиторська творчість, виконавство, фахова музична освіта, ми-
стецтвознавство (музикознавство). Ці компоненти взаємодіють між собою і постійно перебувають у численних системних і поза-
системних взаємозв‘язках, забезпечуючи створення, поширення і використання результатів творчої діяльності у народно-
інструментальній сфері. 

Ключові слова: народно-інструментальне мистецтво України, народний музичний інструментарій, виконавство, ком-
позиторська творчість, виконавсько-педагогічна школа народно-інструментального мистецтва, музична культура, мистецтво-
знавство. 
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Народно-инструментальное искусство Украины как явление музыкальной культуры 
Цель работы - выявление сущности и структуры народно-инструментального искусства Украины как явления музы-

кальной культуры и анализ его главных компонентов – инструментария, композиторского творчества, исполнительства, специ-
ального музыкального образования, искусствоведения. Методология исследования заключается в использовании методов 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также в применении системного и структурно-функционального подходов. Это поз-
волило проанализировать функционирование народно-инструментального искусства Украины с согласованием всех его компо-
нентов. Научная новизна работы заключается в углублении изучения теоретических и практических достижений народно-
инструментального искусства Украины, анализе его главных компонентов. Выводы. Народно-инструментальное искусство 
Украины есть явлением музыкальной культуры, что функционирует как сложная целостная система, которая включает ряд ком-
понентов (инструментарий, композиторское творчество, исполнительство, специальное музыкальное образование, искусство-
ведение (музыковедение). Эти компоненты взаимодействуют между собой и постоянно пребывают в множественных систем-
ных и позасистемных взаимосвязях, обеспечивая образование, распространение и использование результатов творческой 
деятельности в народно-инструментальной сфере. 

Ключевые слова: народно-инструментальное искусство Украины, народный музыкальный инструментарий, исполни-
тельство, композиторское творчество, исполнительско-педагогическая школа народно-инструментального искусства, музы-
кальная культура, искусствоведение. 
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Ukrainian Ethnic Folk-Instrumental Music as the Cultural and Art Phenomenon 
Purpose of the Article - to show the essential features and structure of the Ukrainian ethnic folk-instrumental music as the 

aspect of the art and cultural phenomenon; to analyze its main components such as the instruments, the composer creativity, the per-
formance, the professional musical education, and the art criticism. Methodology. The methodology is based on such scientific meth-
ods as analysis, synthesis, comparison, generalization, systematical and practical approaches. The methodological approach allows 
analyzing the Ukrainian folk-instrumental music practice and its components coordination. Scientific Novelty. The scientific novelty 
consists in the deep study of the theoretical and practical achievements of the Ukrainian ethnic folk-instrumental music as well as the 
analysis of its main component. Conclusions. Ukrainian Ethnic Folk-Instrumental Music is the art and cultural phenomenon. It is the 
complex system of the instruments, the composer creativity, the performance, professional musical education, and the art crit icism. The 
numerous systemic and out-systemic interactions between these components provide the creation, the distribution and the using of the 
creative practice of the ethnic folk-instrumental music. 

Key words: Ukrainian ethnic folk-instrumental music, ethnic traditional instruments, performance, composer creativity, the 
school of ethnic folk-instrumental teaching and performing, music culture, art criticism. 

 
Актуальність теми дослідження. Народно-інструментальне мистецтво України є одним із 

найцінніших духовних надбань народу. В сучасних складних умовах функціонування української му-
зичної культури народно-інструментальне мистецтво відіграє важливу роль у відродженні художніх 
цінностей та сприяє культурному розвитку суспільства. Це зумовлює потребу теоретичного осмислен-
ня народно-інструментального мистецтва України як цілісного художнього явища. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми функціонування і розвитку народно-
інструментального мистецтва України в різних аспектах були і залишаються об‘єктом дослідження у 
вітчизняному мистецтвознавстві. Походження і розвиток народного музичного інструментарію, його 
конструктивні особливості, акустичні властивості, побутування висвітлені у працях Д. Варламова [1], 
М. Давидова [2], І. Мацієвського [5], М. Хая, Г. Хоткевича, Л. Черкаського та ін. Композиторську 
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творчість українських митців для народних інструментів, аналіз її жанрово-стильових рис здійснено у 
роботах Г. Голяки, Г. Гончарова, Д. Кужелева, А. Нижника, Я. Олексіва, В. Сидоренка, 
А. Сташевського [7], А. Черноіваненко, Ю. Чумака. Теорію та методику викладання гри на народних 
інструментах розкрито у працях М. Давидова [2], В. Дорохіна, М. Михайленка, В. Салія та ін. Особли-
вості творчої діяльності провідних українських виконавців на народних інструментах і колективів 
висвітлено у роботах М. Булди, Л. Кияновської, В. Марченка, Л. Пасічняк, А. Семешка, М. Черепанина 
та ін. Однак, попри вагомість доробку вчених, в українському мистецтвознавстві відчутно бракує до-
сліджень, в яких народно-інструментальне мистецтво України вивчалося би як системне утворення, 
що має узгоджену структуру і ряд компонентів. 

Мета статті – виявлення сутності і структури народно-інструментального мистецтва України як 
явища музичної культури та аналіз його основних компонентів – інструментарію, композиторської 
творчості, виконавства, фахової музичної освіти, мистецтвознавства. 

Виклад основного матеріалу. Народно-інструментальне мистецтво України – органічна скла-
дова вітчизняної музичної культури, еволюція основних напрямів якої знайшла своє втілення в різних 
жанрах народно-інструментальної музики. Народно-інструментальне мистецтво України має власний 
шлях розвитку, упродовж якого відбувалося формування його різновидів і склалася система стійких 
взаємозв‘язків, що зумовлює вбачати ознаки системності у функціонуванні народно-інструментального 
мистецтва як явища та виділення його компонентів. З огляду на це, найбільш ефективним у до-
слідженні народно-інструментального мистецтва України є використання системного і структурно-
функціонального підходів. За допомогою системного підходу народно-інструментальне мистецтво 
України досліджується в системі музичної культури, в якій воно реально існує, функціонує, розви-
вається і складовою якої є. Структурно-функціональний підхід дає можливість здійснити аналіз 
функціонування народно-інструментального мистецтва України з узгодженням усіх його компонентів. 

Першим компонентом у структурі народно-інструментального мистецтва України є народний 
музичний інструментарій, що становить її основу. Історія становлення та розвитку народного музично-
го інструментарію тісно пов‘язана із загальним процесом розвитку української музичної культури, що 
формувалась протягом багатьох століть. У визначенні поняття «народні музичні інструменти» існує 
цілий ряд поглядів українських і зарубіжних учених, що відзначаються неоднозначністю і розмаїтістю. 
Так, І. Мацієвський, застосовуючи системний метод, розкриває багатоаспектність і багатогранність 
поняття «народний музичний інструментарій», визначає розмаїття ознак і критеріїв оцінки музичних 
інструментів, які об‘єднує це поняття, а також їхню приналежність до культурно-історичної системи, що 
постійно розвивається [5, 159]. Таке трактування народного інструментарію не збігається із традицій-
ними уявленнями про народні інструменти як про знаряддя, призначенням яких є відтворення музики і 
які виконують певну функцію в життєвих або обрядових зв‘язках народу [8, 41]. Ми ж у з‘ясуванні по-
няття «народний музичний інструмент» опираємось на положення сучасного дослідника 
Д. Варламова, який одним із найважливіших у сутності даного поняття вважає соціальний фактор. У 
визначенні народності музичного інструментарію дослідник головним вбачає роль інструмента в історії 
народу, відображення його соціальної сутності і художнього потенціалу. Важливою складовою поняття 
«народність інструментарію» Д. Варламов також вважає етносоціальну самобутність, підкреслюючи, 
що статус народного визначається проявом особливостей розвитку інструмента в конкретному націо-
нально-суспільному середовищі [1]. Отже, ґрунтуючись на положенні Д. Варламова, до поняття 
«народні інструменти» можна віднести соціально значущі музичні знаряддя, що в певний історичний 
період відіграли важливу роль у розвитку культури певної етнічної чи соціальної спільноти і водночас 
відображають особливості світогляду цієї спільноти. 

У сучасній музичній практиці і в побуті українського народу використовується народний музич-
ний інструментарій, удосконалення та реконструкція якого відбувалися упродовж усього XX ст. і три-
вають сьогодні. Вводяться нові способи звуковидобування і прийоми гри, завдяки чому з‘являється 
нове звучання удосконалених народних інструментів. Це відповідає вимогам часу і культурним потре-
бам суспільства, яке постає замовником, споживачем і поціновувачем результатів художньої діяль-
ності. Другим компонентом у структурі народно-інструментального мистецтва України є композиторсь-
ка творчість – явище, що виникло в європейській музичній культурі і пов‘язане з професійною 
писемною складовою музичної традиції. 

Творчість сучасних українських композиторів для народних інструментів розвивається в руслі 
тенденцій постмодернізму і характеризується переосмисленням надбань минулого, творчими експе-
риментами, пошуком нових засобів виразності. Митці вільно володіють новітніми композиторськими 
техніками і залучають художньо-технічні прийоми та засоби, притаманні сучасній камерно-
інструментальній музиці – додекафонію, серійну техніку, алеаторику, полістилістику, сонористичні 
прийоми. 

Відбувається розвиток і оновлення академічних жанрів музики для народних інструментів - 
концерту, сонати, сюїти, партити із позицій сучасної стилістики. У творах спостерігається поєднання 
інтонаційно-ритмічних елементів різних стилів (неокласицизму, необароко, неоромантизму) із засоба-
ми сучасної музичної мови. Новітні техніки композиції (сонористика, мінімалізм, кластерна техніка 
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та ін.) органічно поєднуються із фольклором та індивідуальними особливостями композиторського 
мислення. 

На межі XX – XXI ст. народні інструменти активно інтегруються у інструментальний простір ка-
мерної музики. Для удосконалених народних інструментів починають створювати музику композитори, 
які працюють в інших академічних жанрах. Це є свідченням утвердження статусу народних інстру-
ментів у сфері сучасної академічної музики, оновлення їхнього естетичного іміджу. У доробку україн-
ських композиторів представлені твори для камерного ансамблю за участю народних інструментів у 
поєднанні з академічними. На сьогодні створено велику кількість композицій для струнних і готово-
виборного баяна (В. Бібік, Ю. Гомельська, В. Губа, В. Зубицький, В. Ларчіков, Л. Самодаєва, 
Є. Станкович, К. Цепколенко), який розглядають як камерний концертний інструмент. Існує ціла низка 
творів й для інших змішаних складів – баяна й фортепіано (Ю. Гомельська, К. Майденберг-Тодорова, 
А. Томльонова), баяна і флейти (В. Бібік, В. Зубицький), баяна і кларнета (Л. Самодаєва), баяна і фа-
гота (А. Томльонова), бандури і фортепіано (Ю. Олійник), домри і фортепіано (В. Івко), скрипки, гітари і 
баяна (А. Загайкевич), флейти, скрипки, гітари, акордеона, контрабаса та ударних (В. Мартинюк) та ін. 
Помітне місце в українській музичній культурі також займають композиції для струнного квартету, ка-
мерного та симфонічного оркестрів із соло народних інструментів, зокрема, для бандури з оркестром 
(І. Гайденко, О. Герасименко, В. Павліковський), для гітари і симфонічного оркестру (А. Андрушко, 
М. Стецюн), для цимбалів і камерного оркестру (Б. Синчалов), для цимбалів і симфонічного оркестру 
(А. Гайденко), для баяна з оркестром (І. Гайденко, В. Зубицький, В. Рунчак, Л. Самодаєва), для акор-
деона з камерним оркестром (А. Гайденко), для домри з оркестром (Ю. Бабенко) та ін. Такі творчі 
експерименти співзвучні із постмодерністською тенденцією «змішування-синтезу» і сприяють вияв-
ленню нових, досі не розкритих художньо-виражальних можливостей удосконаленого народного му-
зичного інструментарію. 

У сучасній народно-інструментальній музиці відбувається поєднання елементів стильових си-
стем різних епох із використанням нових музично-виразових засобів, жанрів розважальної музики та 
авангарду. Яскраве відображення ця тенденція набула у композиціях майстерно синтезованого мо-
дерну і естрадно-джазового напряму (творчість А. Білошицького, А. Гайденка, В. Власова, 
В. Зубицького, А. Сташевського). У низці творів поєднано ознаки необароко, неофольклоризму та 
прийоми джазового музикування (творчість В. Зубицького, Г. Матвіїва, Ю. Олійника, Р. Стахніва), 
ознаки джаз-року і блюзу (музика А. Білошицького, Б. Мирончука, Ю. Шамо). Отже, композиторська 
творчість для народних інструментів демонструє яскраве новаторство у сфері сучасних ідей та компо-
зиторських технік і відбиває прагнення зробити удосконалені народні інструменти надбанням акаде-
мічної музики. 

Композиторська творчість тісно пов‘язана із музичним виконавством - соціокультурним і ху-
дожнім явищем, що «забезпечує реальне (звукове) буття музики, відтворює музичні твори у готовому 
вигляді для суспільного та індивідуального уживання» [3, 8]. Об‘єктом і суб‘єктом музично-
виконавської діяльності є музичний твір і виконавець (група виконавців). Більшість учених вважають 
музичне виконавство художньо-творчою діяльністю, що є вторинною щодо «створення» твору, тому 
що він є продуктом творчості композитора. Натомість Н. Корихалова зазначає про некоректність 
розподілу видів творчої діяльності в музиці на первинний та вторинний і трактує виконавство як само-
стійний вид діяльності, підґрунтям якого є факт існування самого музичного твору, яке в процесі інтер-
претації може набувати різної естетичної цінності [4]. 

Проблему первинного і вторинного видів творчої діяльності досить ефективно розв‘язує 
А. Муха, який поєднує композиторську і виконавську творчість та слухацьке сприйняття музичних 
творів в один процес, і таким чином визначає композиторську діяльність як первинну, виконавську – як 
центральну, слухацьку – як підсумкову [6, 71]. Отже, композиторська і виконавська творчість тісно 
взаємопов‘язані між собою і постають як послідовний акт діяльності. 

Одним із видів музично-виконавської діяльності є народно-інструментальне виконавство. В су-
часній музичній культурі існують три основні напрями народно-інструментального виконавства: фоль-
клорний, академічний та естрадний. Витоки фольклорного напряму сягають періоду палеоліту, йому 
притаманні колективна форма творчості, синкретичний характер виконання, усне збереження і пере-
давання творів. Академічний напрям народно-інструментального виконавства є відносно молодим 
явищем культури, процес формування якого охопив майже усе XX ст. В українську традиційну музичну 
культуру поступово проникали форми і засоби західноєвропейської академічної музики, відбулися 
удосконалення та реконструкція народного музичного інструментарію, створення навчального та кон-
цертного репертуару для народних інструментів. В естрадному напрямі вказаного виду музичної куль-
тури поєднано окремі естрадні стилі з виконавством на удосконалених чи автентичних народних ін-
струментах. 

Музична освіта тісно взаємопов‘язана із композиторською творчістю і музично-виконавською 
діяльністю і має такі складові: заклади музичної освіти, фахові мистецькі школи, постаті педагогів. Му-
зичну освіту розглядають як культурну традицію, реалізація здобутків якої здійснюється через діяль-
ність професійно спрямованих закладів освіти і безпосередньо постатей педагогів – засновників та 
послідовників фахових мистецьких шкіл. 
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Академічна виконавсько-педагогічна школа народно-інструментального мистецтва в Україні 
заснована видатним педагогом і музикантом М. Гелісом у 1930-х рр. Він був організатором і першим 
викладачем класу народних інструментів (а згодом – кафедри) Київської консерваторії. Митець на ос-
нові теоретично-методичних напрацювань суміжних академічних сфер музичного виконавства та 
власного педагогічного досвіду розробив методику викладання гри на народних інструментах. Згодом 
на єдиній методологічній основі послідовники М. Геліса заснували кафедри народних інструментів у 
регіонах. У результаті в Україні були сформовані регіональні виконавсько-педагогічні школи народно-
інструментального мистецтва (Харківська, Київська, Одеська, Львівська, Донецька), що характеризу-
ються самобутністю, оригінальною творчістю представників, мають власну історію розвитку. 

Утворення регіональних виконавсько-педагогічних шкіл відбулося у руслі загальних процесів 
розвитку народно-інструментального мистецтва: використання єдиних навчальних програм, науково-
методичної та нотної літератури, творчості українських композиторів для народних інструментів, до-
сягнень науково-дослідної діяльності мистецтвознавців у даній сфері, у проведенні всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів виконавців на народних інструментах, міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференцій. Таким чином відбулося формування української музично-педагогічної школи 
народно-інструментального напрямку в сукупності її регіональних відгалужень. 

Головним принципом діяльності кафедр народних інструментів музичних закладів освіти є 
комплексний підхід у вихованні виконавців, педагогів, диригентів. Робота кафедр народних інстру-
ментів музичних закладів освіти спрямована на академізацію народно-інструментального виконав-
ства, що сприяє утвердженню вказаного жанру в академічному музичному просторі. 

У лоні вищих закладів освіти виникають і розвиваються наукові мистецтвознавчі школи. Ми-
стецтвознавство (музикознавство) – одна зі складових системи народно-інструментального ми-
стецтва, до якої входять два компоненти – наука і мистецька критика, що розкривають головні напря-
ми мистецтвознавства – науково-теоретичний, історичний та публіцистичний. 

Слід відзначити, що упродовж свого нетривалого існування у порівнянні з іншими жанрами 
академічної музики, у сфері народно-інструментального мистецтва України створено ґрунтовну науко-
во-теоретичну базу, до якої входять цілий ряд докторських, кандидатських дисертацій, монографій, 
підручників, посібників. Зокрема, ґрунтовно розроблено теорію формування виконавської майстер-
ності (Ю. Бай, М. Давидов, С. Карась, В. Князєв, В. Самітов, А. Семешко (баян), Н. Брояко (бандура), 
Л. Матвійчук, В. Петрик (домра), М. Михайленко (гітара), теорію та історію народно-оркестрового вико-
навства (В. Дейнега, О. Ільченко, М. Лисенко, Ю. Лошков, О. Трофимчук, Т. Сідлецька), теорію та 
історію народно-інструментального ансамблевого виконавства (Б. Водяний, П. Дрозда, І. Маринін, 
Л. Пасічняк), теорію виховання духовного потенціалу музиканта-виконавця (О. Олексюк). Низка дисер-
таційних досліджень українських учених присвячена висвітленню історичного розвитку народного му-
зичного інструментарію і окремих жанрів народно-інструментального мистецтва. Серед них – канди-
датські дисертації Т. Барана, О. Незовибатька (цимбали), Р. Безуглої, М. Булди, Є. Іванова, І. Єргієва, 
Д. Кужелева В. Марченка, Ю. Нефедова (баянне, акордеонне мистецтво), В. Дудчак, Н. Морозевич, 
І. Панасюк (бандурне мистецтво), Є. Бортника, Н. Костенко (домрове мистецтво), С. Костогриза (ба-
лалайкове мистецтво), Б. Корчинської-Яскевич (сопілкове мистецтво). Справжньою енциклопедією 
народно-інструментального мистецтва є підручник М. Давидова «Історія виконавства на народних ін-
струментах» (Українська академічна школа)» [2], де детально висвітлено композиторські, виконавські, 
науково-теоретичні та педагогічні здобутки у сфері народно-інструментального мистецтва України. 

Висновки. Отже, народно-інструментальне мистецтво України функціонує як складна цілісна 
система, до якої входять ряд компонентів (інструментарій, композиторська творчість, виконавство, 
фахова музична освіта, мистецтвознавство (музикознавство). Ці компоненти взаємодіють між собою і 
постійно перебувають у численних системних і позасистемних взаємозв‘язках, забезпечуючи створен-
ня, поширення і використання результатів творчої діяльності у народно-інструментальній сфері. 
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«THE TRIUMPHAL SONG» BY J. BRAHMS AT THE CONTEXT  
OF THE GERMAN SPIRITUAL, HISTORICAL AND MUSICAL TRADITION  

OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
 
The purpose of the article is to identify the genre-intonational uniqueness of the «Triumphal Song» by J. Brahms in the spirit 

of the style and style of German culture and music of the second half of the XIX century. The methodology of the work is based on the 
intonation concept of music from the perspective of stylistic, etymological analysis, as well as on the interdisciplinary, historical and cul-
turological approaches, which allow revealing the spiritual-semantic and poetic-intonational features of the «Triumphal Song» by I. 
Brahms. The scientific novelty of the research is determined by its analytical perspective, which takes into account not only the genre-
style specificity of the composer's work but also the organic elements of its interaction with the German national spiritual and religious 
tradition, which was actualized during the formation of the German Empire. Conclusions. The generalization of the spiritual-semantic 
and intonational indicators of the «Тriumphal Song» by J. Brahms indicates that the title work originated at the intersection of the com-
poser's neoclassical and non-architectural quest, as well as the centuries-old traditions of the German Protestant culture, guided by its 
basic spiritual settings. Among the latter, a significant place belongs to the imperative of God‘s glory, which determines the spiritual 
meaning of being a person and his creative self-realization. Its essence in conjunction with the German national imperial idea is also 
embedded in the content of «The Triumphal Song» by I. Brahms, whose genre ambiguity, synthesizing the typology of German Lied, Te 
Deum, and Protestant hymnology, reflected in the music-intonational language and hymn-choral quotes organic unity. German spiritual 
and state-imperial world perception of the second half of the XIX century. 

Key words: «The Triumphal Song» by I. Brahms, choral art by I. Brahms, Protestantism, German culture, Protestant choir, 
Christian praise. 

 
Татарнікова Анжеліка Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, докторант, старший викладач кафедри хорово-

го диригування Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової 
«Тріумфальна пісня» Й. Брамса в контексті німецької духовно-історичної та музичної традиції другої полови-

ни XIX століття 
Мета статті – виявлення жанрово-інтонаційної унікальності «Тріумфальної пісні» Й. Брамса у річищі духовно-

стильових шукань німецької культури і музики другої половини XIX століття. Методологічна основа роботи спирається на інто-
наційну концепцію музики в ракурсі стилістичного, етимологічного аналізу, а також на міждисциплінарний та історико-
культурологічний підходи, що дозволяють виявити духовно-смислові та поетико-інтонаційні особливості «Тріумфальної пісні» 
Й. Брамса. Наукова новизна дослідження визначена її аналітичним ракурсом, що враховує не тільки жанрово-стильову специ-
фіку творчості композитора, але й органіку її взаємодії з німецькою національною духовно-релігійною традицією, актуалізова-
ною в період формування Германської імперії. Висновки. Узагальнення духовно-смислових та інтонаційних показників «Тріум-
фальної пісні» Й. Брамса свідчить про те, що названий твір виник на перетині неокласичних та необарочних шукань 
композитора, а також вікових традицій німецької протестантської культури, скерованої її базовими духовними настановами. 
Серед останніх суттєве місце належить імперативу про Божу Славу, що визначає духовний сенс буття людини та її творчої са-
мореалізації. Його сутність у поєднанні з піднесенням німецької національної імперської ідеї закладена також і у змісті «Тріум-
фальної пісні» Й. Брамса, жанрова багатозначність якої, синтезуючи типологію німецької Lied, TeDeum та протестантської 
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гімнології, відобразила у музично-інтонаційній мові та гімнічно-хоральних цитатах органіку єднання німецького духовного та 
державно-імперського світовідчуття другої половини XIX століття. 

Ключові слова:«Тріумфальна пісня» Й. Брамса, хорова творчість Й. Брамса, протестантизм, німецька культура, про-
тестантський хорал, християнське славослів‘я.  

 
Татарникова Анжелика Анатольевна, кандидат педагогических наук, докторант, старший преподаватель ка-

федры хорового дирижирования Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой 
«Триумфальная песня» И. Брамса в контексте немецкой духовно-исторической и музыкальной традиции вто-

рой половины XIX столетия 
Цель работы –выявление жанрово-интонационной уникальности «Триумфальной песни» И. Брамса в русле духовно-

стилевых исканий немецкой культуры и музыки второй половины XIX столетия. Методологическая база работы опирается на 
интонационную концепцию музыки в ракурсе стилистического, этимологического анализа, а также на междисциплинарный и 
историко-культурологический подходы, позволяющие выявить духовно-смысловые и поэтико-интонационные особенности 
«Триумфальной песни» И. Брамса. Научная новизна исследования определена ее аналитическим ракурсом, учитывающим не 
только жанрово-стилевую специфику творчества композитора, но и органику ее взаимодействия с немецкой национальной 
духовно-религиозной традицией, актуализировавшейся в период формирования Германской империи. Выводы. Обобщение 
духовно-смысловых и интонацонных показателей «Триумфальной песни» И. Брамса свидетельствует о том, что названное 
произведение возникло на пересечении неоклассических и необарочных исканий композитора, а также вековых традиций 
немецкой протестантской культуры, руководимой ее базовыми духовными установками. Среди последних существенное место 
принадлежит императиву о Божьей Славе, определяющей духовный смысл бытия человека и его творческой самореализации. 
Его сущность в соединении с немецкой национальной имперской идеей заложена также и в содержании «Триумфальной пес-
ни» И. Брамса, жанровая многозначность которой, синтезируя типологию немецкой Lied, TeDeum и протестантской гимнологии, 
отобразила в музыкально-интонационном языке и гимнично-хоральных цитатах органику единения немецкого духовного и гос-
ударственно-имперского мироощущения второй половины XIX столетия. 

Ключевые слова:«Триумфальная песня» И. Брамса, хоровое творчество И. Брамса, протестантизм, немецкая куль-
тура, протестантский хорал, христианское славословие. 

 
Relevance of the research. The creativity of Brahms is a significant part of the German cultural, his-

torical and musical tradition of the XIX century. One of the outstanding qualities of his legacy is inexhaustibil-
ity and spiritual and semantic diversity. According to K. Tsareva, " the prospects of Brahms art is one of the 
most difficult issues, which arise at the connection with his work. Contemporaries.< ..> we saw at him as 
zealous guardian of tradition, but we clearly feel  him our contemporary <...> For the art of the XIX century, 
tradition is primarily a memory, the connection of times, the continuity of culture <...> ―Good memory‖ was 
common to all the great. But perhaps the music of the nineteenth century, namely the Brahms befell so 
clearly embody this trend of revisiting the past in search of moral support, at the pursuit of the ideal wisdom 
and beauty" [20, 13]. This is also correlative with the "Triumphal song" (Op. 55) of the composer. It concen-
trates on its creative and spiritual experience, and its relation to German cultural and historical realities of the 
second half of the XIX century, in particular with the unification of Germany. 

Analysis of research and publications Russian and foreign musicological literature devoted to the 
work of Brahms is quite various. It is represented by well-known monographs and publications of M. Kalbek, 
K. Geiringer [5], K. Tsareva [20], as well as dissertations of recent decades [1; 9; 14]. S. I. Rogovoy's re-
search [15] is focused on the generalization of the personality and creativity of the composer, is considered 
through the prism of his epistolary heritage, while one of the sections of the dissertation of A. V. Muravsko 
[12] is focused on the genre-style and confessional specifics of the "German Requiem" I. Brahms, who large-
ly determined the spiritual and religious world of the author, thereby indicating its connection with the past 
and the present. The latter was reflected in the poetics of the "triumphal song". These sources can be sup-
plemented with anniversary publications devoted to the author's creative biography, illuminating the spiritual 
and intellectual aspects of his work and personality, which were manifested in various genre areas [7; 8; 10; 
18]. However, the genre-style and national-spiritual specificity of many choral works. Brahms, including the 
"triumphal song" as one of the key opuses of the Mature period of creativity, has not become the subject of 
art criticism and musical and cultural generalizations yet. It determines the relevance of the topic of the arti-
cle.  

The purpose of the article is to identify the genre-intonation uniqueness of the "triumphal song" by I. 
Brahms in the course of spiritual and style searches of German culture and music of the second half of the 
XIX century. 

The methodological basis of the work is based on the intonation concept of music from the perspec-
tive of stylistic, etymological analysis, as well as interdisciplinary, historical and cultural approaches to identi-
fy the spiritual-semantic and poetic-intonation features of the "triumphal song" by I. Brahms. 

The scientific novelty is the research is determined by its analytical perspective, which takes into ac-
count not only the genre and style specifics of the composer's work but also the organics of its interaction 
with the German national spiritual and religious tradition, introduced during the formation of the German Em-
pire. Presenting the main material. The composer's work was created in 1870-1871 on the occasion of the 
German victory over the French in the Franco-Prussian war, the results of which formed the basis for the 
formation of the German Empire. National state Imperial pathos of these events caused to the stylistic rela-
tionship of the works of J. Brahms with similar compositions by G. F. Handel, including, "Diligensky Te De-
um". This is the influence of K. Geiringer sees polyphonic, handling "the type of motet four-voice choirs <...> 
and above all in the shining, life-affirming brilliance of the work" [5, 335]. The Baroque tradition also affected 
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the spiritual and symbolic allusions of the text basis of the "triumphal song" – the 19th Chapter of the Apoca-
lypse, where the victory over Babylon is glorified. 

At the same time, it can be noticed that the creation of this work had association not only with the of-
ficial state order but reflected the personal position of Brahms as a patriot of his motherland. "The' Republi-
can' of art, as he was monarchist in matters of government. The Emperor was the sacred face for him, and 
Bismarck favorite hero, whose fire and sword United Germany and respected man <...> The alternative – 
fragmentation or unification under the auspices of the Prussian monarchy – was decided for Brahms uncon-
ditionally in favor of the second" [20, 173]. 

What is mentioned above led to the fact of the dedication of this work to the German Emperor? Ac-
cording to contemporaries, in the original plan of the victory of German weapons presented Otto von Bis-
marck. At the same time, the "triumphal song", by analogy with Christian praise, symbolically glorified the 
Christian idea of German Imperial statehood, voiced at numerous statements of Bismarck. According to his 
speech, "only that government may be called Christian, that put itself the task to realize the Christian doc-
trine".Fighting for the unification of Germany, Bismarck did not think of another centralized government at the 
heart of the future except as a religious <...>Bismarck as a Christian hoped to "humanize" the state machine" 
[3, 12]. This orientation of the historical development of the German state, in which military power and na-
tional patriotism were combined with their religious and mythological understanding, were close and I. 
Brahms and many of his compatriots, at  minds of which the figures of their outstanding contemporaries were 
associated with the legendary Siegfried, Armin, Friedrich Barbarossa, as well as M. Luther. The most of the-
se "German heroes" distinguished themselves at the fight against the "Welsh" (Roman peoples): "Arminius 
defeated the Romans, Luther freed the Germans from the "Roman shackles" in the spiritual sphere, and 
Bismarck defeated their "hereditary enemy" – the French" [11, 205]. This kind of spiritual and mythological 
orientation of the understanding of domestic history in a certain way is the etymology of the word "triumph" 
and  many meanings,which cover a wide range of meanings – from hymns in honor of Dionysus and the an-
cient Roman solemn procession of winners-triumphant up to the symbolism of the "Triumph of Orthodoxy", 
which marked the spiritual victory over the iconoclasts in the Byzantine Empire [17]. 

The spiritual-semantic and etymological aspects of the title of the work by I. Brahms, his Gloria at the 
gratitude of the text basis [13], the historical conditions of creation are also reflected in its genre-style and 
intonation specificity. "Triumphal song", according to many researchers, has analogies with the typology of 
the "Te Deum" [5, 335; 13, 56], and spiritual roots of the German Lied, that dates back to the spiritual lyrics 
of minnesinger. At the same time, their genre features are components of a wide genre sphere of glory-
praise (Gloria, Te Deum, Sanctus, doxology, etc.). D.) at the centuries-old history of the Christian culture of 
the East and West. The texts of these hymns are focused on such important concepts of Christian doctrine 
as "glory", "praise", "gratitude", "greatness", "worship»Each of them, having an independent meaning, at the 
same time is closely connected with each other by a single meaning, spiritualizes the life path of a person.In 
addition, all of them, on the one hand, form the semantic basis of some very important sections of Christian 
worship, being represented by independent texts and liturgical singing (Sanctus, Gloria, etc.).On the other 
hand, they are United by the semantic indicators of Christian praise, which is most fully generalized in the 
text-musical everyday life of Te Deum. 

It should also be noted that the significance of this hymn and its analogs in the Christian liturgical 
tradition is due not only to their new Testament origins but also to the key role of the image of the Glory of 
God in Christianity as a whole. In this case, it can be considered both at the level of the theological category 
and at the level of spiritual and moral quality, which is the link between the Divine and the human worlds. It is 
also indicative of the fact that the glorification of God, the ascension of praise to Him throughout Christian 
history is associated with "chanting". In the case of the German national-spiritual tradition, this function is 
performed not only by the Church hymnology but also by Lied. 

The correlation of the typology of Christian glorification not only with the actual Christian practice but 
also with the political history of the Empire-States becomes natural in the world of the above. It was in de-
mand both in Church and court practice, where the Key events in the life of the ruling dynasties and their 
historical achievements actually performed the function of sacralizing the latter in "building" Parallels-
analogies between the Divine and earthly worlds. 

Thus, the image of divine Glory, praise in all its breadth of interpretation, which marks the spiritual 
connection between God and man, as well as one of the most important ways of spiritual transformation of 
the latter, acts as an essential category of the Christian worldview of spiritual and consciousness, which is 
also reflected not only in the liturgical and singing practice, but also Accordingly, praise, gratitude, praise, 
generalized in liturgical texts, in ritual actions and, and creative Christian para liturgical practice, constitute 
one of the highest forms of spiritual life of man, for "the sinner is opposed not by the righteous, but by a 
grateful man who praises the Lord." 

The aspects of the understanding of "glory-praise" have received a diverse embodiment in the multi-
confessional spectrum of Christian culture, including the German Protestant tradition.The obligation of Uni-
versal articles of faith was recognized by Lutherans from the first years of the reformation, as M. Luther once 
wrote: "Three symbols or confessions of faith in the Church are adopted unanimously, namely: Apostolic, 
Athanasian symbols, Te Deum laudamus" [2, 102]. Remembering the latter, the German reformer had men-



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 345 

tioned not only a specific liturgical text and its Church-singing component but also the above-mentioned reli-
gious and theological quality. The generalization of the latter made it possible to formulate five basic theses 
of the Protestant creed, which were summarized in the so-called "5 Sola": "Sola scriptura ("one Scripture"), 
Sola gratia ("Only one grace"), Sola Fide ("Only one faith"), Sola Christus ("Only Christ"), Soli Deo Gloria 
("Only glory to God"). The last principle, according to S. Sannikov, "expresses the eschatological anticipation 
and expectation, which starts on the ground in a continuous doxology, praising God..."[16, 85, 90]. 

This applies in the Protestant (including Lutheran) religion not only to the theological sphere of hu-
man existence but also to his professional activity. The spiritual understanding of the latter is summarized by 
the term Beruf, which in this confessional tradition is interpreted as "God-given purpose" [12, 6]. At the same 
time, any earthly practical activity "is considered as what is done for the Glory of God. Perhaps it was this 
dimension that became the main point of Protestant ethics, which formed the spirit of capitalism. Thus, ordi-
nary earthly professions were sanctified and became work for God" [16, 90]. 

Such an understanding of the meaning of life and creative work is also indicative of the activities of 
Baroque masters, in particular for I. S. Bach, who repeatedly wrote in his manuscripts either in the form of a 
monogram or in the full text of the Protestant imperative Soli Deo Gloria (SDG) mentioned above. In addition, 
according to his definition, "the ultimate and final goal of General bass, like all music, is to serve the Glory of 
God and refreshment of the spirit. Where this is not taken into account, there is no real music, but there is 
diabolical chatter and noise" [6, 77-78]. 

Such a position is a certain extent indicative for I. Brahms, whose creativity in its stylistic indicators is 
closely connected with both Baroque and classical musical and historical traditions, as well as with their spir-
itual and religious attitudes, focused primarily on the Protestant worldview. The latter is due to the belonging 
Of the Brahms family to the Protestant environment [12, 9]. The question of the composer's religiosity has 
long been the subject of lively discussions, since the composer had no inclination to open declarations of his 
confessional spiritual position. Nevertheless, it is obvious that "he lived, undoubtedly, with the very ideas that 
lay at the heart of Christianity" [10, 189]. The treasures of his library were several editions of the Lutheran 
Bible, which he actively studied, using later in many of his works, including the "Triumphal song". 

It should be noted that the spiritual world of Brahms also kept feeding the national roots of the culture 
to which he belonged. According to V. Furtwängler, "everything he could, he could thank the German spirit. 
But not because of that... that he wanted to be German, but because he was. He could not otherwise, and if 
his heart – however, it is also a sign of his German spirit-was widely open to all the achievements of the non-
German world, he conquered this world with his spirit "[19, 187]. 

The aspects of the national and spiritual perception of Brahms are also reflected in his "Triumphal 
song" (op. 55). The text basis of the work, which includes three parts, as mentioned earlier, was the 19th 
Chapter of the revelation of John the Evangelist, or rather it praise poems that marked the victory over Baby-
lon. The composer, independently selecting the texts of Scripture in the German translation (Protestant sign), 
in this opus focuses on the semantic,rhetorical and intonational content of Christian glorification, which is 
dominated by such components as "Hallelujah", "glory", "honor", "praise to God", "God Almighty" and the 
like. Referring to the question of the artistic value of the text of the "triumphal song", K. Hefner notes: "The 
Choice of Brahms is brilliant: you need to know the Bible well in order to select verses with such accuracy in 
accordance with its concept" [CIT. po: 13, 57], which, we add, in an original way combines the past and the 
present, the spiritual and religious heritage of Christian culture in General and, in particular, the German 
world and the Protestant attitudes of its existence, which together determined the cultural and historical pa-
thos of the German Empire of the second half of the XIX century. This is an appeal to the semantics of D-
dur, bright dynamics, wide use of dotted rhythm, active movement, the dominance of timbre of the brass 
group, quart intonations, supplemented by Kant-melismatic third paralelisms. Based on a Baroque composi-
tion, Th. Brahms turns to the idea of antiphonic opposition of two choral masses and different types of their 
textural representation (chord, polyphonic). 

The intonation speech of the "Triumphal song" by I. Brahms is also focused on the typical qualities of 
Glory-praise, the musical and rhetorical qualities of which have been formed since the Baroque era, in par-
ticular, in the works of G. F. Handel, J. S. Bach and their contemporaries and predecessors. Another quote 
presented in one of the culminating moments of the II chapter analyzed works by I. Brahms is a quote of one 
of the most famous in the German Protestant liturgical practice of chorals "Nun danket alle Gott" ("Praise 
(Thank you) to our God"), dating from 1636.This hymn was in great demand both in the liturgical and creative 
practice of the XVII-XIX centuries, including in the spiritual works of I. Pachelbel, F. Mendelssohn, F. Liszt, 
etc. Special place this chorale held at choral works of I. S. Bach, in particular in cantatas 79 and 192, created 
to celebrate the anniversary of the reformation, where his citation symbolized the image of a militant and tri-
umphant Church. The historical sources also mention the fact that the spiritual and militant nature of this 
chorale manifested itself in the historical events of 1757-the battle of rage, when the Prussian army defeated 
the troops of the Austrians – the Heroic pathos of this event marked the chorale "Nun danket alle Gott", 
which sang, chanted twenty-five thousand soldiers of the Prussian army [21].So the history of the existence 
of this anthem demonstrates its pronounced religious and militant nature, was in demand in the "triumphal 
song" by Brahms, who praised the greatness of the German Imperial idea within the historical realities of the 
second half of the XIX century. 
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These themes-quotations form the intonation ground of the composer's entire work, thus revealing a 
memorable connection with the heroic pages of the history of the nation and its spiritual attitude. The anthem 
of Prussia, which eventually becomes the anthem of the German Empire, as well as the quoted Lutheran 
chorale capture the spirit of the Imperial unification of the German nation and the significance of its national 
idea. Belonging to the anthem genre sphere gives this musical material the quality of a "bridge", which, ac-
cording to the apt observation of Lotman, paves the way "from the rational world to the mystical world" [4, 
128]. 

Conclusions.The synthesis of the spiritual-semantic and prosodic indicators of "triumphant song" 
Brahms suggests that the work arose at the intersection of Neoclassical and Neobarocco quest of the com-
poser, and also centuries-old traditions of German Protestant culture focused its underlying spiritual teach-
ings. Among the latest, an essential place belongs to the imperative of God's Glory, which determines the 
spiritual meaning of human existence and creative self-realization. Its essence in combination with the rise of 
the German national Imperial idea is also laid down in the sense of the "triumphal song" And. Brahms, genre 
polysemy which synthesizes the typology of the German Lied, the Te Deum and Protestant monolog, reflect-
ed in the musical intonation of speech and hymn-choral quotes organic spiritual unity of German state and 
Imperial attitude of the second half of the XIX century. 
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СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН ТА БАЛЕТНА КРИТИКА СЕРЕДИНИ 30-Х РР. ХХ СТ. 
 
Мета дослідження – проаналізувати естетичний канон соцреалізму та принципи Д. Лукача та М. Ліфшица у проекції 

на балетну критику середини 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі балету «Світлий струмок» Шостаковича-Лопухова, 1936). Методо-
логія. Застосування методів аналізу джерел, концепцій, порівняння критично-оцінних підходів до розгляду балету «Світлий 
струмок» забезпечили об‘єктивне проведення дослідження. Наукова новизна. Вперше естетичні принципи Лукача-Ліфшица та 
соцреалістичного канону екстрапольовано у площину балетної критики середини 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі балету «Світлий 
струмок» Шостаковича-Лопухова, 1936). Висновки. Вимоги дотримання принципів соціалістичного реалізму у мистецтві, основ-
ними з яких були партійність та народність, транслювалися через критичні статті. Виступаючи проти спрощеного розуміння ре-
алізму і його зведення до усталених стилістичних канонів, засновники журналу «Літературний критик» (Москва, 1933–1940) 
Д. Лукач, М. Ліфшиц та ін. відстоювали позастильову критику, оскільки художня цінність твору не може виявлятися виключно 
крізь призму стилю; обґрунтовували реалістичність мистецтва через доведення дійсності змісту будь-якого художнього твору; 
впроваджували принципи дружньої дискусії і глибокої взаємної поваги критика і митця. Стаття «Балетна фальш» (6.02.1936, 
критика балету Шостаковича-Лопухова «Світлий струмок» в Великому театрі, Москва) відіграла роль транслятора естетичних 
вимог влади до мистецтва балету, зразка пропаганди моноідеології через критику. Стаття стала своєрідним попередженням 
критиків щодо наслідків схвальних оцінок балетів без співвіднесення їх із каноном соціалістичного реалізму.  

Ключові слова: критика балету, соцреалізм, естетика соцреалізму, балет «Світлий струмок». 
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Киевского национального университета культуры и искусств 
Соцреалистический канон и балетная критика средины 30-х гг. ХХ ст. 
Цель исследования – проанализировать эстетический канон соцреализма и принципы Д. Лукача и М. Лифшица в 

проекции на балетную критику середины 30-х гг. ХХ в. (на примере балета «Светлый ручей» Шостаковича-Лопухова, 1936). 
Методология. Применение методов анализа источников, концепций, сравнение критически-оценочных подходов к рассмотре-
нию балета «Светлый ручей» обеспечили объективное проведение исследования. Научная новизна. Впервые эстетические 
принципы Лукача-Лифшица и соцреалистического канона экстраполировано в плоскость балетной критики середины 30-х гг. 
ХХ в. (на примере балета «Светлый ручей» Шостаковича-Лопухова, 1936). Выводы. Требования соблюдения принципов соци-
алистического реализма в искусстве, основными из которых были партийность и народность, транслировались через критиче-
ские статьи. Выступая против упрощенного понимания реализма и его сведения к устоявшимся стилистическим канонам, осно-
ватели журнала «Литературный критик» (Москва, 1933–1940) Д. Лукач, М. Лифшиц и др. отстаивали внестилистическую 
критику, поскольку художественная ценность произведения не может выявляться исключительно через призму стиля; обосно-
вывали реалистичность искусства через доказательство действительности содержания любого художественного произведе-
ния; внедряли принципы дружеской дискуссии и глубокого взаимного уважения критика и творца. Статья «Балетная фальшь» 
(6.02.1936, критика балета Шостаковича-Лопухова «Светлый ручей» в Большом театре, Москва) сыграла роль транслятора 
эстетических требований власти к искусству балета, образца пропаганды моноидеологии через критику. Статья стала своеоб-
разным предупреждением критиков про последствия положительных оценок балетов без соотнесения их с каноном социали-
стического реализма. 

Ключевые слова: критика балета, соцреализм, эстетика соцреализма, балет «Светлый ручей». 
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Social realism canon and ballet criticism of the middle of the 30s of the XX century 
Purpose of the article is to analyze the aesthetic canon of socialist realism and the principles of D. Lukacs and M. Lifshits in 

the projection on ballet criticism of the mid-30s. XX century (on the example of the ballet «Bright Stream» by Shostakovich-Lopuhov, 
1936). Methodology. The use of methods for analyzing sources, concepts, comparing critical assessment approaches to the considera-
tion of the ballet «Bright Stream» ensured an objective study. Scientific novelty. For the first time, the aesthetic principles of Lukach-
Lifshic and the socialist-realist canon were extrapolated to the plane of ballet criticism of the mid-30s. XX century (on the example of the 
ballet «Bright Stream» by Shostakovich-Lopuhov, 1936). Conclusions. The requirements for observing the principles of socialist real-
ism in art, the main of which were partisanship and nationality, were transmitted through critical articles. Opposing the simplified under-
standing of realism and its reduction to established stylistic canons, the founders of the journal «Literary critic» (Moscow, 1933–1940) 
D. Lukach, M. Lifshic, and others defended extra list criticism, since the artistic value of a work cannot be revealed exclusively through a 
prism style; substantiated the realism of art through proof of the reality of the content of any work of art; introduced the principles of 
friendly discussion and deep mutual respect of the critic and creator. The article «Ballet Falsehood» (February 6, 1936, criticism of the 
Shostakovich-Lopuhov ballet «Bright Stream» at the Bolshoi Theater, Moscow) played the role of a translator of the aesthetic require-
ments of the authorities for the art of ballet, a model of propaganda of mono-ideology through criticism. The article became a kind of 
warning to critics about the consequences of positive evaluations of ballets without correlating them with the canon of socialist realism. 

Key words: criticism of ballet, social realism, aesthetics of social realism, ballet «Bright Stream». 

 
Актуальність теми дослідження. Проблема транслювання принципів соціалістичного реалізму 

в критиці балету починаючи з середини 1930-х рр. ХХ ст. в СРСР є однією з актуальних. Соцреалізм 
як моностиль радянської культури, що перетворився на догму для всіх видів мистецтва, у тому числі й 
балетного, реалізовувався й у критиці. Попри граничну ефемерність балетного мистецтва, пов‘язану зі 
специфікою створення художнього образу, до нього висувались стандартні соцреалістичні вимоги, що 
висловлювалися критиками у засобах масової інформації. Саме цей аспект є практично недослідже-
ним, що унеможливлює відтворення цілісної панорами балетного мистецтва. Одним з кроків на цьому 
шляху може стати аналіз критичного дискурсу балету «Світлий струмок» Д. Шостаковича-Ф. Лопухова 
(Ленінград, Москва, 1936). 

Аналіз досліджень і публікацій. Останнім часом з‘явилася велика кількість досліджень, де 
об‘єктивно осмислюється соціалістичний реалізм в різних аспектах: естетико-філософському 
(К. Кларк [6], Н. Ксьондзик [7], Л. Левчук [8], А. Стикалін [17] та ін.), культурологічному 
(А. Святославский [14], Д. Фунтова [20]), мистецькому (в літературі – Х. Гюнтер [5], А. Хрусталева [21], 
музиці – Ф. Розинер [13], в балеті – М. Гендова [3], З. Макарова [10] та ін.). Однак комплексного до-
слідження проблеми співвіднесення канону соцреалізму та балетної критики проведено не було. 

Мета дослідження – проаналізувати естетичний канон соцреалізму та принципи Д. Лукача та 
М. Ліфшица у проекції на балетну критику середини 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі балету «Світлий 
струмок» Шостаковича-Лопухова, 1936). 

Виклад основного матеріалу. Критика будь-якого виду мистецтва є різновидом творчості, тісно 
пов‘заним з розвитком літератури та літературної критики. Саме в надрах останньої зароджувалася 
театральна, музична, балетна критика. Природно, що процеси впровадження соцреалістичної естети-
ки в 30-х рр. ХХ ст. через літературну критику впливали на все поле мистецької критики, включаючи й 
балетну. Постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій» від 23 квітня 1932 
року «стала відправною точкою нового етапу радянської культурної історії. Ліквідація художніх 
об‘єднань і створення єдиного союзу письменників підготували ґрунт для канонізації доктрини, яка 
стала відомою під назвою соціалістичного реалізму» [5, 248] та була поширена на всі види мистецтва  

Сучасні дослідники піддають сумніву формулювання «марксистсько-ленінська естетика», що 
позиціонувалась як фундамент соцреалізму. Розглядаючи питання витоків соцреалізму американська 
дослідниця К. Кларк на підставі відсутності згадок про марксистсько-ленінську естетику на Першому 
Всесоюзному з‘їзді радянських письменників, що проходив у Москві у другій половині серпня 1934 р., 
стверджує, що ця естетика розробляється лише у тридцяті роки ХХ ст., а «соцреалізм виявився, по 
суті, літературною практикою гранично залежною від тодішніх політичних потреб влади і вибудуваною 
навколо ―позитивного героя‖. І тому, він, – на думку дослідниці, – процвітав фактично незалежно від 
того, що Маркс, Енгельс чи навіть Ленін дійсно висловлювалися з питань естетики» [6, 359]. 
Соцреалізм, починаючи з 1934 року поширюється на мистецький, а ширше – культурний простір і 
домінування цього канону продовжується фактично до розпаду Радянського Союзу. 

Осередком формування марксистської парадигми естетики, по-суті, стає журнал «Літератур-
ний критик», заснований у 1933 році після постанови ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р., про яку йшлося 
вище. До кола однодумців, що сформувався навколо журналу «Літературний критик», крім Д. Лукача і 
М. Ліфшица входили В. Гриб, І. Сац, Є. Усієвич та ін. Вже у першій книзі журналу «Літературний кри-
тик» була розміщена стаття його головного редактора П. Юдіна, в якій він у руслі суперечок про метод 
і світогляд виступив проти розгляду процесу художньої творчості як самодостатнього і незалежного 
від зовнішніх чинників, так і безпосередньої його залежності від економіки. У першому випадку йдеться 
про школу формалізму, а в другому – про вульгарний соціологізм. Він підкреслив шкоду, яку завдає не 
лише літературному, а й художньому процесу в цілому, критика, що базується на таких уявленнях: 
«Спроба розглядати художню літературу поза марксистським вченням про базис і надбудову, як са-
морухому сутність, або вульгарне зведення художньої творчості прямо і безпосередньо до економіки 
нічого спільного не має з марксистсько-ленінським літературознавством. Подібна критика не виховує 
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письменника, дезорієнтує читача, не сприяє, а протидіє розвитку художньої творчості» [21, 199]. Про-
голошені естетичні основи літературної критики поширювався на весь спектр мистецької критики. 

Центральною категорією естетичної концепції 30-х років ХХ ст. Лукача-Ліфшиця та їх прибіч-
ників став «великий реалізм», характерною особливістю якого вважали гносеологічний раціоналізм як 
орієнтацію мистецтва і митців на пізнання об‘єктивної реальності. Стверджувалося, що зміст твору 
мистецтва – це дійсність чи реальність, яку воно відображає, а тому будь-яке мистецтво реалістичне. 
Журнал «Літературний критик» відстоював право митця-реаліста повною мірою зображати життя в ту 
чи іншу епоху, включаючи й негативні сторони. 

«Теорія великого реалізму» – реакція на вульгарно-соціологічний метод у мистецтвознавстві і 
авангардне мистецтво та його художньо-естетичні принципи. Прихильники першого розглядали ху-
дожню творчість як специфічний прояв класової свідомості і залишали поза увагою образно-
пізнавальну природу мистецтва, а відтак заперечували і гносеологічну функцію мистецтва. Авангард, 
заперечуючи останню, гіпертрофував суб‘єктивно-авторське начало і тому своє завдання вбачав у 
художньому «конструювання» дійсності, створенні нової реальності відповідно певним естетичним 
принципам. Д. Лукач, навпаки, акцентував увагу на не суб‘єкті, а на об‘єкті естетичної (художньої) 
діяльності й пізнавальному аспекті творчості та висував вимогу об‘єктивності у мистецтві. Звідси вип-
ливає необхідність глибокого усвідомлення митцем об‘єктивної дійсності у всій складності суспільних 
зв‘язків. Д. Лукач та М. Ліфшиц виступали проти спрощеного розуміння реалізму і його зведення до 
якихось усталених стилістичних канонів. І критики при оцінці творів мистецтва повинні бути вільними 
від сприйняття чи несприйняття якогось певного стилю: «Стильове обмеження неможливе: як 
індивідуальний стиль, так і стиль епохи постає із складної взаємодії розвитку суспільства у конкретний 
період і конкретних художніх індивідуальностей» [17, 42]. 

Важливою в аспекті розуміння позиції критики в умовах соцреалізму є праця В. Асмуса «О 
нормативній естетиці», розміщена 1934 року у «Літературному критику», де естетика соцреалізму 
розглядається як засіб регулювання художніх процесів [1]. Асмус вважає критика посередником між 
естетикою, філософією та художньою творчістю, мистецтвом, надаючи важливого значення естетико-
художнім, морально-етичним, психологічним принципам критика під час репрезентації художнього 
твору аудиторії. На думку Л. Левчук, В. Асмус не враховує жорсткого перехрещення в принципі партій-
ності світогляду, ідеології та чітких вимог щодо «глибоко правдивого відображення дійсності в її рево-
люційному розвитку» в кожному художньому творі. Унаслідок цього в його міркуваннях партійність 
підмінюється «вболіваннями» за прозорістю морально-психологічної позиції митця [8, 12]. «Те, що в 
наших судженнях може здатися виявленням партійності, подекуди є насправді лише естетичною 
сповіддю гуртка, групи або навіть просто думкою ―одноосібника‖. І справа не змінюється від того, що 
митець може виявитися майстром великим, людиною великого темпераменту, великої художньої 
совісті», – відстоює право митця на свободу творчості В. Асмус [1, 234]. 

Постанова ЦК ВКП(б) про критику та бібліографію 1940 року припинила існування журналу 
«Літературний критик». Згідно з тезами цієї постанови критик повинен бути суддею і виносити вирок 
всім митцям, які не дотримуються принципів соціалістичного реалізму. Ліфшиц з Лукачем, як й інші 
автори «Літературного критика» відстоювали принципи дружньої дискусії і глибокої взаємної поваги. 
Відомий естетик А. Гулига писав: «Школа Лукача здійснила корисну асенізаторську роботу, очистивши 
літературознавчі конюшні від вульгарної соціології, реалізувала свою місію швидко і нещадно. Але 
прийшов новий догматизм, нова нетерпимість: на зміну вульгарній соціології – не менш вульгарний 
раціоналізм, суто ―гносеологічний‖ підхід до мистецтва, гегелівська прихильність до одного виду ху-
дожньої форми, а тому несприйняття всього того, що від неї відрізняється, нерозумінням ціннісної 
природи мистецтва» [4, 183]. Своєрідна форма боротьби за розширення естетичних меж соцреалізму, 
за демократичні основи критики, що впроваджувалась «Літературним критиком», була знищена, чим 
продемонстровано ставлення до критики як пропагандиста моноідеології.  

Балетні твори не першими піддалися остракізму щодо невідповідності канонам соціалістичного 
реалізму. Своєрідний початок боротьби в критичному дискурсі проти формалізму та відірваності від 
народу прийнято вести від гострого виступу на адресу опери «Леді Макбет Мценського повіту» в газеті 
«Правда» 28 січня 1936 року, де безапеляційно були звинувачені та ображені творці опери [18]. І вже 
6 лютого у «Правді» була надрукована редакційна стаття «Балетна фальш», що звинуватила балет 
«Світлий струмок» (композитор Д. Шостакович, балетмейстер Ф. Лопухов, сценарист А. Піотровський) 
у невідповідності радянській естетиці соціалістичного реалізму. Хоча з приводу «Світлого струмка» до 
моменту виходу «Балетної фальші» вже було опубліковано чимало статей, що містили одночасно і 
схвальні, і гранично-критичні висловлювання на адресу балету. Адже вистава йшла на сцені Ленін-
градського Малого театру опери та балету від 4 квітня 1935 року, а 30 листопада того ж року відбула-
ся прем‘єра у Великому театрі Москви. 

Зокрема, І. Соллертинський у статті «―Світлий струмок‖ у Малому оперному театрі» в грудні 
1935 року констатував тріумфальний успіх балету, захоплено висловлювався з приводу роботи ба-
летмейстера та виконавців. Але висував ряд критичних зауважень щодо «відмови від осмисленої 
наскрізної дії», великої кількості дивертисментних танців, водевільності, невдалого лібрето, карика-
турних, а не живих акторських типів, відсутності внутрішньої єдності у музиці. На думку Соллертинсь-
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кого, автори відійшли від основних тенденцій розвитку радянського мистецтва, що яскраво втілені в 
психологічно та сюжетно осмислених балетах Р. Захарова «Бахчисарайський фонтан» та 
Л. Лавровського «Катерина». Соллертинський звинувачував авторів у невиправданості танцювання 
класичних партій працівниками колгоспу [16]. Загалом, стаття висувала конструктивні зауваження, 
спонукала до розмірковування про подальші шляхи розвитку балету, стимулювала до підвищення 
якості хореографічної драматургії. 

Більша патетика проглядається у статті І. Соллертинського «―Світлий струмок‖: балетна 
прем‘єра в Великому театрі» від 5 грудня 1935 року. «―Світлий струмок‖ – життєрадісний та яскраво-
темпераментний спектакль-дивертисмент, поставлений одним з найбільш кваліфікованих балетмей-
стерів Радянського Союзу Федором Лопуховим. Для Балету Великого театру – це серйозне зрушен-
ня… Театр зумів блискуче розкрити віртуозну партитуру Шостаковича, що бризкає справжнім радян-
ським оптимізмом», – стверджує Соллертинський [15]. Автор не уникає жорсткої критики лібрето, 
називаючи його невдалим і безпорадним, висловлює сподівання на перехід балетного театру в по-
дальшому від дивертисменту до «справжньої хореографічної до драми». Позитивно завершує: 
«―Світлий струмок‖ в умовах Великого театру впорався із завданнями підвищення музикальної та 
танцювально-технічної культури» [15]. 

В інших статтях, присвячених прем‘єрному та подальшим показам «Світлого струмка» 
В. Потапова [11; 12], Д. Тальникова [19], А. Ерліха [22] та інших сусідили похвала і коректно вислов-
лені зауваження. 

Кардинальна зміна позитивного вектору відношення до балету та його критики відбулася на 
початку лютого 1936 року. Чиновницька диктатура втілилась у редакторській статті «Балетна фальш» 
в газеті «Правда», після якої «Світлий струмок» був знятий з репертуару, автори піддались гонінню. Із 
загального тону статті ставало зрозумілим, що справжнім мистецтвом відтепер вважається лише таке, 
що відповідає «радянським нормам», воно повинно бути простим та зрозумілим. Висувалося звинува-
чення у навмисному «формалістичному» та «натуралістичному» протистоянні соціалістичному ре-
алізму, відірваності від народу. У грубій формі зауважувалась «ляльковість», неприродність дійових 
осіб, псевдонародність танців селян, менторсько-принизливо звучали заклики на кшталт «не перетво-
рюйте ваше мистецтво на знущання над глядачами і слухачами, не вульгаризуйте життя, повне ра-
дості творчої праці» [2]. Автори статті не гребували відвертими образами: «Автори балету – і поста-
новники і композитор – мабуть, розраховують, що публіка наша настільки невимоглива, що вона 
прийме все, що їй сфабрикувати моторні і безцеремонні люди» [2].  

Фактично знищувалося право на свободу творчості, специфічне відображення дійсності. 
Д. Лукач в ранніх працях пише: «Будь-який значущий твір мистецтва... створює ―власний світ‖. Особи-
стості, ситуації, вчинки тощо мають в ньому особливу якість, яка не має нічого спільного з жодним ін-
шим художнім твором і відрізняється від повсякденної дійсності... Але можливо таке визначення 
своєрідності художнього твору відміняє його як відображення дійсності? Ні! Воно тільки різко під-
креслює своєрідність художнього відображення дійсності [9, 9].  

І наприкінці статті – загрозливе, зважаючи на політичну ситуацію в країні сталінської доби, 
звернення до критиків: «Насправді невимогливою є лише наша музична і художня критика. Вона 
нерідко захвалює твори, які цього не заслуговують» [2]. Критикам чітко вказали на можливі наслідки 
від подальших схвальних оцінок будь-яких балетів без співвіднесення творів із константами 
соціалістичного реалізму, зокрема партійністю та народністю. Груба, принизлива, безапеляційна 
стилістика критики стала характерною ознакою рецензій на балетні вистави з середини 1930-х років, 
коли і формувалася система «радянського» хореографічного мистецтва. 

Наукова новизна. Вперше естетичні принципи Лукача-Ліфшица та соцреалістичного канону за-
стосовано у проекції на балетну критику середини 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі балету «Світлий стру-
мок» Шостаковича-Лопухова, 1936). 

Висновки. Вимоги дотримання принципів соціалістичного реалізму у мистецтві, основними з 
яких були партійність та народність, транслювалися через критичні статті. Виступаючи проти спроще-
ного розуміння реалізму і його зведення до усталених стилістичних канонів, засновники журналу 
«Літературний критик» (Москва, 1933–1940) Д. Лукач, М. Ліфшиц та ін. відстоювали позастильову кри-
тику, оскільки художня цінність твору не може виявлятися виключно крізь призму стилю; обґрунто-
вували реалістичність мистецтва через доведення дійсності змісту будь-якого художнього твору; 
впроваджували принципи дружньої дискусії і глибокої взаємної поваги критика і митця. 

Стаття «Балетна фальш» (6.02.1936, критика балету Шостаковича-Лопухова «Світлий стру-
мок» в Великому театрі, Москва) стала своєрідним транслятором естетичних вимог влади до ми-
стецтва балету, зразком пропаганди моноідеології через критику. Стаття стала своєрідним попере-
дженням критиків щодо наслідки схвальних оцінок балетів без співвіднесення їх із каноном 
соціалістичного реалізму. 
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ В СВІТЛІ ЇЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕХНІКОЮ 
 
Мета статті – розкрити сутність проблеми вивчення культури в світлі її взаємодії з технікою. Методологія ґрунтується 

на міждисциплінарному синтезі, що уможливило розгляд техніки і технологій у соціокультурному вимірі. Наукова новизна поля-
гає в з‘ясуванні впливу техніки на людину і суспільство, негативні наслідки цього впливу, проблеми та шляхи їх вирішення. Вис-
новки. Техніка є відображенням складних відносин у суспільстві, що обумовлює численні параметри її оцінювання і взаємо-
пов‘язані підходи до вивчення, яким властиве констатування різноманітного її впливу на суспільство. Саме цей критерій є 
основним у комплексній характеристиці техніки. Остання не є метою сама по собі, а має цінність лише як засіб, як інструмент 
історичних і соціальних перетворень. Важливість завдань і вирішення проблем, що стоять сьогодні перед культурологією, вима-
гає не просто міркувань на тему взаємодії різних аспектів культури, аналізу проблем і розгляду цілого спектра напрямів їх 
вирішень, а зумовлює необхідність формування нової парадигми розуміння і ставлення до техніки в суспільстві, зокрема 
з‘ясування її ролі в сучасній культурі і серед інструментів соціальних перетворень. У майбутньому значення і роль техніки в 
соціокультурних відносинах лише зростатиме, тому доцільно вести мову про культурологічний вимір техніки як найважливіший 
підхід до її вивчення. 

Ключові слова: культура, цивілізація, техніка, технології, інформаційно-комунікаційні технології, науково-технічна ре-
волюція. 
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культуры и искусств 
Проблемы изучения культуры в свете ее взаимодействия с техникой 
Цель статьи - раскрыть сущность проблемы изучения культуры в свете ее взаимодействия с техникой. Методология 

основывается на междисциплинарном синтезе, что позволило рассмотреть технику и технологии в социокультурном измере-
нии. Научная новизна заключается в выяснении влияния техники на человека и общество, негативных последствиях этого 
влияния, проблемы и пути их решения. Выводы. Техника является отражением сложных отношений в обществе, обусловли-
вает многочисленные параметры ее оценки и взаимосвязанных подходов к изучению, которым свойственна констатация раз-
нообразного ее влияния на общество. Именно этот критерий является основным в комплексной характеристике техники. По-
следняя не является целью сама по себе, а имеет ценность только как средство, как инструмент исторических и социальных 
преобразований. Важность задач и решения проблем, стоящих сегодня перед культурологией, требует не просто рассуждений 
на тему взаимодействия различных аспектов культуры, анализа проблем и рассмотрения целого спектра направлений их ре-
шений, а обуславливает необходимость формирования новой парадигмы понимания и отношения к технике в обществе, в 
частности с выяснения ее роли в современной культуре и среди инструментов социальных преобразований. В будущем значе-
ние и роль техники в социокультурных отношениях будет только расти, поэтому целесообразно говорить о культурологическом 
измерении техники как важнейшем подходе к ее изучению. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, техника, технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
научно-техническая революция. 
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Problems of studying culture in the light of its interaction with technology 
The purpose of the article is to reveal the essence of the problem of studying culture in light of its interaction with technolo-

gy. The methodology is based on an interdisciplinary synthesis, which allowed to consider the technique and technology in the socio-
cultural dimension. The scientific novelty consists in finding out the influence of technology on a person and society, the negative con-
sequences of this influence, problems and ways to solve them. Conclusions. The technique is a reflection of complex relationships in 
society, determines the numerous parameters of its evaluation and interrelated approaches to the study, which is characterized by a 
statement of its various effects on society. It is this criterion that is the main one in the complex characteristics of equipment. The latter 
is not an end in itself, but has value only as a means, as an instrument of historical and social transformations. The importance of tasks 
and solving the problems facing cultural science today requires not just reasoning about the interaction of various aspects of culture, 
analyzing problems and considering a whole range of areas of their solutions, but necessitates the formation of a new paradigm of un-
derstanding and attitude to technology in society, in particular with the clarification its role in contemporary culture and among the tools 
of social transformation. In the future, the importance and role of technology in socio-cultural relations will only grow, therefore it is ad-
visable to talk about the cultural measurement of technology as the most important approach to its study. 

Key words: culture, civilization, technology, technology, information and communication technology, scientific and technolog-
ical revolution. 

 

Актуальність теми дослідження. Взаємовідносини культури і техніки в сучасному суспільстві 
складні і неоднозначні: стрімко проникаючи в усі сфери людської діяльності, остання істотно впливає 
на культуру цивілізації, що виразно проявляється в соціальних відносинах. Науково-технічна револю-
ція і новітні інформаційно-комунікаційні технології «увірвалися» в життєдіяльність усіх верств суспіль-
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ства, що фактично призвело до кризи в освіті та вихованні, вираженої у формуванні у значної частини 
сучасної молоді техногенної свідомості, в перериванні передання їй культурних цінностей, накопиче-
них цивілізацією, в заповненні виниклої порожнечі псевдоцінностями «масової культури», створеної 
для широкого споживання. Такий стан речей свідчить про культурну кризу техногенної цивілізації, що 
вимагає вивчення техніки і технологій в соціокультурному вимірі і з‘ясування напрямів вирішення ви-
никаючих проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукознавчі дослідження техніки стали предметом на-
укового аналізу В. Ільїна, А. Ракітова, В. Стьопіна та ін. Техніка як соціокультурне явище розкрита у 
працях Н. Багдасарьян, А. Карміна, А. Стрельцова та ін. Зазначені дослідники торкаються різних тео-
ретичних і методологічних аспекти розвитку техніки, однак питання сутності взаємозв‘язку і взаємовп-
ливу техніки і культури ними не ставилися і не вирішувались.  

Мета статті – розкрити сутність проблеми вивчення культури в світлі її взаємодії з технікою. 
Виклад проблеми. Сучасне гуманітарне знання накопичило досить великий і багатий за 

змістом матеріал вивчення культури, чимало визначень якої пов‘язане зі складністю об‘єкта до-
слідження. Не вдаючись до ґрунтовного і широкого аналізу поняття культури, все ж варто, у зв‘язку із 
багатогранністю взаємодії техніки і культури, з‘ясувати ключові аспекти культури, особливо в аспекті 
оцінювання соціальних явищ, що динамічно перетворюються і які потрапляють під вплив техніки. 

Розподіл культури на матеріальну і духовну був пов‘язаний із принциповим розумінням культу-
ри філософом і гуманістом А. Швейцером [17], який розглядав культуру як «підсумок усіх досягнень 
окремих осіб і всього людства в усіх сферах і за всіма аспектами тією мірою, якою ці досягнення спри-
яють духовному вдосконаленню особистості і загальному прогресу» [6, 46]. Підсумок досягнень укла-
дається, з одного боку, в матеріальних досягненнях людства, з іншого - в духовних. Сучасна техніка і 
технології певною мірою «вписуються» у визначення культури, запропоноване дослідником проблем 
теорії пізнання А. Карміним: 1) культура – це світ людської діяльності або світ артефактів; 2) культура - 
це світ смислів, які людина вкладає у свої творіння і дії; 3) культура як світ знаків [4]. Більш виразно 
зв‘язок культури і техніки проявляється у визначенні дослідника з питань філософії культури 
В. Стьопіна: «1. Особливий аспект життя суспільства, пов‘язаний зі способом здійснення людської 
діяльності і який характеризує відмінність людського буття від тваринного існування. 2. Система істо-
рично детермінованих надбіологічних програм людської діяльності, поведінки і спілкування, яка є умо-
вою відтворення і зміни соціального життя у всіх його основних проявах» [10, 394]. Однією з таких про-
грам є розвиток й удосконалення техніки і технологій.  У свою чергу С. Безклубенко визначає культуру 
як «процес освоєння людиною світу: освоєння людьми довкілля та освоєння людей у довкіллі», де 
«освоєння» людини в світі полягає в тому, що вона робить його «своїм»: змінюючи, на основі пізнаних 
закономірностей, дане природою, пристосовує його до своїх потреб, або (чи разом з тим) змінюючи 
себе (змінює щось в собі), пристосовується до реальних умов [1, 12]. 

П. Гуревич так визначає культуру: «Культура є, перш за все, актом подолання природи, вихо-
дом за межі інстинкту, створенням того, що може бути надбудоване над природою» [3, 11]. В широко-
му розумінні цієї дефініції культура повинна включати в себе і техніку як її елемент. Більше того, стає 
зрозумілою роль техніки як культурного феномена: при стрімкому впровадженні в усі сторони життя 
цивілізації її значення зростає настільки, що постає питання про техніку як сучасну культуру. На 
підтвердження цієї тези варто пригадати незначну функцію техніки в культурі людства попередніх ти-
сячоліть і як всебічно техносфера оточила людину і суспільство в останні десятиліття.  

Таким чином, «культура є особливим, властивим тільки людині, активним, усвідомленим спо-
собом життєдіяльності, особливим способом життя, що виокремлює її в природі і дає їй можливість 
застосувати природні умови для свого розвитку і вдосконалення різноманітних форм організації свого 
життя. Культура як результат діяльності, як матеріалізація цієї діяльності є похідною від першого зна-
чення і розуміється як матеріальна культура. Однак не можна впадати в поширену в 70-х роках поми-
лку ототожнення культури з одним видом життєдіяльності. Культурна діяльність представлена у всіх 
видах і формах життєдіяльності людини і суспільства, тільки з різною мірою її здійснення, різною 
мірою культурності» [11, 18–19]. Отож, техніку можна визначити як один із найважливіших елементів у 
структурі культури, які, природно, не можуть бути рівнозначними. Так, при переважанні міфології куль-
тура спирається на фетишизм, примітивну картину світу, у разі виокремлення науки як основного еле-
мента культури стають очевидними ознаки сцієнтизму, перебільшення ролі науки. Висування на пер-
ше місце мистецтва призводить до естетизму, наприклад, в епоху Відродження. Вихід техніки на 
лідируючі за значущістю позиції в економічному зростанні цивілізації призвело до виникнення спочатку 
технократичних теорій, а сьогодні «техногенної» цивілізації [13].  

Техніка істотною мірою визначає відносини в суспільстві, але вона не є метою сама по собі, а 
має цінність тільки як засіб, як інструмент історичних і соціальних перетворень. Техніка також є відоб-
раженням складних відносин у суспільстві, звідси численні підходи і параметри оцінювання техніки, з 
одного боку, а з іншого - техніка може бути розглянута як показник рівня розвитку суспільства і сус-
пільних відносин: оцінюванням за точними технічними показниками охоплюються основні соціально-
значущі сторони суспільного буття, що суттєво відрізняється від окремо взятих духовно-моральних, 
політичних, економічних та інших оцінок суспільства.  
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«Техніка є зараз саме тією силою і тією причиною, яка радикально змінила обличчя епохи, 
<...> техніка почала визначати стиль переважної частини земної кулі, її культуру, політику, економіку. 
<...> Розвиток техніки зумовив тотальну експансію в сфері культури і мистецтва, присвоївши собі таку 
вищу людську цінність, як виробництво культурних цінностей» [12, 553–554]. Більше того, сьогодні ро-
звиток техніки розглядається не як еволюційний процес, але скоріше як результат соціального кон-
струювання, як соціальне формування техніки. В таких технологіях соціальна роль техніки гіпер-
балізується, тоді як інші важливі сегменти культури втрачають свої провідні позиції.  

Але не стільки технологічний розвиток є причиною негативних соціокультурних змін, як народ-
жене ним інструментально-споживацьке ставлення до світу. Активність людини, її готовність до пере-
робки «природного» на «штучне» призвела у сфері техносфери до необмеженого технологічного зро-
стання, в соціокультурній сфері - до заперечення нормативної ролі ціннісних систем. Паралель між 
діяльністю людини і поступовим зростанням негативних результатів цієї діяльності свідчить, що при-
чина для загрози руйнування біосфери дегуманізації - це дисбаланс природного і штучного, нез-
датність людини передбачати результати своєї активності. Процес переробки свого внутрішнього і 
зовнішнього середовища є об‘єктивним проявом самої людської сутності і тому не може бути зупине-
ний, хоча і є підставою для так званої антропологічної кризи, яку можна означити й як культурну кризу 
сучасності. На це звертають увагу чимало дослідників, зокрема й сучасний філософ і методолог 
В. Розін: «...зрозуміло, що відмовитися від техніки і технічного розвитку просто неможливо. По суті, 
технічну основу має сама діяльність людини і культура. Водночас розвиток техніки і технічного сере-
довища в XX столітті набув загрозливого для життя людини характеру» [8, 106]. Йдеться про ката-
строфічне відставання в розробці етичної адаптації людини і людства до техніки і технологій. Зміна 
поколінь сучасної техніки і технологій відбувається неодноразово протягом одного покоління людей. 
Ця ситуація не має аналогів у минулій історії людства, відповідно, відсутній і механізм прийняття сус-
пільством інновацій. «Техноетика повинна бути адекватна не лише науково-технічному і технологіч-
ному прогресу, а й культурному середовищу, в якому він здійснюється» [5, 362].  

Однак безпідставно стверджувати, що техніка сама по собі антигуманна, адже техніка - це мо-
ва, якою розмовляють люди, це прилад, яким вони користуються, це спосіб їх самовираження. Непра-
вомірно ставити питання про смисл антропогенезу, але можна ставити питання про смисл культури, 
суспільства і техніки, бо це творіння свідомих людей. Смисл техніки глибокий і в цьому він схожий із 
сутністю культури і соціуму. Отож культуру і техніку слід розглядати у їхній єдності, пам‘ятаючи, що «в 
техніці об‘єктивовані особливості людського існування в природі і в соціумі <...>. Збереження техно-
сфери - одна з умов соціальної стабільності, бо техносфера є ніби каркасом соціокультурного просто-
ру. Навколо техніки складається система відносин» [9, 367].  

Події XX в. довели існування тісного зв‘язку між людством і техносферою. Зокрема, якщо 
раніше люди підпорядковувалися біосферним закономірностям і змушені були відстоювати своє місце 
в боротьбі з природними стихіями, то сучасна людина в результаті технологізації свого життя змушена 
підкорятися техносфері, вписуватися в її закономірності і виробляти в собі необхідні якості. Такий 
«діяльнісний підхід до сутності техносфери дає змогу пов‘язати її відносини з фундаментальними мо-
тиваційними настановами суспільства і розкрити власну динаміку техносфери в її соціально-
культурній обумовленості» [16, 373]. Технічний прогрес, безперечно, змінив і мислення людини (пи-
тання про своєчасне обмеження людської експансії, відповідальність, екосвідомість, гуманітарні 
пріоритети та ін.), і виробництво (прогрес за рахунок технологій, пріоритет ресурсозберігаючих вироб-
ництв), і соціокультурну сферу (неконсервативні тенденції захисту особистості, прав меншин і суб-
культур, підвищення ролі рівноправної комунікації). Зміни в соціокультурній сфері фактично є спроба-
ми пристосуватися до життя в штучному світі. Суспільство, культура і біосфера, відчуваючи 
техносферний вплив, або пристосовуються до цих змін, або руйнуються. 

На перетворення як фундаментальну якість техніки неодноразово зверталася увага дослідни-
ками проблеми взаємозв‘язку і взаємовпливу техніки і культури: «... історично цивілізація виникла на 
Землі на основі перетворюючої діяльності людини і суспільства. Перетворення середовища, природи, 
самої людини та людського суспільства є основою розвитку культури і цивілізації. Техніка з моменту 
свого виникнення є унікальним засобом такого перетворення. У цьому - філософська, а також історич-
на суть техніки, її культурне покликання. І якщо уважно придивитися до численних визначень техніки, 
то можна переконатися в тому, що всі вони тією чи іншою мірою розкривають саме цю фундаменталь-
ну властивість техніки і технічної діяльності» [2, 159]. При цьому, на переконання представників 
франкфуртської школи, зокрема М. Хоркхаймера [15], технічний прогрес не лише сприяє накопиченню 
благ, а й загрожує людині, призводить до дегуманізації суспільства. Людина стає «рабом» технічної 
цивілізації, віддаючи перевагу не меті, а засобам. Наука не може розглядатися як наддіяльне по-
заісторичне утворення, а лише як утворення, пов‘язане з певним культурно детермінованим типом 
суб‘єктивної діяльності, якому властивий аксіологічний, історичний і гуманітарний вимір і найбільш 
наочний і прямий зв‘язок - через техніку. 

Американський філософ техніки Л. Мемфорд вважає, що ні наука, ні техніка не зробили того 
позитивного внеску в культуру, якого від них чекали: в палеотехнічну епоху машина в протилежність 
усім сподіванням вироджується, наука в силу своєї фрагментарності «випадає» з історії культури, а 
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масове виробництво благ не позначилося на дійсному підвищенні рівня життя людей. «Майбутня нео-
технічна епоха, переорієнтація технічного прогресу в інтересах людини буде (в разі, якщо їй вдасться 
утвердити своє панування) мирним «возз‘єднанням» з органічним (людським і природним) принципом 
попередньої, еотехнічної епохи, бо саме технічний розвиток знехтує гігантськими масштабами і надпо-
тужною, вже зайвою продуктивністю, повернеться в суто людські межі» [7, 62]. Афоризм: «щоб вряту-
вати нашу науку і нашу техніку, ми повинні перш за все врятувати людину» - це резюме розуміння 
техніки, науки загалом, як елемента культури, як творіння відповідальної за свої справи людини. 

Для об‘єктивного оцінювання наукового і технічного знання слід враховувати соціокультурну 
реальність, в якій виробляється і функціонує це знання, оскільки неможливо ігнорувати факт залеж-
ності критеріїв науковості від різних сфер та етапів пізнання, які кристалізують уявлення про науку і 
техніку. Істотна відмінність сучасного етапу розвитку культури - нове ціннісне розуміння призначення 
наукового знання. Наука вже не може оцінюватися відповідно до логіки «наука заради науки», вона 
реалізується з метою утвердження людини в світі за допомогою такого найважливішого інструмента, 
як техніка. Технічне знання, як і технічний тип мислення теж, мабуть, стоять перед викликом нового 
ставлення до техніки, нового типу антропо-техніко-соціальних систем, нових підходів до розуміння суті 
та ролі техніки в загальній культурі цивілізації. Технічне знання ніколи не було типологічно єдиним: 
техноцентризм домінував, але не повністю визначав ідеологію техніки - навіть в технічних науках 
завжди були міркування краси, ергономічності, технічної естетики і досконалості техніки. Найбільш 
загальна ознака технічного знання - воно перетворює речовини, енергію, інформацію без втручання 
надприродного, тому немає місця невпевненості, надії і вірі, а є місце контролю, інструкції. Коли 
замість молитви треба лише натиснути на кнопку - це складне зрушення і в свідомості, і в культурі.  

Проте, на жаль, й досі побутують уявлення, що техніка перебуває поза культурою, що вона 
відчужена від культури, що люди їй підвладні. Незважаючи на це, все ж здійснюються дослідження 
стану культури і техніки в сучасному світі, хоча питання про глибокий розрив між вибухоподібним ро-
звитком техніки і кризою культури не ставиться. В результаті виникає проблема переоцінювання ци-
вілізаційних підстав не лише соціального розвитку, а й культурного, економічного і науково-технічного. 
Окреслюючи шляхи вирішення кризи, безумовно, слід погодитися з В. Розіним: «Важливо, щоб всі, від 
кого це залежить (філософи, вчені, інженери, політики, журналісти та ін.), усвідомили, що справа не в 
техніці, а в тому типі соціальності, який склався в останні століття. До тих пір, поки ми будемо думати, 
що техніка - це головне, що основні соціальні проблеми вирішуються на її основі, що благополуччя 
людства безпосередньо пов‘язане з розвитком сучасних технологій - ми будемо і далі сприяти поглиб-
ленню кризи нашої цивілізації. Хоча в нашій цивілізації саме техніка відіграє колосальну роль, з точки 
зору перспектив розвитку потрібно сприяти розумінню того, що це речі різні. Сформований тип 
соціальності нас більше не може задовольняти, переконання, що основні соціальні проблеми можна 
вирішувати на основі техніки все більше стає деструктивним моментом. Будь-який соціум і культура 
припускають техніку, але не визначаються повністю останньою» [8, 106].  

Висновки. Техніка є відображенням складних відносин у суспільстві, що обумовлює численні 
параметри її оцінювання і взаємопов‘язані підходи до вивчення, яким властиве констатування різно-
манітного її впливу на суспільство. Саме цей критерій є основним у комплексній характеристиці тех-
ніки. Остання не є метою сама по собі, а має цінність лише як засіб, як інструмент історичних і 
соціальних перетворень. Важливість завдань і вирішення проблем, що стоять сьогодні перед культу-
рологією, вимагає не просто міркувань на тему взаємодії різних аспектів культури, аналізу проблем і 
розгляду цілого спектра напрямів їх вирішень, а зумовлює необхідність формування нової парадигми 
розуміння і ставлення до техніки в суспільстві, зокрема з‘ясування її ролі в сучасній культурі і серед 
інструментів соціальних перетворень. 

Очевидно, в майбутньому значення і роль техніки в соціокультурних відносинах лише зроста-
тиме, тому доцільно вести мову про культурологічний вимір техніки як найважливіший підхід до її вив-
чення. 
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КЛАСИЧНА НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ 
І КЛАСИЧНИЙ МУЗИЧНИЙ СТИЛЬ: 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ УМОНАСТРОЮ ЕПОХИ 
 
Мета статті полягає у презентації єдиної спрямованості у відображенні світу природознавством і музичним ми-

стецтвом XVIII століття. Методологія дослідження. У статті використано метод аналогії, а також методи порівняльного і струк-
турного аналізу. Наукова новизна представленого тексту полягає, по-перше, у пропозиції рівнів, на яких може порівнюватися 
наукове і художнє світорозуміння в конкретну історичну епоху. По-друге, у визначенні фундаментальних принципів наукового і 
музичного мислення, що якнайяскравіше презентують класичну наукову картину світу і класичний музичний стиль. Висновки. 
Наприкінці XVII і у XVIII столітті було створено дивовижне за своєю єдністю, раціональністю, внутрішньою простотою і цілісністю 
уявлення про світ. На підставі вивчення закономірностей музичної мови класичного стилю і ньютоніанського підходу до пізнання 
світу було виявлено, що фундаментальними принципами, які відображають умонастрій епохи, є універсалізм, детермінізм, ре-
дукція. 

Ключові слова: умонастрій епохи, класичний музичний стиль, класична наукова картина світу, універсалізм, де-
термінізм, редукція. 
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scientific novelties of this text are the definition of levels in which comparison scientific and art world view in certain historical epoch 
can occur, the definition of fundamental principles of scientific and musical thinking that characterizing classical science picture of the 
world and classical music style. Conclusions. At the end of the 17

th
 and in the 18

th
 centuries the representation of the world the won-

derful by its unity, rationality, inner simplicity, and integrity was created. On the base of researching the musical language of the classi-
cal style and I. Newton‘s approach to the researching of nature was determined that the fundamental principles of the classical frame of 
mind are universalism, determinism, reduction. 

Key words: frame of mind, classical musical style, classical science picture of the world, universalism, determinism, reduc-
tion. 

 
Актуальність теми дослідження. Природознавство і мистецтво традиційно вважаються карди-

нально різними способами розуміння людиною світу. Однак, не дивлячись на всі відмінності, ці дві га-
лузі не є герметичними сферами. Приналежність одній епосі проявляє себе у спільності сприйняття 
світу і його розуміння. 

Один з найвідоміших вчених ХХ століття Е. Панофський, розмірковуючи про паралельність 
процесів у різних сферах людської діяльності, вводить поняття «умонастрою»: «На відміну від просто-
го паралелізму зв`язок, що я маю на увазі, являє собою не що інше, як причинно-наслідкове відно-
шення, але на відміну від індивідуального впливу це причинно-наслідкове відношення виникає скоріше 
як результат дифузії, ніж прямого впливу. Воно виникає внаслідок розповсюдження того, що, за від-
сутністю більш вдалого терміну, можна назвати ―умонастроєм‖, підігнавши це затерте кліше під його 
точний схоластичний відповідник, а саме – ―принцип, що регулює дією‖ <…> Такий ―умонастрій‖ є вла-
стивим кожній цивілізації» [8, 228]. 

Аналіз досліджень і публікацій. В останні десятиліття в роботах музикологів все частіше наво-
дяться факти і висновки, що надаються історією і філософією науки. Серед них дослідження 
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М. Аркадьєва [1], Н. Герасимової-Персидської [5], Дж. Оппера [16], І. Пясковського [11] та ін. Ана-
логічну тенденцію можна побачити і в природознавстві. В уже класичних роботах, наприклад, 
В. Гейзенберга [4], І. Пригожина [10], Є. Фейнберга [12] проводяться паралелі між розвитком науки і 
мистецтва, у тому числі, і музики. 

Мета дослідження. У межах даної статті, відповідно до масштабів жанру, зроблено спробу по-
казати єдину спрямованість у розумінні світу природознавством і музичним мистецтвом XVIII століття. 

Наукова новизна представленого тексту полягає, по-перше, у пропозиції рівнів, на яких може 
порівнюватися наукове і художнє світосприйняття в конкретну історичну епоху. По-друге, у визначенні 
фундаментальних принципів наукового і музичного мислення, що якнайяскравіше презентують кла-
сичну наукову картину світу і класичний музичний стиль. 

Виклад основного матеріалу. Фіксація дослідниками
1
 єдності у відображенні світу в різних 

сферах діяльності людини, з одного боку, стимулює пошук його конкретних проявів. З іншого, виво-
дить на перший план суто методичні питання: які аналітичні процедури можуть довести цільність умо-
настрою епохи? Тому що, на перший погляд, порівнювати розуміння світу, що пропонують природо-
знавство і мистецтво, неможливо. Матеріалом, з яким працюють вчені-природознавці, є природа 
(органічна і неорганічна). Їх мета полягає у вивченні її властивостей, що пізніше узагальнюються і зво-
дяться до рангу законів. На підставі спостережень і експериментів створюються теорії, передбачення 
яких мають збігатися з експериментальними даними. Іншими словами, вчені досліджуються власти-
вості певного матеріалу, намагаючись виявити закони його будови. В будь-якому виді мистецтва ситу-
ація є зовсім протилежною

2
. Митці шукають індивідуальний підхід до емоцій глядача, намагаючись 

кожного разу захопити, здивувати чимось новим і неочікуваним, підкорити майстерністю. Такий погляд 
на проблему може призвести до висновку, що шукати спільні риси в роботі вчених-природознавців і 
музикантів, письменників, художників, скульпторів неможливо. 

Однак, якщо все ж спробувати визначити умонастрій епохи, можна знайти певний аналог 
«природі» (як даності, матеріалу для дослідження вчених) у музичному мистецтві. Композитори ство-
рюють індивідуальний світ, користуючись певним набором засобів, що ґрунтуються на звуках і спосо-
бах їх часової і просторової організації. Для здійснення комунікації зі слухачем необхідна конвенція, 
що дозволяє, по-перше, відносити певну акустичну подію до сфери музичного мистецтва, по-друге, 
розуміти надану інформацію. Константою, що забезпечую набір типових правил структурування ма-
теріалу, характерних для певного історичного періоду, є музична мова. Саме зміна базових принципів 
її організації є прямим свідченням початку нової епохи. Такі зміни сталися, наприклад, на межі XVI і 
XVII століть, коли відбувалася поступова заміна модальної ладової системи тональною, а до доміную-
чого поліфонічного складу активно долучався і гармонічний. 

Таким чином, якщо не відкидати пошук спільних принципів світорозуміння в мистецтві і науці, 
то першим кроком для визначення умонастрою епохи є виявлення основних принципів організації му-
зичної мови, що домінують на певному історичному етапі. Другим кроком буде спроба порівняння їх з 
фундаментальними загальнонауковими принципами пізнання світу, які формують підходи до інтер-
претації вченими природних явищ. При їх збігу можна, на наш погляд, робити висновок про наявність 
спільного знаменника в художній і науковій картині світу. 

Класична наука ґрунтувалась на розумінні природи, як універсальної цілісності. Загальним за-
конам, що зводилися до механіки, підкорявся як рух найдрібніших часток – атомів, так і космічних тіл. 

Для музиканта, який не займається природничими науками, така інтерпретація природи може 
стати зрозумілою при проведенні аналогії відношень з законами, що сформувалися у музичній мові 
класичного стилю. На будь-якому рівні її будови завжди можна знайти, по-перше, типову організацію 
матеріалу (тональна система, терцева структура акордів, характерні гармонічні звороти, каденції, син-
таксичні структури, ритмічні і фактурні формули тощо); по-друге, пояснюючі та регулюючі таку ор-
ганізацію матеріалу принципи. При цьому, підкреслимо, ті самі мовні закономірності діяли у великих і 
малих формах, різноманітних жанрах, творах композиторів різних національних шкіл. 

Погляд на музику класичного стилю з ХХІ сторіччя створює не тільки відчуття раціональності і 
впорядкованості, але й розуміння того, що музична мова підкоряється суворій системі принципів. Най-
важливішими з них видаються: 

 доцентровість (ствердження тонального центру), 
 детермінізм (регламентація наступного кроку попереднім, наприклад, традиційна гармонічна 

формула експонування тональності: TDT), 
 редукція (зведення гармонічної різноманітності до логіки слідування трьох основних функцій: 

TSD). 
При цьому ствердження цих базових принципів відбувається не тільки на рівні звуковисотної 

організації матеріалу, але в комплексі (звуковисотність+метро-ритм+фактура), що обумовлює і обумо-
влюється закономірностями диспозиції матеріалу в формі. Утворюється універсальна система, яка діє 
як на різних рівнях організації музичної мови, так і в конкретних мовленнєвих актах. Така зв`язаність 
всіх елементів (безперечно, в залежності від стилю в різній мірі) і відрізняє епоху тональної системи, у 
цілому музичний Новий час, від попередніх і наступного періодів. 
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Наочно така універсальність проявляється в навчальних посібниках. У них можна знайти опис і 
типових гармонічних формул, пов`язаних із обов`язковими метроритмічними і структурними умовами 
їх використання (наприклад, логіка зміни функцій, різноманітні «прохідні звороти», підготування та ре-
алізація різних типів каденцій тощо), і тональних планів, і особливостей побудови форми і т. ін. Вже в 
посібниках другої половини XVIII століття надавались правила створення форм, що ґрунтувалися на 
гармонічних і метро-ритмічних закономірностях

3
. Один з характерних належить Й. А. Хіллеру. Він був 

оприлюднений у 1766 році в «Щотижневих новинах і коментарях стосовно музики» (1 том). Назва го-
ворить сама про себе: «Рецепт створення танцю»: «1. Візьміть тонічний тризвук, що вам більше подо-
бається <…> 2. Поставте після нього акорд домінанти <…> 3. Повторіть тонічний акорд. 4. Зробіть це 
щонайменше чотири рази і у вас буде вся гармонія танцю. 5. Послідкуйте, щоб мелодія співвідноси-
лась з вашою гармонією, розділіть її посередині, поставте знаки репризи в середині і в кінці, і ваш та-
нець є готовим» [15, 132133]

4
. Після таких коментарів наводиться і сам танець: 

 

 
 

Й. А. Хіллер, Танець [15, 133]. 
 
Цей чарівний зразок являє собою ідеальний приклад комплексного взаємозв`язку всіх еле-

ментів музичної мови. Гармонія основана на двох функціях – T і D. Основна чарунка формується ха-
рактерним зворотом – T, D, T. Зміна функцій і межі між реченнями і періодами підкреслюються мет-
рично і ритмічно (у такті розміщена тільки одна функція, в заключних тактах змінюється ритмічний 
малюнок мелодії). Кожен з двох розділів виділений за допомогою фактури, але внутрішньо є цілісним. 
За універсальним рецептом створено типовий зразок, що може бути редукованим до тритактової ча-
рунки, кожне її наступне повторення детерміновано обраними жанром і структурою. 

Навіть один цей приклад демонструє загальновідомі закономірності організації музичної мови 
класичного стилю. До її фундаментальних принципів можна віднести універсальність розповсюдження 
на всі форми і жанри; детермінізм, що забезпечується як внутрішніми закономірностями гармонічної і 
метроритмічної логіки, так і диспозицією матеріалу в структурі; редукцію, яка дозволяє привести всю 
різноманітність звучання до ритмо-гармонічної схеми.  

Тепер звернемося до науки для виявлення фундаментальних принципів розуміння нею приро-
ди, що були сформовані наприкінці XVII століття і керували роботою вчених протягом XVIII і 
ХІХ сторіч. 

Ньютоніанський світ вивчає рух тіл в абсолютному часі і просторі. Закони механіки спільні для 
всіх об`єктів – як часток, так і планет. Все, що відбувається в природі, може бути пояснено за допомо-
гою трьох законів, які описують рух тіл, і закону тяжіння. І. Ньютон писав: «… раціональна механіка є 
вчення про рухи, що видобуваються якими б то ні було силами, і про сили, що необхідні для видобу-
вання яких б то ні було рухів, точно викладене і доведене» [7, 2]. Ця раціональна механіка стала осно-
вою уявлень про світ до кінця ХІХ століття. 

У третій книзі «Математичних початків натуральної філософії», що має назву «Про систему 
світу», І. Ньютон виводить «Правила умовиводів у фізиці», де, на наш погляд, викладена вся специ-
фіка класичного наукового світосприйняття. Наведемо ці Правила: 

«Правило І. Не повинно приймати в природі інших причин понад ті, які істині і достатні для по-
яснення явищ. <…> 

Правило ІІ. Тому, оскільки можливо, повинно приписувати ті ж причини того ж роду явищам 
природи. <…> 

Правило ІІІ. Такі властивості тіл, що не можуть бути ні посилені, ні послаблені і що виявляють-
ся властивими всім тілам, над якими можна проводити випробування, мають вважатися за власти-
вості всіх тіл взагалі. <…> 

Правило IV. У дослідній фізиці пропозиції, які виведені із явищ, що відбуваються, допомогою 
наведення, не дивлячись на можливість протилежних ним припущень, мають вважатися вірними або 
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точно, або наближено, доки не виявляться такі явища, якими вони ще більш уточняться або ж вияв-
ляться підтвердженими виключеннями» [7, 502504]. 

У процитованих Правилах умовиводів у фізиці лаконічно сформульована ньютоніанська си-
стема Всесвіту. Спробуємо без залучення додаткової літератури виявити викладені в них фундамен-
тальні принципи пізнання світу. 

Правило І говорить про єдність природи і її законів, так як природа проста, то і причини багать-
ох явищ можуть бути зведеними до мінімального набору їх початків, тобто редуковані до них. Ця ж 
теза розвивається в Правилі ІІ, з додаванням, що потрібно порівнювати однопорядкові процеси. 
Найрозвинутішим є Правило ІІІ. У ньому в загальному вигляді описуються закони механіки і закон 
тяжіння. Важливим уявляється твердження про те, що всі тіла (як мікро, так і макро) мають спільний 
набір властивостей і підкоряються єдиним принципам дії. При цьому світ Ньютона об`єднують жорсткі 
причинно-наслідкові зв`язки, тому що визначені властивості і закони забезпечують єдність пізнаваного 
і точно визначеного способу функціонування тіл будь-яких розмірів. Правило IV стверджує значення 
експерименту в науці, необхідність підтвердження теоретичних тверджень практикою (що є аксіомою 
природознавства в сучасному його розумінні). Відповідно, загальним фундаментальним підґрунтям 
ньютоніанських Правил можна назвати універсалізм, детермінізм і редукцію, ті ж самі принципи, що 
були виведені і для класичного музичного стилю.  

Якщо звернутися до літератури з історії і філософії природознавства, то у ній дослідниками та-
кож акцентується увага на виведених нами з ньютоніанських Правил фундаментальних принципах 
класичної науки. Р. Пенроуз пише про детермінізм, як показову рису класичної науки [9, 162]. Надаючи 
характеристику системі світу Г. Галілея, І. Пригожин і І. Стенгерс вказували на універсалізм і редукцію, 
як її показові атрибути [10, 70]. Ці ж самі риси відмічають М. Борн (детермінізм) [2, 423424], 
В. Гейзенберг (детермінізм, можливість зведення «всіх процесів у світі до механічних» – суто редукція) 
[4, 178179], А. Ейнштейн (строга причинність) [13, 94] та ін. 

Висновки. На підставі наведених й інших висловлювань можна дійти до умовиводу, що напри-
кінці XVII і у XVIII столітті було створено дивовижне за своєю єдністю, раціональністю, внутрішньою 
простотою і цілісністю уявлення про світ. Його характеризують, ще раз повторимо, універсальність дії 
законів для всіх природних явищ і процесів; однозначна передбачуваність (детермінізм лапласівського 
типу), тобто при наявності даних можна точно визначити розташування об`єкту як у минулому. так і в 
майбутньому; зведення всієї складності світу до механічних процесів – редукція. 

Думається, ці риси і формують то ядро, яке об`єднує характерні особливості основних законів 
як природознавства, так і музичної мови. 

М. Борн у 1960 році писав: «…детерміністська ідея панувала аж до нашого часу не тільки у 
фізиці, але і у всьому природознавстві і мало великий вплив на філософію. Мова йде про один з таких 
переходів кордонів, до яких є схильним людський розум і які зазвичай не обіцяють нічого доброго. У 
даному випадку це була перебільшена віра в силу природознавчих методів, що розповсюдилась потів 
на інші науки, які мали на ці набагато менше право, такі, як історія, соціологія, політична економія» [2, 
424]. Можна додати, що детерміністична ідея, безперечно в дещо іншому вигляді, розповсюдилась і 
на музичне мистецтво. Однак така єдність демонструє саме умонастрій епохи, гідності і вади якого 
якщо і обговорювати, то лише представникам іншого часу, що наслідує своїх попередників. 

Примітки 

1
 Необхідно відзначити, що на таку світоглядну цілісність (без її термінологічного визначення) вже звертали увагу 

представники як точних, так і гуманітарних наук, наприклад, В. Вернадський [3], В. Гейзенберг [4], Н. Герасимова-Персидська 
[5], П. Гук [14] та багато ін. 

2
 Мова йде про те уявлення про мистецтво, що сформувалося в епоху Нового часу, тобто спрямованого до людини. 

3
 Більше про це дивись у роботах Л. Кирилліної, наприклад, [6, 112113]. 

4
 Переклад цього фрагменту наводиться Л. Кирилліною. Див.: [6, 112]. 
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ТВОРЧІСТЬ ДАВИДА БУРЛЮКА У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Мета статті - з‘ясувати місце і роль творчості Д.Бурлюка  у контексті світової культури. Методологія дослідження по-

лягає у використанні загальнонаукових методів, теоретичних та практичних підходів до аналізу творчості художника. Викори-
стано культурологічний, мистецтвознавчий підходи, а також ретроспективний, системно-типологічний і порівняльний аналіз, а 
також аналіз вторинних даних, зібраних зі звітів, журналів та інших періодичних видань. Наукова новизна. З позиції мистецтво-
знавства здійснено комплексний аналіз творчого життя Д.Бурлюка, досліджено вплив творчості художника  на світову культуру і 
мистецтво. Висновки. Д.Бурлюк, подорожуючи і  живучи за кордоном, став «батьком» українського і російського футуризму. 
При цьому він ніколи не забував своє українське коріння і своєю творчістю вплинув на мистецтво Росії, Японії  та США. 

Ключові слова: Давид Давидович Бурлюк, футуризм, образотворче мистецтво, світова культура. 
 
Турчак Леся Ивановна, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Киевского национального университета 

культуры и искусств 
Творчество Давида Бурлюка в контексте мировой культуры 
Цель статьи - выяснить место и роль творчества Д.Бурлюка в контексте мировой культуры. Методология исследо-

вания заключается в использовании общенаучных методов, теоретических и практических подходов к анализу творчества ху-
дожника. Использован искусствоведческий, культурологический подходы, а также ретроспективный, системно-типологический и 
сравнительный анализ, а также анализ вторичных данных, собранных из отчетов, журналов и других периодических изданий. 
Научная новизна. С позиции искусствоведения осуществлен комплексный анализ творческой жизни Д.Бурлюка, исследовано 
влияние творчества художника на мировое искусство. Выводы. Д.Бурлюк, путешествуя и живя за границей, стал «отцом» 
украинского и российского футуризма. При этом он никогда не забывал свои украинские корни и своим творчеством оказал 
влияние на искусство России, Японии и США. 

Ключевые слова: Давид Давидович Бурлюк, футуризм, изобразительное искусство, мировая  культура. 
 
Turchak Lesia, Candidate of Arts History, Associate Professor of the Department of Design and Technology, Kyiv National 

University of Culture and Arts 
David Burliuk’s Creativity in the Context of the World culture 
The purpose of the article is to find out the place and role of D. Burliuk in the context of world culture. Methodology of the 

research consists of the use of general scientific methods, theoretical and practical approaches to the analysis of the artist's creative 
work. The author of the article used art history, cultural approach, retrospective, system-typological and comparative analysis as well as 
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secondary data analysis collected from reports, journals and other periodicals. Scientific novelty. From the position of art history, a 
comprehensive analysis of D. Burliuk‘s creative life was carried out, the influence of the artist‘s creativity on world art was investigated. 
Conclusions. D. Burliuk traveling and living abroad, became the ―father‖ of Ukrainian and Russian futurism. At the same time, he never 
forgot his Ukrainian roots, and, due to his creativity, influenced the art of Russia, Japan, and the USA. 

Key words: David Davidovich Burliuk, futurism, visual arts, World culture. 

 
Давно відомо, що українську культуру і  мистецтво знають у всьому світі. Приказка говорить 

про те що: «Нашого цвіту по всьому світу». І це правда, під цією метафорою мається на увазі, що 
українці, або ті, хто  мають українське коріння, «розсіяні» по всьому світу. Звісно, до такого «цвіту» 
належать і українські митці, які стали  відомі далеко за межами України, однак досліджень, присвяче-
них творчості українців за кордоном та їх внеску у світову культуру, в українській науці не так і багато, 
про що свідчить аналіз досліджень і публікацій. Так, про образотворче мистецтво за кордоном писали 
М. Голубець (монографія, присвячена творчості О.Архипенка), Н. Кубриш  (дисертаційне дослідження 
«Міфопоетика скульптури О. Архипенка та І.Кавалерідзе», в якому прослідковано новаторські ідеї 
двох відомих скульпторів, один з яких працював у США, а інший - в Україні). В. Цвіль у досить новій 
праці (2017 р.) «Невідомий Кандинський» розповідає про маловідомі факти з життя художника та  ак-
центує на періоді життя й творчості художника в Україні.  

Українську пісенну творчість початку ХХ ст. розглянуто в дослідженнях Н. Калуцької (у дисер-
тації «Мистецька діяльність Олександра Кошиця в контексті музики XX сторіччя» простежується куль-
туротворча роль митця на різних етапах розвитку українського мистецтва, аналізується його арти-
стична практика), С. Салій (у статті «Хорові обробки в творчості  Олександра Кошиця» проаналізовано 
хорові обробки О.Кошиця і їх першоджерела, визначено стиль композитора та вплив фольклору на 
формування музичної мови і виразових засобів митця) та ін.  

Хореографічне мистецтво відображено в дослідженнях І. Книш. «Жива душа народу» - це 
перше друковане дослідження автором творчості В. Авраменка, яке  вийшло у Канаді. Автор зробила 
певні узагальнюючі висновки, дала характеристику майстрові українського танцю, визначила його 
роль у духовному житті українців як на західних українських  землях, так і в еміграції. Однак цілісної 
картини досягнень українських митців, творчість  яких вплинула на світове культуру і мистецтво – 
немає, що і зумовило вибір теми дослідження. 

Мета статті – з‘ясувати внесок Давида Давидовича Бурлюка у світову культуру. 
Виклад основного матеріалу. Російська історіографія часто-густо позиціонує Давида Бурлюка 

як засновника російського футуризму, чиї творчі новації формувалися переважно в російських ми-
стецьких колах. Однак Давид Давидович Бурлюк – український художник-футурист, поет, теоретик ми-
стецтва, літературний і художній критик, видавець. Народився  (9 (21) липня) 1882р. у  Лебединському 
повіті  Харківської губернії (нині Лебединський район Сумської області, Україна).  

Сім‘я Бурлюків перебувала у постійних мандрівках українськими та російськими землями, що 
було пов‘язано з роботою батька. Давид молодший ще з дитинства проявляв захоплення живописом, 
а згодом – поезією.  

Мистецькі студії Д. Бурлюка розпочалися у Казанській художній школі (1899–1900рр., 1901р.), 
потім у  Художньому училищі Одеського товариства витончених мистецтв (у 1900–1901р. та у 1910–
1911рр.). У 1902–1905 рр. навчався в мистецьких академіях Мюнхена та Парижа [10]. Митець зай-
мався у Королівській академії образотворчих мистецтв (м.Мюнхен) у художника Антона Ашбе.  Зго-
дом, коли В.Кандинський і Франц Марк заснували групу «Синій вершник» (1911р. м. Мюнхен) Д. Бур-
люк приєднався до неї, його роботи демонстрували разом з полотнами  В.Кандинского, Пауля Клее. У 
Парижі навчання проходило у майстерні Фернана Кормона, який притримувався вимог академічного 
мистецтва. Серед учнів Ф.Кормона були А. де Тулуз-Лотрек, В.Ван Гог, В.Борисов-Мусатов,  М.Реріх 
[13]. З 1906 року брав участь у виставках: харківського «Кружка місцевих художників» (1906р.), Союзу 
російських художників (СРХ СПб., М., 1906/1907рр.), Товариства передвижних художніх виставок 
(ТПХВ М., СПб., 1907р.), Товариства харківських художників (з 1908р.).  Художник постійно експери-
ментував, використовуючи різні художні прийоми [12]. Перші авангардні роботи Д. Бурлюк представив 
на московській виставці «Стефанос» (1907–1908 рр.) [7].  

1908 року Д.Бурлюк взяв участь у виставці  молодих митців під назвою «Ланка» (м. Київ). Осе-
редок цієї групи складали Д. Бурлюк, В. Бурлюк, Л. Бурлюк, М. Ларіонов, А. Лентулов та О. Екстер.  

«Ланка» набула скандального розголосу. Публіка з подивом розглядала картини, що 
не відповідали класичним канонам. Раніше жодна з  виставок  Києва не  викликала такого ажіотажу в  
пресі та  серед публіки. Рецензії та відгуки  надрукували всі щоденні міські видання, критики у своїх 
відгуках не шкодували учасників акції. Газета «Киевская мысль» присвятила цій події низку фейле-
тонів а  у двох номерах ілюстрованого додатку газети з‘явилися карикатури, що  коментували ці фей-
летони. Епітети, отримані учасниками виставки від критиків, були винятково негативними: «жахливе, 
дике явище», «безталанні живописці» тощо [8].  

Київська виставка вразила відвідувачів, критиків, журналістів не лише живописом, а і  презен-
тацією скандальної «листівки-маніфесту» «Голос імпресіонізму на захист живопису», автором якої був  
Д. Бурлюк, листівка  стала першою в ряду його майбутніх «маніфестів» та закликів до художнього 
оновлення [11].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Незважаючи на негативні відгуки, ця подія стала важливою для мистецького середовища 
Києва. Тут сконсолідувалися молоді мистецькі сили Києва, Харкова, Москви та  Санкт-Петербургу, що 
сприяло знайомству та  згуртуванню майбутніх однодумців художнього авангарду. Картини студентів 
Московського училища живопису та  Київського художнього училища експонувалися разом і засвідчи-
ли, що у мистецтві з‘являється  нове художнє явище, яке в найближчому майбутньому  буде спро-
можне вплинути  на такі види мистецтва, як: література, театр, архітектура, кіно та ін. [8]. 

1912 року Д.Бурлюк вступив до московського Училища живопису, скульптури та архітектури, 
але через рік, разом з Володимиром Маяковським, був виключений «за порушення громадського по-
рядку» [5]. Однак це не завадило йому стати одним із лідерів літературно-художнього авангарду по-
ряд з М. Ф. Ларіоновим, А. В. Лентуловим, А. А. Екстер, Н. І. Кульбіним і В. В. Маяковським, брати 
участь у  салонах, виставках, таких як: Салон С. К. Маковського (1909р.), 1-й і 2-й пересувні салони 
В.А.Іздебського (1909/1910рр. і 1911р.), на виставках в С.-Петербурзі (1910р., 1911р., 1913р.), Ризі 
(1910р.), Москві ((«Бубновий валет», 1910р., 1912р., 1913р.), «Виставка живопису» (1915р.)), Петро-
граді («Світ мистецтва», 1915р), Мюнхені (1911р., 1912р.), Берліні (весняний салон в галереї Der 
Sturm, 1913р.), Парижі (салон Незалежних в Парижі 1914р.) [12]. 

Як відомо, більшість митців того часу свою творчу діяльність розпочинали з класичного живо-
пису (портрети, пейзажі та ін.), Д.Бурлюк також писав у реалістичній манері, до таких творів належать  
портрет Шевченка, картини «Святослав», «Козак-Мамай», «Запорожці в поході» [20].  

Згодом, у своїй творчості, він змінив академічну манеру на нові стилістичні напрямки у живо-
писі. Важливе значення у творчості митця відіграла участь у новаторських рухах Мюнхена та Парижа, 
дружба із зачинателями авангарду (В.Кандинським, В.Хлєбниковим, В.Маяковським та ін.).  

Поява авангардного руху в Україні пов‘язана з ім‘ям Давида Бурлюка, створене ним літератур-
но-художнє товариство «Гілея», стало одним із перших футуристичних об‘єднань.   

У серпні 1913 року у м. Каховці, в маленькій друкарні видали перший колективний футуристич-
ний збірник «гілейців» – «Дохлий місяць» («Дохлая луна»). До збірника увійшли твори Давида і Мико-
ли Бурлюків, А.Кручених, Б.Лівшиця, В. Маяковського та В. Хлєбнікова. Другий сатиричний збірник  
футуристів «Затичка»  виданий 1913 року, того ж року надрукований третій – «Молоко кобил». Видан-
ня надруковані в типографіі С. В. Поряденка у м.Херсоні. Збірники містили: малюнки, вірші, прозу. Ху-
дожнє оформлення виконали О. Екстер і Д. Бурлюк. Авторами віршів і прози були В. Маяковський, 
І.Северянин, В. Каменський, В.Хлєбніков, О. Кручених, Б.Лівшиць і брати Бурлюки [4].  

«Батько футуризму» брав участь і організовував виставки у багатьох містах України: Катери-
нослав, Київ, Одеса, Харків, Херсон, написав ряд робіт та «маніфестів». 

У поетичній збірці футуристів «Ляпас суспільному смаку» («Пощечина общественному вкусу»), 
– Д.Бурлюк розглядав живопис ХХ століття, як абсолютно нове явище, живопис до ХХ століття вважав 
«старим»,  зауважував що межі «вільного» живопису початку ХХ значно розширились. Самим епатаж-
ним «новим» живописом називав кубізм [17].  У  даній публікації, Д. Бурлюк зауважував про  небачені 
обшири вільного малярства, звільненого від «гальмівних» традицій, і пророкував йому пропорції, яких 
не знала вся історія мистецтва. Для розуміння такого малярства, потрібні «магічні окуляри вищого 
візуального аналізу», ставився пріоритет теоретичного обґрунтування мистецтва, який став основою 
для численних маніфестів футуристів та інших теоретиків авангардизму початку ХХ століття [19].  

В іншій статті «Кубізм: поверхня – площина» («Кубизм: поверхность-плоскость») Д. Бурлюк 
розглянув лінію, площину, колір, фактуру – основи малярства, серед яких звернув увагу на «площину» 
[19].  

Початок ХХ століття був складним для Російської імперії, багато інтелігенції того часу 
іммігрували, Д. Бурлюк змушений залишити родину у Владивостоці (Росія), і разом із другом, 
В.Пальмовим у вересні 1920 року  вирушив до Токіо. У столиці художники змогли організувати велику 
виставку під назвою «Перша виставка російського живопису в Японії», на ній експонувались  473 тво-
ри 28 художників, в тому числі К.Малевича і В.Татліна, 150 робіт, створених самим Бурлюком, і 43 – 
Пальмовим [3].  

Художник  влаштував продаж своїх картин і заробив достатньо коштів, для того  щоб перевез-
ти сім'ю до Японії. Там родина прожила два роки, весь цей час митець влаштовував виставки, публічні 
диспути, виступав з доповідями про авангардне мистецтво.  Під час виступу в Університеті Токіо, (з 
розповідей В. Маркова), Бурлюк, розбризкував чорнило на аркуш паперу. Такі виступи автор трактував 
як «футуризм в дії».  

Він подорожував Японією і багато писав, намагаючись «сфотографувати» своєрідну красу 
країни. Роботи цього часу різноманітні за стилем і жанром,  у графічних  творах відчутний  вплив 
Японії. За той період було написано  близько 300 картин. 

Митець вивчав мистецтво країни і зібрав колекцію графічних робіт. Творчість Д.Бурлюка у 
країні «Висхідного сонця»  вплинула на авангардний рух, під час перебування художника, відкривали-
ся  виставки японських авангардистів [13].  

Д.Бурлюк багато подорожував, мета подорожей залишається невідомою, це були творчі пошу-
ки  чи  вимушені обставини, немає однозначної думки дослідників з цього приводу.  

http://www.uamodna.com/articles/vyperedzhuyuchy-chas-taras-shevchenko/
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Згідно із записами Давида Давидовича і матеріалами газетних публікацій, вже через два місяці 
після повернення з острову Осіми, художник разом із сім'єю і друзями відправляється на Огасавара - 
це віддалений від Японії архіпелаг, куди пароплав ходив три рази на рік. У багатьох дослідників ця 
поїздка викликає подив, оскільки достеменно не відома мета  подорожей.  

Японські дослідники вважають основним мотивом поїздки прагнення художника позбутися 
поліцейської «опіки», яка до цього часу ставала все більш нав'язливою. Слід зазначити, що  Давид 
Бурлюк на той час, вже розмовляв японською. Увагу поліції до художників було помітно і друзям Да-
вида Бурлюка, і журналістам. У всякому разі, повідомлення в газеті «Токіо Асахі» від 18 грудня 1920 
року про їх поїздку вийшло під назвою «Сім'ї російських художників біжать від стеження сищиків на 
південні острови. Футуристів вважають екстремістами» [15]. 

На Огасавара художник провів чотири місяці. Для Бурлюка цей період був досить плідним. Тут 
він багато писав: кожен день по картині, робив замальовки, писав вірші, етнографічну повість - спога-
ди про Ошима і цикл записок про Огасавара. Огасаварскій період, став найбільш продуктивним за 
весь час перебування в Японії. Тут проявився талант Бурлюка як етнографа, його захоплював пле-
нерний живопис, автор створив ряд художніх творів, в яких поєдналися  його натурні враження, філо-
софський і символічний підтексти. До кращих (із збережених і відомих сьогодні) творів того  періоду 
японські дослідники (О.Чіеко) відносять: «Рибалки в Тихому океані», «Продавець риби» (або «Япон-
ский рибалка»). Серед пленерних робіт – «Японія. Залив», «Вид затоки на острові Чічіджіма в Вели-
кому Океані» [15].  

Митець працював у різних художніх техніках і пробував свої сили у різних жанрах: починаючи 
від  пейзажів у стилі абстрактного футуризму («Японська пальма», 1921р.) і закінчуючи портретами 
(«Віктор Пальмов», 1921р.; «Маруся в Японії»  1922р.; «Японська жінка» 1922р.).   

Японія залишила слід у творчості митця, так само, як і його творчість залишила слід у ми-
стецтві країни. Ім‘я Д.Бурлюка асоціюється з епатажем, провокуванням публіки і разом з тим художнь-
ою самобутністю та креативністю.  

1922 року митець отримав американську візу і поїхав з родиною до США. Оселився у Нью-
Йорку. Розпочались непрості роки боротьби «за виживання». З‘ясувалось, що роботи, привезені з со-
бою, виявилися не дуже цікаві для американської публіки і не мають фінансової вартості. 

Проте з часом життя налагодилось, і Д.Бурлюк знову займався улюбленою справою: читав 
лекції, організовував виставки, писав статті, опубліковував кілька книг з мистецтва, писав вірші і нове-
ли, які публікувала його дружина у власному видавництві, видавав журнал «Colour and Rhyme» 
(«Колір і рима») – котрий видавали 40 років з 1930 по 1970-й (загалом 66 номерів) [13]. 

На той час США багато в чому відповідали «футуристичному» інтересу Давида Бурлюка. Його 
цікавили промисловість, нові технології, нова архітектура - особливо та, яка була близька футуристич-
ним ідеям. Саме там, у творчості художника стався черговий поворот.  

У 1926 році він випустив «Маніфест Універсального табору Радіо-модерністів», де назвав себе 
«одним з першопрохідців Нового Універсального мистецтва», а також «живописцем, поетом, орато-
ром, актором і шоуменом». В маніфесті він писав про мистецтво, в якому поєднується захоплення од-
ночасно природою і технікою, а також про необхідність створення «великого мистецтва» для «великої 
Америки». В тексті маніфесту автор вдається до філософських роздумів: «Президент Естетики усього 
світу вже обраний. Але він сам цього ще поки не знає. Може бути – це ти – той, хто читає ці рядки? 
Палац божественної краси вже чекає на тебе ».  

Стосовно своїх робіт, митець зауважував: «Оскільки люди не замовляють у мене портрети, я 
пишу портрети демонів, для яких у мене в студії приготовлений порожній стілець» [14].  

У цей  період  Д.Бурлюк створив новий стиль, за допомогою якого прагнув передати атмосфе-
ру епохи. «Радіо-стиль» - це яскраві, контрастні роботи: «Річка Гарлем», 1924р.; «Прихід механічної 
людини», 1925р.; «Пором через Гудзон», 1925р. та ін. Зразки «радіо-стилю» представляють художню 
цінність, однак він залишився практично непоміченим американськими критиками,  художник не мав 
послідовників, які б працювали у даному стилі [6].  

У 1930-і роки, незважаючи на появу нового стилю, митець писав роботи у  реалістичній манері.  
Тематика полотен – вулиці Нью-Йорка, похмурі міські сюжети з «гномоподібними» персонажами, же-
браки мешканці нижнього Манхеттена («10-а авеню. Нью-Йорк», 1946р. та ін.). Цей період творчої 
спадщини художника, (на думку М.Мудрак), передає  «погляд  іммігранта Д. Бурлюка на становище 
робітничого класу в 1930-і - 1940-і роки у і тим самим є своєрідним і досі малодослідженим внеском 
Бурлюка у реалізм  США».  

1941 року майстер оселився в Хемптон Бейс на Лонг-Айленді і очолив «групу Хемптон Бейс» – 
до якої в ходили: Рафаель Сойер (американський художник-реаліст), Мільтон Кларк Евері (американ-
ський художник-модерніст) і Аршил Горки (американський художник один із засновників «абстрактного 
сюрреалізму») [3].  

Митець  постійно перебував у творчих пошуках, багато подорожував. 1949 року подружжя  
Бурлюків  протягом восьми місяців подорожувало Європою, під час подорожі Францією, митця врази-
ла творчість Ван Гога.  Він створив серію робіт, присвячених  голландському художнику («Cafe de 
Nuit», 1949р. та ін.).  
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У 1956 і в 1965 роках Давид Бурлюк відвідав Радянський Союз і побував у Москві, Ленінграді, 
Харкові, Криму.  

Однак з боку офіційних «радянських осіб» не було пропозиції ні про влаштування показу його 
картин, ні про публікації літературної спадщини [3].  

Сама масштабна виставка творів Д.Бурлюка пройшла за кордоном і   стала повним, ретро-
спективним показом його творчості у США за останні півстоліття. Відкриття пройшло  після смерті ху-
дожника, в Українському музеї Нью-Йорка:  «Футуризм і після: Давид Бурлюк (1882–1967)». Виставку у 
музеї не можна не визнати символічною: Бурлюк народився на Україні, а Сполучені Штати  стали для 
нього другою батьківщиною.  

Митець ніколи не забував про те, що він українець, свідченням цього є ряд робіт, зокрема Нью-
йоркську експозицію відкривав один з найбільш відомих творів Давида Бурлюка «Козак Мамай» 
(1908р.), в якому творчий метод фовізму поєднаний з українським фольклором. Разом з цілим рядом 
інших робіт («Каменяр», 1912р.; «Людина з двома особами», 1912р.; «Прімавера», 1913р.; «Неомо-
рфізм», 1918р.)   ця картина свідчить про свободу автора, здатність об'єднувати в своїй творчості ху-
дожні тенденції, властиві фовізму, кубізму, футуризму і іншим авангардним напрямками. 

Крім робіт, збереглися рукописи в яких Д.Бурлюк писав, що Україна була і залишається його 
батьківщиною. «Там лежать кістки моїх предків, вільних козаків,  які боролися за славу сили і свободи» 
[18]. У 1940-і-1950-і роки, в його творчості прослідковується «наївний» реалізм, тематика робіт степові 
пейзажі, дівчата в національних українських строях («Дві українські дівчини», 1948р.; «Дядько  і 
племінниця», 1950-ті). 

Багатьох дослідників також цікавить останній період творчості майстра. Представлені на ви-
ставці роботи 1950-х-1960-х років засвідчили, що до кінця днів йому вдавалося зберегти  креативну 
динамічність («Квіти з ангелами»,  1950-ті).  

Коли стало важко працювати за мольбертом, Бурлюк писав мініатюри на дереві: реалістичні ( 
«Дівчина з червоними губами», «Чоловік з чашкою», 1964р.), авангардні ( «Людина в дощовий день», 
не датована) або виконані у «наївному стилі» [3]. За словами президента опікунської ради Українсько-
го музею Ярослава Лешко, «багато з демонстрованих робіт ніколи не виставлялися в Нью-Йорку, так 
що глядачі мали унікальну можливість ознайомитися у всій повноті з творчістю одного з най-
визначніших у  ХХ столітті представників живописного авангарду на матеріалі спадщини майстра, 
яким нині володіє його внучка (Мері Клер Бурлюк)».  

До 125-річчя від дня народження, на батьківщині митця, 1998 року організовано виставку у 
Національному художньому музеї України з символічною назвою «З поверненням в Україну, пане 
Бурлюк». На виставці були представлені роботи з музеїв України та приватних колекцій.  2009-го року 
у музеї Російського мистецтва у Києві відбулася виставка робіт Бурлюка з приватних колекцій під 
назвою «Український батько російського футуризму» [1].  

2017 р. у м. Одесі  в Музеї сучасного мистецтва пройшла виставка робіт Давида Бурлюка. 
2018-го року у  виставкових залах Національного музею імені Андрея Шептицького (м. Львів), відкри-
лась виставку «Давид Бурлюк. Малярство» з приватних колекцій.  

Роботи митця зберігаються у багатьох країнах: США, Канада, Росія, Японія та ін. У музеях і 
приватних збірках України збереглося 35 робіт Д.Бурлюка [20].  

Як і більшість художників  початку ХХ ст., новатор  спробував себе у різних стилях від реалізму 
до кубізму, імпресіонізму і фовізму.  Давид Бурлюк вважав, що мистецтво, «не має обмежувати себе 
якою-небудь однією школою». Це відображено  у його  творчості. Він змінював стилі, залишаючись 
при цьому індивідуальним і яскравим художником. 

Д. Бурлюк був автором численних мемуарів, зокрема – «Сходинки років моїх», «За 40 років, 
1890-1930», «Спогади батька російського футуризму». У 1927-1929 роках написані «Фрагменти зі спо-
гадів футуриста».  

В Україні та Росії художник і поет відомий як «батько футуризму». Без Д.Бурлюка мистецьке 
життя  початку XX століття було б не таким насиченим.  

Завдяки своїй активній художній діяльності художня спадщина Д.Бурлюка вплинула на ми-
стецтво Японії та США. Помер митець 1967 року. 

Творчість майстра, незважаючи на пройдені роки залишається затребуваною та актуальною 
для світової спільноти  і сьогодні. 2007 року на  аукціоні «Sotheby's»  продано картину  Давида Бурлю-
ка «В церкві» (1924-1925 рр.) за  650 тисяч доларів. 
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ФОЛЬКЛОРНА ТЕНДЕНЦІЯ ЯК ВИЯВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ  
У ТВОРЧОСТІ У. ДОЙЧИНОВИЧА (на прикладі «З землі опанака») 

 
Метою даної статті є розкриття особливостей фольклорної тенденції як прояву національного стилю у творчості 

У. Дойчиновича. Методологія даної статті базується на єдності таких підходів як психологічний, музично--історичний, музико-
знавчий аналітичний, соціокультурний, жанрово-стильовий та виконавський. Наукова новизна визначається у тому, що з одно-
го боку виявляються провідні риси генезису сербського гітарного мистецтва, з іншого боку – аналітичним шляхом розкривають-
ся особливості фольклорної тенденції як прояву національного стилю у творчості У. Дойчиновича. Висновки. Для виявлення 
провідних підстав та естетичних принципів творчої індивідуальності Уроша Дойчиновича одним з найбільш важливих контексту-
альних умов є виявлення концепції національного. Музикознавчий підхід до проблеми національного з однієї сторони апелює до 
тих фольклорних традицій, які дозволяють формувати уявлення про власний стиль в опорі на фольклорні джерела, з іншого 
боку – процес формування національної музичної традиції не може зводитися до однієї вихідної точки й носити односпрямова-
ний характер. Особливістю музичної мови добутків У. Дойчиновича є опора на принципи національної орієнтальної мелодики й 
унікальної метро-ритмічної структури, характерної для музично-інтонаційного комплексу народів балканських країн. Найчастіше, 
саме специфіка орнаментування формує інтонаційну мелодійну семантику й дозволяє визначити історичне походження до-
сліджуваного пісенного матеріалу. 

Ключові слова: національний стиль, фольклорна тенденція, виконавське мистецтво, фольклоризм, орієнтальний 
стиль. 
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Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой 
Фольклорная тенденция как выражение национального стиля в творчестве У. Дойчиновича (на примере «Из 

земли опанака») 
Целью данной статьи является раскрытие особенностей фольклорной тенденции как проявления национального сти-

ля в творчестве У. Дойчиновича. Методология данной статьи базируется на единстве таких подходов как психологический, 
музыкально--исторический, музыковедческий аналитический, социокультурный, жанрово-стилевой и исполнительский. Научная 
новизна определяется тем, что с одной стороны выявляются ведущие черты генезиса сербского гитарного искусства, с другой 
стороны – аналитическим путем раскрываются особенности фольклорной тенденции как проявления национального стиля в 
творчестве У. Дойчиновича. Выводы. Для выявления ведущих оснований и эстетичных принципов творческой индивидуально-
сти Уроша Дойчиновича одним из наиболее важных контекстуальных условий является выявление концепции национального. 
Музыковедческий подход к проблеме национального с одной стороны апеллирует к тем фольклорным традициям, которые 
позволяют формировать представление о собственном стиле в опоре на фольклорные источники, с другой стороны – процесс 
формирования национальной музыкальной традиции не может сводиться к одной исходной точке и носить однонаправленный 
характер. Особенностью музыкального языка произведений У. Дойчиновича является опора на принципы национальной ориен-
тальной мелодики и уникальной метроритмической структуры, характерной для музыкально-интонационного комплекса наро-
дов балканских стран. Чаще всего, именно специфика орнаментирования формирует интонационную мелодичную семантику и 
позволяет определить историческое происхождение исследуемого песенного материала. 

Ключевые слова: национальный стиль, фольклорная тенденция, исполнительское искусство, фольклоризм, ориен-
тальный стиль. 
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V. Nezhdanova Academy of Music 
Folklore trend as an expression of a national style in the works of U. Doychinovic (on the example of “From the Land 

of Opanac”)  
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the folklore tendency as a manifestation of the national style in the 

work of U. Doychinovic. The methodology of this article is based on the unity of such approaches as psychological, musical - historical, 
musicological, analytical, socio-cultural, genre-style and performing. The scientific novelty is determined by the fact that, on the one 
hand, the leading features of the genesis of Serbian guitar art are identified, and on the other hand, the features of the folk tendency are 
revealed analytically as a manifestation of the national style in the works of Doychinovic. Conclusions. To identify the leading bases 
and aesthetic principles of the creative individuality of Uros Doychinovic, one of the most important contextual conditions is to reveal the 
concept of the national. The musicological approach to the problem of the national, on the one hand, appeals to those folklore traditions 
that allow you to form an idea of your own style in reliance on folklore sources, on the other hand, the process of forming a national 
music tradition cannot be reduced to one starting point and be unidirectional. The peculiarity of the musical language of the works of U. 
Doychinovic is the reliance on the principles of the national Oriental melody and the unique metrhythmic structure characteristic of the 
music and intonational complex of the peoples of the Balkan countries. More often, it is the specificity of ornamentation that forms into-
national melodic semantics and makes it possible to determine the historical origin of the studied song material. 

Key words: national style, folk tendency, performing arts, folkloric, oriental style. 

 
Актуальність теми. Для виявлення провідних підстав і естетичних принципів творчої індивіду-

альності Уроша Дойчиновича однією з найбільш важливих контекстуальних умов є виявлення концеп-
ції національного. Музикознавчий підхід до проблеми національного, з одного боку, апелює до тих 
фольклорних традицій, які дозволяють формувати уявлення про власний стиль в опорі на фольклорні 
джерела, з іншого – процес формування національної музичної традиції не може бути зведеним до 
однієї вихідної точки і носити односпрямований характер. Це є свідченням подвійної природи націо-
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нального стилю, який спрямований як зовні, так і вглиб національної культури. Сформована націо-
нальна ідея часто стає спонукальним до дії механізмом, за допомогою якого відбувається переосмис-
лення та модифікування форм і способів вираження музичної думки, а також суттєве оновлення му-
зичної мови. Особливості національного характеру виявляються в музично-інтонаційному комплексі 
шляхом характерних ритмо-інтонаційних формул і особливих смислових акцентів, що виражають 
емоційно-психологічну унікальність нації. Дані установки забезпечують цілісність національного стилю 
і його стійкість складових елементів. Особливістю національної ідеї є те, що вона не привноситься 
ззовні, а природним чином виробляється і оформляється в процесі еволюції певної спільноти. У центрі 
нашої уваги є творча та дослідницька діяльність У. Дойчиновича, які дозволяють простежити генезис і 
еволюцію гітарного мистецтва Сербії, а також національні стильові параметри творчого методу У. 
Дойчиновича. 

Метою статті є розкриття особливостей фольклорної тенденції як прояву національного стилю 
у творчості У. Дойчиновича. Методологія даної статті базується на єдності таких підходів як психо-
логічний, музично--історичний, музикознавчий аналітичний, соціокультурний, жанрово-стильовий та 
виконавський. Наукова новизна визначається у тому, що з одного боку виявляються провідні риси ге-
незису сербського гітарного мистецтва, з іншого боку – аналітичним шляхом розкриваються особли-
вості фольклорної тенденції як прояву національного стилю у творчості У. Дойчиновича. 

Основний виклад матеріалу. Знайомство з оригінальною літературою для класичної гітари по-
чатку XX сторіччя що стає головною репертуарною основою усіх виконавців-гітаристів, виявляє її 
тяжіння до національних основ та вираження провідних національних рис. Так, наприклад, з фольк-
лорною традицією Кастилії пов'язана більша частина гітарних творів Ф. М. Торроби, а особливим 
настроєм у комбінації з інтонаційним комплексом, що викликають образ «мрячного Альбіону» перей-
няті композиції Д. Дюарта. Значну роль у тяжінні до фольклорної традиції зіграв саме А. Сеговія, під 
впливом якого відбувалося формування значної частини репертуару для класичної гітари (особливо 
першої половини XX століття). Не випадково вивченню творчості А. Сеговії присвячена значна кіль-
кість наукових досліджень, і кожна наступна робота розкриває нові аспекти творчої індивідуальності 
великого майстра [3; 4].  

У мистецтві У. Дойчиновича зустрічний рух між фольклорною традицією й самими новими 
знахідками сучасної композиторської творчості, є стійкою стильовою рисою. Категорія композиторсь-
кого фольклоризму є не новою у сучасному музикознавстві й може відповісти на запитання й виявити 
механізми взаємодії, які виникають у діалозі композитор-традиція. Музичний фольклор у ряді до-
сліджень розглядається, не тільки як зібрання музично-історичних артефактів, але і як результат го-
ловного прагнення та вираження головної мети «творчості людини, як результату прояву високого рів-
ня його духу, моральних норм і ідеалів» [1, 7].  

Виходячи з даного твердження, виявлення й вивчення різних культурних механізмів і естетич-
них установок народно-музичної творчості може визначатися в сучасних умовах як проблема зі 
значним обсягом наукових і соціокультурних завдань, що вимагають особливого системного підходу. У 
колі досліджень філолофсько-культурологічної, етнографічної, фольклористичної і музикознавчої нау-
кової спрямованості існує безліч методологічних шляхів і наукових підходів до даної проблеми, однак 
усі зазначені наукові напрямки сходяться в єдиному прагненні осягти генезис та аксіологічні аспекти 
національної культури. 

Дослідниці Н. Ануфрієва й О. Калініна вважають, що при порушенні рівноваги між духовними й 
моральними складовими народної культури неможливий її подальший повноцінний розвиток, так само 
як і формування «позитивно-ціннісного відношення людей до життя, музичного мистецтва й культурі в 
цілому» [1, 7].  

Діалогічні взаємини авторського й фольклорного начала як «свого» й «чужого» у культурі при-
пускає стильову відкритість системи «композитор – фольклор». Т. Лєскова бачить особливу продук-
тивність інтертекстуального підходу у вивченні даної проблеми у зв'язку з тим, що в музикознавстві в 
цілому, суттєво зросла в останній третині ХХ сторіччя «свідома спрямованість творчості в сферу сти-
льових взаємодій, що мають у добутках характер відкритого асоціювання» [5, 6]. Ґрунтуючись на кон-
цепції В. Руднєва поетика «чужого» словесного або музичного висловлення з особистісними творчими 
настановами композитора або виконавця являє собою напружений діалог різних культурних свідомо-
стей і різних культурних тестів [7].  

У творчості У. Дойчиновича присутня значна кількість творів, у яких рельєфно виражена фоль-
клорна лінія, що перебуває у взаємодії з установками творчої індивідуальності композитора, прикла-
дом чого є твір за назвою «З землі опанака» опус 30 ғ.2 («Iz zemlje opanaka») написаний Урошем 
Дойчиновичем у 1997 році для гітари соло. Треба зазначити, що створювався він як обов'язковий твір 
для міжнародного конкурсу гітаристів пам'яті А. Сеговії в місті Карпантра (Франція), та був присвяче-
ний гітаристові-виконавцеві, педагогові, директорові консерваторії Музики й Танцю міста Карпантра, 
Патрику де Беллевиллю.  

Назва твору «З землі опанака» походить від назви частини традиційного одягу і тієї місцевості, 
у якій його носили. Мова йде про взуття «оpanci» (у множині), яку носили в південно-східній Європі, 
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безпосередньо в Боснії й Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Македонії й Сербії. Opanci вважають націо-
нальним символом Сербії й традиційним селянським взуттям для людей у балканському регіоні. 

Загалом «опанчарське» (opančarskog) ремесло, яке формувалося в пору панування 
Візантійської імперії, було націлено на виготовлення легкого шкіряного взуття поширеного серед лю-
дей, що жили у сільській місцевості. Розквіт розвитку «опанчарського» ремесла збігається з періодом 
бурхливого росту національної самосвідомості й надії на звільнення від османського панування, 
оскільки у цей час існували заборони на будь-які національні прояви, у тому числі й заборона сербсь-
кого національного одягу.  

Таким чином, особливий підйом у цьому виді діяльності припадає на другу половину XIX 
століття й триває до середини XX. На жаль, з середини ХХ століття й донині – це ремесло поступово 
вгасає. Сьогодні в Сербії є тільки лише декілька «опанчарських» ремісничих майстерень і взуття про-
дається, переважно, у якості сувенірів або виготовляється на замовлення різних фольклорних груп 
(музичних, танцювальних й т.ін.). З метою збереження унікального виду національного ремесла, 
Міністерство економіки Республіки Сербії своїм указом визнало опанчарське ремесло частиною тра-
диційної національної творчості й узяло його під свій захист. 

Твір ґрунтується на двох справжніх народних пісенних темах: «Crven fesić» («Червоний 
фесич») та «Čuješ, čuješ seko...» («Слухай, слухай, сестричка…»), що розповідають про любов: у 
першій – жінка, що співає про свого друга, якого вона любить; у другій – звернення чоловіка до своєї 
улюбленої подруги. Обидві пісні датуються XIX століттям і по своїй суті й композиційно-структурним 
елементам – це пісні-«севдалінки». Назва цього різновиду пісенного фольклору походить від турець-
кого слова «севда» («sevda»), що означає «любов». Як вказує Я. Рамич, севдалінки були яскравими 
зразками східного орієнтального стилю, родинного враньському – боснійського стилю. Багато міст, що 
розташовані поблизу Боснії й Герцеговини (такі як Шабац, Лозніца, Валево й Новий Пазар), у великій 
мері сприйняли риси східної орнаментальної традиції.  

З Боснії, де пройшла в найбільшій мірі ісламізація населення, йшов потік східного впливу, що 
ясно відчувається у пісенній творчості – велика кількість орієнтальних оборотів, прикрас, використання 
ладової системи мугамів, прийняття у якості зразків для пісенної народної творчості севдалінок 
(східних любовних пісень) [6]. У такий спосіб з'являлися відомі сербські народні пісні (початку XX 
століття) дивної краси й оригінальності, що відрізнялися широкою, заповненою мелізмами протяжною 
мелодією з опорою на турецькі лади-мугами. 

Важливим фактором на шляху формування орнаментальної мелодики й особливої манери ви-
конання є взаємодія виконавців зі слухачами й передача їм певного емоційного стану. У севдалінках 
емоційний стан страждання від любові, туги й жагучого бажання передається не тільки в словах і ме-
лодії, але й за допомогою прикрас. Прикраси не можна розглядати як якесь доповнення до мелодії, це 
її невід'ємна частина як окремий сегмент інтонаційного цілого. Саме специфіка орнаментування фор-
мує інтонаційну мелодійну семантику й дозволяє визначити історичне походження досліджуваного 
пісенного матеріалу.  

Те що У. Дойчинович звертається до пісенного матеріалу севдалінок дозволяє відразу визна-
чити загальну програмну заданість й емоційну складову твору. «З землі опанака» написане у формі 
фантазії, що складається з двох частин, відокремлених одна від одної мелодійно-інтонаційним ма-
теріалом, загальною спрямованістю та має відповідне відокремлення з боку нотного запису. Перша 
частина написана у формі рондо, де головна тема-рефрен тричі чергується з різними епізодами. 
Особливість рефрену полягає у тому, що якщо перший раз він звучить повною мірою завершено й має 
одинадцятітактову довжину, то у наступні два рази він не повний і складається з однієї двотактової 
фрази. Друга частина набагато менше першої, відрізняється, як вказувалося вище, від неї характером 
й образами. У неї варіюються мотиви з народної пісні «Čuješ, čuješ seko...». 

Фантазія починається з невеликого вступу Andante moderato (con rubato), що складається з 
двох періодів( 7 і 9 тактів), текст супроводжується авторською ремаркою – accelerando, що додає від-
чуття вільної імпровізації, характерної для стилістиці севдалінки. З виконавської сторони це дозволяє 
гітаристові зробити інтонаційний наголос на першому такті, щоб відчути точку опори, від якої далі піде 
стрімкий рух. Треба зазначити, що аccelerandо використовується ще двічі протягом вступу, що підтри-
мує загальну імпровізаційну спрямованість. 

Обидва періоди починаються майже однаково, але перший у тональності d-moll, інший – в од-
нойменному мажорі D-dur. Незвичайне, майже декламаційне фразування сприяє створенню відчуття 
приспівування-речитації й дає можливість зосередитися на образної сфері, де образи швидко 
змінюють один одного. Два перші такти є окремими завершеними фразами. Третя фраза складається 
із чотирьох тактів і остання, у першій пропозиції, теж однотактова. У другому періоді відмінність чет-
вертої фрази в тому, що вона складається із трьох тактів. Автор ставить фразировочні ліги, що є до-
статньо великою рідкістю у нотній гітарній літературі, а ефект, що виникає внаслідок цього створює 
враження проспіваного слова. Закінчується вступ на акорді fis-dur зі зниженим другим щаблем, що 
створює ефект поринання у східне інтонаційне середовище, бо є розповсюдженим елементом східно-
го ладового звучання.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=sr&u=https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0&usg=ALkJrhj1iLpxURjv5sZTTn3WoRR5SgUP-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=sr&u=https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE&usg=ALkJrhhpNPlSjdOM9IZSYMecVbGB-5b6BA
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Цікаво, що вже з перших звуків застосовується відразу кілька гітарних приймань – harm. (фла-
жолет) у нижньому голосі й tremolando (тремоляндо) у двох верхніх голосах, це дає можливість зану-
ритися в начебто казковий, для нас уже не реальний мир минулого, що перебуває від нас на недо-
сяжній відстані. У другому такті приймання змінюються: у верхньому голосі тріолі виконуються 
прийманням легато, а в нижньому звучить pizz. (піццікато), що підкреслює характерну турецьку інто-
націю. Постійно мінливий розмір 5/4-4/4-2/4-4/4 і 5/4-4/4-2/4-5/4 є проявом змінного метру, що є однією 
з характерних і найбільш суттєвих рис музичної традиції на Балканах. 

З Allegretto у 17-м такті починається тема народної пісні «Crven fesić» («Червоний фесич»), яка 
звучить трохи видозмінено. Слово «fesić» є, фактично, назвою східного виду капелюха характерної 
циліндричної форми, який протягом багатьох десятиліть був поширений серед сербів і розглядався, як 
обов'язкова частина традиційного національного сербського одягу. Так само цей вид головного убору 
був розповсюджений на турецьких й інших ісламських територіях. 

У. Дойчинович прикрасив тему орнаментальним доповненням, у тому числі за допомогою мор-
дентів, що дуже вдало відтворює стиль співу сербської традиційної музики. Особливість такого співу – 
наявність голосових вібрацій і морденти допомагають відчути атмосферу цієї музики. Не секрет, що у 
західно-європейській музичній традиції до прикрас ставляться як до доповнення основного мелодійно-
го контуру. Зовсім інше відношення до прикрас сформувалося на Сході, де орнаментика стає основою 
різних видів мистецтва – живопису,  літератури й музики.  

Роль декоративних елементів в арабському візуальному мистецтві або у пишній та багатої різ-
ними епітетами й художніми порівняннями поезії – подібна  ролі орнаментів у східній музиці. Мелодій-
ний синтаксис східної музики складається з комбінації первинних орнаментальних елементів – мо-
тивів. Саме мотив є об'єктом орнаментальної діяльності. Послідовність мотивів складається в модулі 
– фрази, з яких у свою чергу складається цілісна концепція твору. Таким чином, у східній музиці у 
цілому, і в турецькій зокрема прикраси виступають у ролі основи мелодійної імпровізації і є ма-
теріалом, в опорі на який відбувається ладовий розвиток, рух [6]. 

Продовжує « З землі опанака» тема, що складається із двох фраз, де перша містить у собі 6 
тактів, а друга 5, яка звучить у тональності G-dur з одним домінуючим розміром (4/8). Вузький мело-
дійний діапазон (менше октави) музичного матеріалу теми, узгоджується з характеристиками типової 
сербської народної музики. 

З 28-го такту в розвиток музики «Фантазії» вплітається тема народного танцю «Коло», що є 
масовим танцем та має широке розповсюдження у народів, що населяють Балканський півострів і об-
ласті до півночі від нього (у болгар –  хоро, у румунів і молдаван – хору й сирба). Коло – національний 
танець Сербії, для якого характерна побудова ланцюгом, зімкнутим або розімкнутим колом. Той, хто 
йде першим у низці, зазвичай тримає в руці хустку, розмахує нею круговими рухами й веде за собою 
по колу всіх інших. Іноді учасників танцю буває настільки багато, що танцюючі закручуються в спіраль. 
У сербському коло характерні віртуозні рухи ніг. Танцюючі тримаються за руки або кладуть руки на 
плечі або пояс сусідів по колу. 

Виконується цей танець у супроводі народних інструментів, іноді в супроводі співу, але були й 
танці, що виконувалися без музики, що дуже ускладнювало процес, адже ритмічне регулювання танцю 
мало здійснюватися тільки завдяки ударам ніг. Для дотримання ритму, жінкам також допомагали ме-
талеві прикраси, які дзенькали під час танцю. 

Музика Коло відрізняється різноманітністю розмірів та у даному творі Коло достатнє швидке, 
незважаючи на рекомендацію автора (Poco meno). Тут рух тридцятьдругими у поєднанні з піццікато 
(pizzicato) надають звучанню легкість. З другого такту тема переходить у натуральне звучання інстру-
мента, де акценти, як відособлений ритмічний малюнок, представляють ті самі удари ніг танцюючих по 
землі. Розмір зманюється майже у кожному такті, після 6/8 іде такт на 4/8, а за ним 2/8 і знову 4/8.  

Після репризи Коло приводить нас до двотактового відгомону теми «Crven fesic», який з'яв-
ляється в русі тридцятьдругими, так само, як у Коло. З нього, буквально, виростає заворожлива, 
лірична й ,у той же час, жагуча тема із сильним впливом орієнтальної турецької музики. Два ці такти 
(Ad libitum (leggiero) записані під однією фразировочною лігою та, за рекомендацією автора (mano 
sinistra), виконується тільки лівою рукою на грифі.  

Andantino (rubato), яке починається після Ad libitum (leggiero) являє собою тему, засновану на 
техніку тремоло, хоча це не зовсім звичайний варіант тремоло, де всі звуки верхнього голосу граються 
на одній струні пальцями правої руки a-m-i. Різниця полягає в тому, що в цій темі тремоло виконується 
на двох струнах й рух пальців правої руки починається з i, тобто i-m-a. Далі знову звучить двотакто-
вий, з невеликими змінами фрагмент теми «Crven fesic», як би нагадуючи нам основну лінію любовної 
лірики, яка тематично пов'язує дві народні теми, використані Урошем Дойчиновичем для написання 
даного добутку. Перша частина Фантазії завершується тим же, з чого й починалася – першою фразою 
вступу, але вже в іншому темпі (Largo) та в іншій тональності (e-moll). Вона тут звучить більш приглу-
шено й потаєно, на зависаючому під ферматою акорді. 

Друга частина починається з невеликого вступу-програшу до теми народної пісні «Čuješ, čuješ 
seko...» (Слухай, слухай, сестричка …). Темп Allеgro, стаккато й шістнадцяті в акомпанементі вказують 
на жартівливі образи цієї пісні з елементами загравання й кокетства чоловіка до своєї коханої дівчини. 
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Сама пісня по характеру музики нагадує танець Коло. Поступове збільшення темпу (poco poco 
accelerando) підводить нас до останньої кульмінації, що приводить до яскравого (не дивлячись, на 
легкий і прозорий акомпанемент) фіналу в темпі Presto. Техніка, використовувана в грі – rasgeado 
(расгеадо), це швидке, енергійне виконання акордів пальцями а-m-i. Складність в застосуванні цього 
виду техніки полягає у необхідності виділення мелодії у верхньому голосі, у комбінації зі збереженням 
чіткої артикуляції, а в нижньому голосі паралельно цьому – виконанням восьмих нот пальцем р.  

Закінчується твір у тональності G-dur на ноті соль, виконаною прийманням pizz. alla «Bartok» 
(піццікато Б. Бартока) на стаккато з акцентом. У цьому випадку шоста струна відтягається пальцем р 
правої руки перпендикулярно верхній деці гітари й різко відпускається з наступним глушінням струн, 
долонею правої руки (для глушіння можна одночасно використовувати й пальці лівої руки). Раптове 
припинення звучання, часто зустрічається в народній сербській музиці. Зокрема, таке закінчення мож-
на почути в пісні «Čuješ, čuješ seko...». 

Висновки. Для виявлення провідних підстав та естетичних принципів творчої індивідуальності 
Уроша Дойчиновича одним з найбільш важливих контекстуальних умов є виявлення концепції націо-
нального. Музикознавчий підхід до проблеми національного з однієї сторони апелює до тих фольк-
лорних традицій, які дозволяють формувати уявлення про власний стиль в опорі на фольклорні дже-
рела, з іншого боку – процес формування національної музичної традиції не може зводитися до однієї 
вихідної точки й носити односпрямований характер. Це є свідченням двоїстої природи національного 
стилю, який спрямований як зовні, так і вглиб національної культури, що дозволяє виділяти процеси 
відокремлення й взаємодії різних національних культур.  

Зміни особистісної свідомості й взаємини особистості й соціуму найчастіше не тільки підтри-
муються національною ідеєю, але національне стає тем художнім каталізатором, завдяки якому 
здійснюються кардинальні зміни в мистецтві й пошук нових форм їх вираження, що супроводжується 
суттєвими реформуванням музичної мови. Дана ідея знаходить своє вираження у формуванні сербсь-
кої національної гітарної традиції. Присутність у композиторській творчості явних і схованих змістів 
вказує на те, що композитор «грає» і втягує у свою гру слухача й виконавця, як це відбувається в ба-
гатьох творах У. Дойчиновича, у тому числі й «З землі опанака». Особливістю музичної мови добутків 
У. Дойчиновича є опора на принципи національної орієнтальної мелодики й унікальної метро-
ритмічної структури, характерної для музично-інтонаційного комплексу народів балканських країн. 
Найчастіше, саме специфіка орнаментування формує інтонаційну мелодійну семантику й дозволяє 
визначити історичне походження досліджуваного пісенного матеріалу.  

У. Дойчиновичу вдається створити дивно тонкий й живий образ народної сербської музичної 
традиції гітарними виконавськими засобами, враховуючи всі інтонаційні й семантичні особливості, 
властиві даному типу культури. Той діалог, який веде композитор з фольклорною традицією, дозволяє 
виконавцеві й слухачеві поринути в дивно тонкий і яскравий мир національної культури Сербії. 
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МУЗИКА О. СКРЯБІНА В ОДЕСІ І В РЕПЕРТУАРНИХ ВПОДОБАННЯХ  
ОДЕСЬКИХ ПІАНІСТІВ 

 
Метою даного дослідження є усвідомлення базовості салонного піанізму О.Скрябіна, втіленного у фортепіанному 

Концерті в спрямуванні з його прем‘єрою в Одесі на іноваційні піаністичні обрії музикантів Південної Пальміри, згідно з корего-
ваністю культурно-генетичної її уподібненості Північній Пальмірі – Петербургу впливами Московського модерну від 1880-х років. 
Наукова новизна роботи визначена самостійністю твердження й аргументації його про вирішальну значущість символістської 
позиції Концерта та його виконання О.Скрябіним у 1898 р. в Одесі для виявленості модерністських застав мистецтва міста кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. у випередження відповідних стильових переваг Петербургу, за моделлю якого складалася культурна аура 
Одеси від її заснування. Висновки. Результатом зробленого огляду є усвідомлення наскрізної новаційності мислення 
О.Скрябіна, що виростає із створеного ним у ранній період до Третьої сонати. І тим самим стверджується відкритість музич-
них кіл Одеси до модерністського «стрибка» у кінці ХІХ ст., коли сталася прем‘єра Концерту О.Скрябіна в Південній Пальмірі, 
яка об‘єктивно була заявленням «кореневої системи світового авангарду» (перефразуючи висловлення Г.Еймерта). Спадщина 
О.Скрябіна складає послідовне втілення новаційності символістського мислення як у композиторській роботі, так і в виконавст-
ві, в спиранні на виразність салонного мистецтва з проекцією у фортепіанну гру можливостей «легких» фортепіано Фільда-
Шопена. Одеська піаністична школа мала суттєвий повштох в успіху прем‘єри фортепіанного Концерту у 1898 році щодо закла-
дення піетету Скрябіна на салонних засадах його піанізму й композицій: екстатична лірика композиції й гри подають монологічну 
всеохоплюючу радість Долання драматизму/трагізму буття, втілення якої вирішується опорою на скрябінівську дзвонність.  

Ключові слова: символізм, символізм в музиці, новаційність мислення, салонне мистецтво, фортепіанна гра, «легкі» 
фортепіано, салонний піанізм 

 
Шевченко Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Одесской национальной музыкальной ака-

демии имени А.В.Неждановой 
Музыка А.Скрябина в Одессе и в репертуарных предпочтениях одесских пианистов 
Целью данного исследования является осознание базовости салонного пианизма А.Скрябина, воплощенного в фор-

тепьянном Концерте в направлености с его премьерой в Одессе на инновационные пианистические горизонты музыкантов 
Южной Пальмиры, согласно коррекции культурно-генетической ее уподобленности Северной Пальмире - Петербургу влияния-
ми Московского модерна от 1880-х годов. Научная новизна работы определена самостоятельностью утверждения и аргумен-
тации его о решающей значимости символистской позиции Концерта и его исполнения А.Скрябиным в 1898 г. в Одессе для 
выявления модернистских основ искусства города конца ХІХ - начала ХХ ст. в опережение соответствующих стилевых предпо-
чтений Петербурга, по модели которого складывалась культурная аура Одессы от ее основания. Выводы. Результатом сде-
ланного обзора является осознание сквозной новационности мышления А.Скрябина, которая вырастает из созданного им в 
ранний период до Третьей сонаты. И тем самым утверждается открытость музыкальных кругов Одессы к модернистскому 
«прыжку» в конце ХІХ ст., когда состоялась премьера Концерта А.Скрябина в Южной Пальмире, которая объективно была за-
явлением «корневой системы мирового авангарда» (перефразируя высказывание Г.Эймерта). Наследие А.Скрябина составля-
ет последовательное воплощение новационности символистского мышления как в композиторской работе, так и в исполни-
тельстве, в опоре на выразительность салонного искусства и с проекцией в фортепьянную игру возможностей «легких» 
фортепиано Фильда-Шопена. Одесская пианистическая школа имела существенный стимул в успехе премьеры фортепьянного 
Концерта в 1898 году относительно закладывания пиетета Скрябина на салонных началах его пианизма и композиций: экста-
тическая лирика композиции и игры представляют монологическую всеохватывающую радость Преодоления драматиз-
ма/трагизма бытия, воплощение которой решается опорой на скрябиновскую колокольность. 

Ключевые слова: символизм, символизм в музыке, инновационность мышления, салонное искусство, фортепианная 
игра, «легкие» фортепиано, салонный пианизм 

  
Shevchenko Lilia, candidate of the pedagogical sciences, assistant professor, Odessa national music academy of the name 

A.V.Nezhdanova 
Тhe music of A.Skrjabin in Odessa and in repertory preferences of pianists to Odessa 
The purpose of the article is a realization of the base tu salon piano play of A.Skrjabin, incarnated in piano Concerto in ori-

entation with his first-night in Odessa on innovatory piano horizons of musician to South Palmire, according to correction cultural-genetic 
her comparison North Palmire - Petersburg influences of the Moscow modernist style from 1880-de years. Scientific novelty of the 
work is determined by the independence of the statement and argumentations him about solving value to symbolism positions of the 
Concerto and his performances A.Skrjabin in 1898 in Odessa for revealing of modernistic bases in the art of the city end XIX - beginning 
XX cent. earlier of the stylee preferences of Petersburg, on models which formed cultural аура Odessa from the basis. Conclusions. 
The result of the made review is a realization end-to-end innovations to thinkings of A.Skrjabin, which proceeds from created by him at 
the early period before the Third sonata. And hereunder becomes firmly established openness music circle Odessa to modernistic 
"jump" at the end XIX cent., when took place the of the Concerto of A.Skrjabin in South Palimire, which objective was a statement "root 
system of the world vanguard" (rephrasing utterance G.Eimert). The heritage of A.Skrjabin forms the consequent entailment of innova-
tions to the symbolism thinking as in cоmpоser work, so and in performance art, in full tilt on the expressiveness of salon art and with 
projection in the piano play of the possibilities "light" pianoforte of Field-Chopin. Odessa piano school had an essential stimulus in suc-
cess of the first-night of the piano concerto in 1898 comparatively of forming Skrjabin pietism on salon basis his piano art and composi-
tion: ecstatic lyrics to compositions and plays present monologue all embracing joy in Overcoming of dramatic effect - tragedy to being, 
which entailment dares the handhold on Skrjabin bell-peal. 

Key words: symbolism, symbolism in music, innovations in thinkings, salon art, piano play, "light" pianoforte, salon piano art. 

 
Актуальність дослідження детермінована значущістю спадщини генія О.Скрябіна, торкання 

якого культури України й Одеси зокрема складають суттєві моменти уявлень про його мистецтво. При 
викладенні творчої біографії О.Скрябіна у монографічних виданнях [2; 10] такого роду контакт зафік-
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сований, але поза розвитку ідеї впливу його на подальше життя музичної Одеси й України. Метою да-
ного дослідження є усвідомлення базовості салонного піанізму О.Скрябіна, втіленного у фортепіанно-
му Концерті в спрямуванні з його прем‘єрою в Одесі на іноваційні піаністичні обрії музикантів Півден-
ної Пальміри, згідно з корегованістю культурно-генетичної її уподібненості Північній Пальмірі – 
Петербургу впливами Московського модерну від 1880-х років.  

Методологічною основою дослідження виступає інтонаційний музикознавчий підхід школи 
Б.Асафьєва [3] в Україні [2; 9], зміст якого визначається лінгвізованим ракурсом трактування музичних 
значеннєвостей, у тому числі це аналітично-структурний та стильово-порівняльний методи з вираже-
ними герменевтично-інтерпретаційними тяжіннями, що склали предмет спеціальної розробки в кон-
цепції Б.Яворського (див.за кн.Куземіної [7]), що мав персональні зв‘язки з піаністкою професором 
М.Рибицькою. 

Одеські реалії скрябінівського впливу визначалися історично художнім самостійним принципом 
Одеси стосовно Петербурга, Північної столиці, що була моделлю архітектурно-ідеологічного рішення 
Південної Пальміри. І «точкою опори» у зазначеному уникненні прямих паралелізмів з Петербургом 
стала музична й, у цілому, мистецька Москва, що дала нашому місту настільки значиму фігуру як 
В.Ребіков, виділилася першістю по відношенню до Петербургу у встановленні російського і українсько-
го модерну у 1880ті роки. Перша столиця виявилася надзвичайно чутливою до «провінціалізмів-
діалектизмів» такого напрямку модерну як веристське мистецтво наприкінці ХІХ – початку ХХ вв. Тут в 
1900-м році з величезним успіхом ставилася „Катерина‖ М. Аркаса українською мовою. Для Москви у 
1892 році, слідом за тріумфом „Сільської честі‖ П. Масканьї, написав свою першу російську веристсь-
ку оперу „Алеко” С. Рахманінов, будучи гаряче підтриманим П. Чайковським.  

 Європеїстський тонус художніх пошуків юного Скрябіна підтримувався особливо його педаго-
гом С.І. Танєєвим, який зовсім не торкався «прилучення до фольклору», але багато приклав зусиль до 
навчання свого вихованця мистецтву контрапункту, що вибудовувалося учнем Чайковського в розви-
ток ідей Глинки про оригінальне багатоголосся православної церковної музики. Відмітимо те, що 
релігійно-духовний тонус музики Шопена, мистецтво якого мало виключно високий зміст для Скрябіна, 
довго був недооцінюваний у зарубіжному й вітчизняному музикознавсті – і тільки роботи останніх років 
польських авторів вказали на запозичений характер більшості знаменитих шопенівських мелодій з 
релігійної пісенної традиції [12, 513-534].  

 Сказане дозволяє зробити висновок, що провідною ідеєю московської культури було підтри-
мування національного характеру не в «матеріальних» демонстраціях зв'язку з народною 
творчістю, але у виділенні церковно-духовних підстав національного мислення. І це останнє легко 
сполучалося з демонстративними «європеїзмами» - але стосовно тих шарів європейського культурно-
го ареалу, що був чутливим до локально-«провінційного» і салонного вираження, а останній відіграв 
культурно значну роль у мистецькому житті як Москви, так і Одеси. Починаючи від виступів у святкові 
вечори в кадетському корпусі в Москві й аж до появи на „беляєвських п'ятницях‖ у Петербурзі, Скрябін 
виявляє прихильність до жанрів, які становили базу салонних презентацій. „Полегшеність‖ салонного 
стилю, за яку ще років п‘ятнадцять-двадцять тому могли дорікати композитору як „уступку дилетан-
тизму‖, була насправді складним комплексом „двічі артистизму‖ вираження ідей, що подавалися 
„натяком‖, залишаючи „важкість‖ їх розгортання для театру як такого й „інструментального театру‖ 
симфонічної музики.  

 Фортепіанні твори Скрябіна в репертуарі видатних піаністів ХХ століття й у традиціях форте-
піанного виконавства Одеси - це спеціальна тема, що заслуговує особливої уваги. Відома «шопеніст-
ська» установка юного Скрябіна, який був чутливим до тих рис стилістики польського майстра, які на 
сьогодні прийнято характеризувати як «бідермайєрівські» [9]. Відповідно, для нього природною була 
опірність лівої руки, що надзвичайно розходилося з пронімецькими-пролістівськими «праворучними» 
традиціями російської піаністичної школи в особі Ан.Рубінштейна і що природно зближало Скрябіна з 
«клавіризмом» піаністичних традицій Франції й Шопена. Не забуваємо, що хроматичні гами Шопен 
«грав найчастіше трьома останніми пальцями» [12, 417] і не виносив «надмірно гучного звучання фор-
тепіано, називаючи його тявканням песа» [12, 413].  

 Це був піанізм «польотний», що використовував «другу клавіатуру», тобто гру на піднятій 
кисті, що йде від староклавірної традиції мелізматичної гри, яка, доречі, сформувала блискучий са-
лонний піанізм М.Лисенка в Україні, що набув пробідермайєрівських рис при навчанні українського 
майстра у Лейпцігу у К.Рейнеке. І на шопенівському ж тлі була піднятою хвиля французького піанізму 
К.Дебюссі у руслі символізму-імпресионізму, яка також стала живильним середовищем для салонності 
Скрябіна. В цьому ж руслі салонності вирішені були й фортепіанні Сонати Р.Вагнера (див.про це у 
Д.Андросової [2, 79-86], автора, який справив глибокий вплив на Скрябіна і який об‘єктивно, за 
визнанням Ш.Бодлера і французьких живописців-символістів, продемонстрував від 1840-х рр., від по-
яви «Лоенгріна», сповідання німецьким композитором сповідання не тільки романтизму, але і сім-
волістських засад мислення. 

 Відмітимо, що аналогічні витоки, Шопена, Вагнера, Дебюссі, мала творчість одесита за місцем 
проживання від 1886 р. і аж до потрясінь 1910-х В.Ребікова, москвича за народженням і вихованням. У 
останнього мав місце бідермаєрівський принцип входження в модерн, подібно до Дебюссі, він уникав 
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сонатності і сонатної форми як тих, що погано погоджуються з естетикою символізму. А от для 
Скрябіна сонатність після 1903 р. (рік закінчення Четвертої Сонати) cтала домінуючої у його творчості, 
саме по Сонатам («до Четвертої» і «після Четвертої») склалася базисна періодизація спадщини 
Скрябіна. У роботах А. Бандури, випускника ОНМА, підкреслена роль О. Блаватської у вибудовуванні 
пізніх Сонат композитора, і саме ці Сонати виявилися в центрі «Характеристики» А. Коптяєва, у якій 
розкривається образ Скрябіна-Містика й спіритуаліста [4, 37].  

 За рубежем винятковість фігури Скрябіна привернула увагу такого дивного англійського 
піаніста як Дж. Огдон, що записав практично всі основні фортепіанні твори російського композитора. 
Запис всіх Сонат і творів у цілому Скрябіна, зроблений Огдоном в 1971 р., вражає логічністю теат-
ралізованності подання образів – й одночасно точним слишанням поліфонізму, значимості особливої, 
скрябінівскої, «дзвонності», відмінної на «натуралізму» Мусоргського-Рахманінова й утримуючої ту 
містичну «всеприсутність», що заявляється зі дзвоновими звучаннями символічно-«нетутешньо». 
Cпеціальне місце у виконання творів О.Скрябіна належить Г.Гульду: з російської музики цей піаніст 
грав тільки Скрябіна. Гіпертрофія салонності у Гульда аж до вибудови «віртуального салону» неви-
ходу до публіки й спілкування з нею через посередництво запису відзначила особливу чуйність до 
символістських рис мислення Скрябіна. Останні народжені були і утримані культурою салона, що так 
відрізняла стильові переваги Москви й Одеси, як про те свідчать факти зв‘язку з останньою і з Одесою 
таких лідерів символістського-модерністського мистецтва як В.Кандинський і вищезгаданий В.Ребіков. 

 Одеські музиканти становлять особливу сторінку в біографії композитора, оскільки гастролями 
в Одесі відкрилися серії концертів по містах Росії в 1897 році. У цьому ж році в Одесі був уперше 
зіграний тільки но складений фортеіианний Концерт, що, за словами Сафонова, мав величезний 
успіх. Однак преса дала стриману оцінку й твору, і гри. В. Рубцова моралізувала із цього приводу: «Це 
не дивно: там, де за рецензентом немає музичного розуміння й смаку, відсутність слави в автора зво-
дить до нулю художній результат його будь-якого виступу» [10, 92].  

 І, тим не менш, Одеса цінувала музику О. Скрябіна, в Одеській консерваторії працювала Н. 
Чегодаєва [8, 178-183], що, будучи ученицею Скрябіна, безпосередньо передавала навички гри його 
творів. В 1950-і – 1960-і роки скрябінівська спадщина піднята було на щит стараннями „скрябіністів‖ 
вищезгаданого О. Алексєєва [1] і П. Чукліна, Ю.Некрасова.  

 Концерт О. Скрябіна для фортепіано fis-moll, який органічно у своєму салонно-
модерністському прояві був сприйнятий одеситами, містить структуру традиційного циклу із трьох ча-
стин. Тільки минається усталена від романтизму «змагальність» соліста й оркестру: музика Концерту 
наближається до того «узгодження» сольної й оркестрової партій, що становить протилежний етимо-
логічний аспект поняття «концерт» [7, 269] і вказує на церковні джерела даного жанру. Скрябін прий-
має естафету моцартівських-шопенівських концертів, відзначених за типом тематизму й драма-
тургічним рівнянням на облігатний бароковий концерт.  

 Тональність fis-moll - зі сфери «ідеальних» тональностей романтиків, у самого Скрябіна ця то-
нальність відрізняє Третю сонату ор. 23, а також безліч п'єс у виданнях ор. 15, 25, 31, 42 і т.д. Але при 
цьому початок Концерту (⌡ = 112), що відкривається звуком e¹, уводить у колорит тональності h-moll, 
тоніка якого позначена перед вступом соліста в т. 8. Разом з тим мелодійна тонікальність початкового 
е незаперечна - виділений у вигляді теми-ідеї тетрахорд e¹-d¹-cis¹-h (див.вступний восьмитакт, нижній 
голос оркестрової фактури), у вигляді послідовності catabasis, образа покаянного страждання. Потім 
за басом оркестрової партії позначаються ще два тетрахорди h-a-(gis)g-fis і fis-е-d-cis. Зазначена ме-
лодійна тонікальіость за тетрахордами наповнює ладовою змінністю заявлений fis-moll, відповідно, 
неоднозначністю закладеної в нього символіки. Стійкість у початковій темі Концерту інтерваліки сеп-
тіми робить співвідносною дану тему з початковим образом Третьої сонати, написаної також в fis-moll. 
Вказана тема Концерту вражає пізнаністю в ній рис вагнерівської «теми томління» (у спрощеному 
варіанті) - і шопенівської вальсовості - в оригінальному переплетенні цих надзвичайно стильово різних 
знаків-мотивів. 

 І частина – Allegro, трактується як «сонатне allegro». Однак - це «ілюзія сонатності», оскільки 
ладова багатозначність першої теми, «в.о.обов'язки головної партії» quasi-сонатних відносин, зістав-
ляється з такою ж тонікально багатоликою темою як «в.о.побічної» (т. 54, Piu mosso, scherzando, (⌡ = 
152). Тут виділений A-dur із змінністю А-dur - fis-moll і з відхиленням в h-moll (що мало місце й у першій 
темі, тт. 54-59). Між названими темами є помітний контраст - фактурний і темпово-жанровий, але в 
явному «оберненні» стереотипу і класичної, і романтичної сонати: інтенсивність руху явно більш висо-
ка в побічній, наповненій «мазурочністю». Доповнююючий її образ - «заключна» у сонатному аllegro 
(див. у В. Рубцової [10, 121-122]), від т. 71 (Tempo I). Опірний квінтакорд за вертикаллю із квартовими 
«покликами» у м'якому валторновому звучанні нагадує «лісову» (або «морську») романтику спогля-
дання краси. 

 Особливе місце, як це завіщано Моцартом в його Концертах, в переліку тем експозиції займає 
«сполучна» (від т. 39): в ній мають місце ритмомотиви ямбічного пунктирного – імперативного - зворо-
ту й триолі типу «стуку долі» бетховенської спадщини. Покаянна символіка послідовності catabasis у 
цій темі знаходить патетичне наповнення (див. ремарку: «як би з розпачем» - звертаємо увагу на 
відсторонююче «як би...», в уявленні, але не у відчутті «розпачу»). Оголюється «по-шопенівськи» 
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квартовий фонізм за вертикаллю - порівн. з початком Першого скерцо Шопена. В. Рубцова чує в цих 
фрагментах – аналогії до П. Чайковського й С. Рахманінова, для яких також органічні бетховеніанські 
запозичення [10, 121]. І слідом за вказаною темою йде мелодійний розспів квартових ходів (другий 
тематичний елемент «сполучної»?), виразність яких направляється ремаркою «насолоджуючись» (тт. 
42-43), сукупне звучання яких співвідносне з музикою «Моря» з «Шехеразади» М. Римського-
Корсакова. 

 Узагальнюючи сказане, доходимо висновку про принципову калейдоскопічність подання 
«знаків красивого» за їх емблематичністю у творчості знаменитих попередників композитора. І ці зна-
ки-образи не можуть «протистояти» один одному ні функціонально, ні програмно-значеннєво, демон-
струючи символічну Мрію-Марення як мінливі бачення Краси. У цьому плані експозиція Концерту 
позбавлена «розвитку», тим більше сонатної розробковості - у ній явно «монтажуються»-з'єднуються 
різні смисли-даності,спільним моментом яких виступає їх причетність до музичних образів-
стереотипів. При всіх темпових і агогіко-динамічних змінах у музиці тем, що представляють Allegro, 
спільною виступає їх танцювально-пластична основа.  

 Розділ Meno mosso уводить новий, формально розробковий, етап «переспівування» раніше 
показаних тем - на терцію нижче, в A, знову мелодично „відштовхуючись‖ як від упору - від е (т. 85). 
Матеріалом для фактурних перетворень виступають мотиви першої й другий тем, причому, подібні до 
першого експозиційного показу тем ремарки (див.‖як би схаменувшись‖ у т. 88, „сердито‖ у т.93 - 
порівн. „як би з розпачем‖ т.38, „розпливчато, насолоджуючись ‖ - порівн.з „насолоджуючись‖ у т.42 та 
ін.) фіксують тотожність або близьку до тотожності подобу змістів при розбіжності мелодійних формул 
тем. Саме авторські ремарки підкреслюють „не-розвиваючий‖ характер викладу тем у розділі Meno 
mosso, який «розробкою» може бути визначений лише алюзивно. Дослідники творчості Скрябіна 
усвідомлюють «нерозробковість розробки» Концертного allegro [10, 122]. Зближеність того, що «як би» 
(з ремарок композитора) протиставлялося в експозиційному розділі, очевидна, хоча відсутня третя 
тема, що трактують як «побічну». Характерний унісонний фактурний вигляд побічної і тип scherzando 
виявляється далі, у розділі a tempo, т. 140.  

 Зазначений принцип переходу до репризи на хвилі розробкового динамічного наростання та 
ще й з ознаками «динамізації» через зміни в поданні головної теми – як би у дусі Бетховена. Але ре-
марки із вказівкою удаваності («як би...») або розсудливого втручання в стихію кульмінаційного підйо-
му (ремарка ...«значуще») купирують бетховенську театральну пристрасність, вносячи типовий для 
салонної quasi-театральності психологізм «гри в театр» в розкладці тем-знаків. На вищій динамічній 
точці всієї частини Концерту: на fff, тт. 152-153, у характері ritenuto, - поданий хід anabasis. Та цей об-
раз позбавлений опори на фактуру оркестру, тоді як наступний момент звучання - з оркестром, на ff з 
послідовністю catabasis e³-dis³-d³-cis³ (тт. 155-158).  

 Так здійснене взаємне зрівноважування Досконалого шляху (anabasis) і Каяття (catabasis) як 
ідеї рівноваги вищих сил світу – і відзначене підходом з ремаркою «appassionato» (т. 151). Таким чи-
ном усвідомлюється абстрактно-відсторонена (символістська!) театральність вираження, що за-
кріплюється у переході до післямови-коди (тт. 217-223). Тут є ремарка – «з розпачем», але прикладе-
на до надзвичайно делікатного в художнім вираженні засобу у вигляді малого мажорного септаккорда 
в субдомінантовій гармонії fis-moll, що в поствагнерівську епоху відповідало «знаку напруги взагалі» 
(порівн. малий мажорний септаккорд як знак бурі на початку «Отелло» Дж. Верді). Але це не 
співвідносне з надривом «стрибка в нікуди», що стоїть за психологією поводження-вираження, нази-
ваного терміном «розпач». І наступний згодом фрагмент «післямови»-коди (т. 224) закріплює психо-
логізм попередньої ремарки в дусі надособистісної споглядальності: див. ремарку «Як сонце після 
грози». Тут у двох тесситурно виділених мотивах тетрахорд e²-d² - c³-h² (тт. 224-231) звучить мотив 
Каяття, затверджуваний риторикою Хреста в мелодійному ході тт. 229-235: c³-h²(his)-d³-cis³ і підтрима-
ний екстатикою дзвонової ігрової пасажності, накопичуваної до кінця частини. А наступним етапом 
стає ствердження протилежного, висхідного тетрахорду від cis до fis (від т. 235 до т. 251), що спра-
ведливо відзначено композитором ремаркою «різко» (див. т. 236), оскільки послідовність anabasis, 
Шлях Досконалості, підсумовує Сходження, змінюючись «обвальним» спадаючим ходом останніх 
п'яти тактів І частини Концерту: все вертається до ідеї, що народила калейдоскоп бачень-відгомонів 
Величного. Загальна ж будова І частини - Allegro - Концерту являє собою «варіації на вальс», з яких 
початкова концентрує інтервально-інтонаційну основу наступних.  

 Друга частина Концерту - утворює цикл з теми й чотирьох варіацій, що в сукупності нагадує 
класику французької сюїти, яка відкривається прелюдією з демонстрацією теми, покладеної в основу 
п'єс циклу. Сюїтне членування зазначених варіацій очевидне, оскільки танцювально-моторна пластика 
першої, другої й четвертої варіацій не вимагає спеціальних пояснень, причому, перша й друга варіації 
представляють співвідношення дводольних і тридольних розмірів (порівн. аллеманда – куранта в кла-
сичній, так званій «німецькій» сюїті). Третя варіація, у співвідношенні з ліричною сарабандою, затвер-
дженої Й.С. Бахом у якості ліричного центру сюїти, містить той відтінок траурності, який асоціюється з 
танцювальним виглядом зазначеної частини сюїти.  

 Побудова ІІ частини Концерту від повільно розгортаючої свій рух лірики теми як вступу до мо-
торики основних розділів варіацій 1-4 відтворює сумарно етапи І частини. Тим самим тричастинний 
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цикл Концерту виявляє драматургію наростання інтенсивності руху («крещендуюча» драматургія за 
В.Холоповою [11, 207]), як це мало місце в старовинних духовних концертах.  

 Третя частина Концерту, фінал, становить, на думку музикознавців, традиційний тип рондо-
сонату [10, 122], виділяючи дві різні, але обидві явно славильно-екстатичні теми. Як і в І частині, сфе-
ра заключної партії містить спад інтенсивності прояву стверджувально-захоплених образів. Створю-
ються умови для наступного етапу підйому, що переривається болісно (але не трагічно), пророкуючи 
вирішальну, третю хвилю заяви Щастя Світла - від перед‘ікту репризи до репризи як такої. Так вима-
льовується подоба до трьохетапності І частини Концерту. Побудови фіналу спрямовані до риторики 
anabasis, підводить до екстатичної радості образа коди фіналу й усього циклу. Радісно-ігрова па-
сажність, що відтворює «дзвонове тріумфування», відмінне від натуральності його відтворення в 
інших російських композиторів, проте очевидно виражене у Скрябіна й недооцінене в цьому містич-
ному екстазному прояві як виразний шар російської музики в цілому.  

 Генеза дзвонності у творчості Скрябіна категорично несхожа з переломленням цієї останньої 
від Глинки до Рахманінова в прояві „матеріальної могутності‖ важких російських дзвонів. Але ця 
російська за своїми джерелами дзвонність пов'язана з „дзвонінням” святкового екстазу Богослав-
лення – і вона має спільність з мистецтвом дзвонарства в Україні. І цей підсумок є надзвичайно 
цінним для виконавства-інтерпретації, націлюючи на російську дзвонність поза-рахманінівського зна-
чення. 

 Феномен піанізму Скрябіна віддзеркалений у композиційних установках його єдиного Концер-
ту, про смисл якого В. Рубцова висловлюється однозначно: «Твір глибоко ліричний…У спадкуванні 
традицій європейського фортепіанного концерту Скрябіну виявляється ближче Шопен, чим Ліст із його 
віртуозним блиском і могутнім ораторським пафосом» [10, 121]. Симптоматичним є те, що кращим ін-
терпретатором О. Скрябіна серед вітчизняних виконавців став В. Софроницький, що вчився у Вар-
шаві, яка так чи інакше зберігала піаністичну спадщину школи Шопена. Виконання В. Софроницького 
пов'язане з темповою драматургією: містичну польотність, Спрямованість музики Скрябіна вгору, 
піаніст створював за рахунок повільного й неухильного підвищення темпу від початку до кінця твору. А 
це – екстатика у темпово-динамічному виявленні із особливого роду ставкою на понадшвидкі темпи 
аллілуйного оспівування у грі-вираженні. 

 У цілому Концерт Скрябіна, успадковуючи концепцію шопенівської композиції, виявляється 
ближчим до старовинного раннього концерту, оскільки наявною є перевага моторних моментів, у тому 
числі у темах, що претендують на функцію побічних партій (І й ІІІ чч.), на представництво жанру 
Andante (ІІ ч.). Звідси – особливого роду «стертість», «зашифрованість» лірики Скрябіна, яка підтри-
мує сталість захоплено-споглядального тонусу вираження в межах символістської естетики «прав-
ди сну-мрії/марення». 

Наукова новизна роботи визначена самостійністю твердження й аргументації його про виріша-
льну значущість символістської позиції Концерта та його виконання О.Скрябіним у 1898 р. в Одесі для 
виявленості модерністських застав мистецтва міста кінця ХІХ – початку ХХ ст. у випередження відпо-
відних стильових переваг Петербургу, за моделлю якого складалася культурна аура Одеси від її за-
снування.  

 Висновком цього огляду є усвідомлення наскрізної новаційності мислення О.Скрябіна, що ви-
ростає із створеного ним у ранній період до Третьої сонати. І тим самим стверджується відкритість 
музичних кіл Одеси до модерністського «стрибка» у кінці ХІХ ст., коли сталася прем‘єра Концерту 
О.Скрябіна в Південній Пальмірі, яка об‘єктивно була заявленням «кореневої системи світового аван-
гарду» (пор. з висловленням Г.Еймерта: «корені світового авангарду в Росії…» [5, 97]). Спадщина 
О.Скрябіна складає послідовне втілення новаційності символістського мислення як у композиторській 
роботі, так і у виконавстві, в спиранні на виразність салонного мистецтва з прпоекцією у фортепіанну 
гру можливостей «легких» фортепіано Фільда-Шопена. Одеська піаністична школа мала суттєвий по-
вштох в успіху прем‘єри фортепіанного Концерту у 1898 році щодо закладення піетету Скрябіна на 
салонних засадах його піанізму й композицій: екстатична лірика гри й композиції подають монологічну 
всеохоплюючу радість Долання драматизму/трагізму буття, втілення якої вирішується опорою на 
скрябінівську дзвонність. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ІКОНОПИСУ 
 
Метою статті є висвітлення естетичного і соціального підходів до вивчення та інтерпретації сучасного східнохристиян-

ського іконопису. Методологічною основою дослідження є контекстуальний підхід із застосуванням компаративного методу та 
методу систематизації. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняному мистецтвознавстві систематизова-
но найрельєфніші концепції, що характеризують розвиток східнохристиянської іконописної традиції в наш час. В роботі врахо-
вані ключові ідеї провідних вітчизняних та західних науковців в цій галузі. Висновки. В межах теорії мистецтва сучасна іконо-
писна традиція, як жанр живопису, неодмінно пов‘язується вченими з середньовічною візантійською та поствізантійською 
культурною спадщиною. Хоча ідеї різних авторів щодо перспективи та канонічності ікони в наш час часто різняться, всіх їх 
об‘єднує віддаленість в часі від середньовічної, «правдивої» іконописної традиції, до якої вони апелюють. Якщо деякі дослідни-
ки оцінюють сучасний іконопис як некритичний консерватизм і навіть відмовляють іконі в існуванні, їм опонують інші, констатую-
чи, що сьогоднішня затребуваність іконопису базується не стільки на естетичному, скільки на соціальному підґрунті. Якщо есте-
тична аргументація сучасного іконопису тісно пов‘язана з богословським та релігійно-естетичним дискурсом, соціальний вимір 
іконопису полягає в тому, що він відіграв і продовжує відігравати помітну роль у розбудові національної пам‘яті у Східній Європі.  

Ключові слова: сучасний іконопис, сакральне мистецтво, богослов‘я ікони, естетика, теорія мистецтва. 
 
Лесив Тарас Васильевич, преподаватель кафедры сакрального искусства Львовской национальной академии ис-

кусств 
Эстетическое и социальное измерение современной иконописи 
Целью статьи является освещение эстетического и социального подходов к изучению и интерпретации современной 

восточнохристианской иконописи. Методологической основой исследования является контекстуальный подход с применени-
ем компаративного метода и метода систематизации. Научная новизна работы заключается в том, что впервые в отечествен-
ном искусствоведении систематизированы рельефные концепции, характеризующие развитие иконописной традиции в наше 
время в Восточной Европе. В работе учтены ключевые идеи ведущих отечественных и западных ученых в этой области. Вы-
воды. В рамках теории искусства современная иконописная традиция, как жанр живописи, связывается с средневековой ви-
зантийским и поствизантийским культурным наследием. Хотя идеи разных авторов о перспективах и каноничности иконы в 
наше время часто отличаются, всех их объединяет удаленность во времени от средневековой, «истинной» иконописной тради-
ции, к которой они апеллируют. Когда некоторые исследователи оценивают современную икону как некритический консерва-
тизм и даже отказывают иконе в существовании, им оппонируют другие, утверждая, что сегодняшняя востребованность иконо-
писи базируется не столько на эстетической, сколько на социальной почве. Если эстетическая аргументация современной 
иконописи тесно связана с богословским восприятием, социальное измерение иконописи заключается в том, что оно сыграло и 
продолжает играть заметную роль в развитии национальной памяти в Восточной Европе. 

Ключевые слова: современный иконопись, сакральное искусство, богословие иконы, эстетика, теория искусства. 
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The purpose of the article is to highlight the aesthetic and social approaches to the interpretation of the contemporary East-
ern Christian icon painting tradition. The methodology of the research is a contextual approach using both comparative and systemati-
zation methods. The scientific novelty of the paper is that it systematizes the most significant concepts that characterize the develop-
ment of the contemporary icon-painting tradition in Eastern Europe. The work debates the findings of the leading scholars in the field. 
Conclusions. Among art critics, there is a clear understanding of the icon painting tradition as a piece of art that is executed by pre-
determined rules and church canons. In this sense, the icon painting tradition is bound with medieval Byzantine and post-Byzantine 
cultural heritage. Although the ideas of various authors regarding the prospect and canonicality of the icon often vary, all of them appeal 
to medieval, icon-painting tradition as a "true" one. While some researchers evaluate contemporary icons with "uncritical conservatism" 
and deny its perspective, others oppose them, stating that today's development of Eastern Christian icon painting is based not only on 
aesthetics but also on a social basis. If the aesthetic argument of modern icon painting is closely linked to theological and religious dis-
course, the social function of the icon has played and continues to play a prominent role in the development of national identity building 
in Eastern Europe 

Key words: modern icon painting, sacred art, theology of icons, aesthetics, theory of art. 

 
Виклад основного матеріалу. Коли дослідники сакрального мистецтва пишуть про розвиток 

ікони в ХХ ст. і в наш час, вони часто констатують кризу цього жанру у ХІХ ст. Цю кризу, як правило, 
пов‘язують із втратою сакральними творами середньовічних (візантійських) іконографічних принципів. 
Ці принципи ще були відчутні в іконографії XVII ст., проте, згодом вони поступово нівелювались під 
впливом мистецтва класицизму. Вплив класицизму на православну іконографію був характерним в 
різних регіонах поширення східного християнства. Тому констатація втрати сакральними творами 
візантійських основ інспірувала поступове переосмислення логіки східнохристиянської сакральної 
творчості, як на поч. ХХ ст., так і після падіння комуністичних режимів у Східній Європі.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що завдання, які постали перед сучасним іконопи-
сом, кардинально відрізняються від тих завдань, які це мистецтво намагається наслідувати чи відрод-
жувати. Незважаючи на візуальну подібність з візантійським мистецтвом, іконопис нашого часу має 
іншу естетичну платформу та інші витоки формування. Аналіз останніх досліджень показує, що витоки 
цих джерел дебатуються провідними фахівцями галузі: Дмитром Степовиком [7], Віктором Бичковим 
[3], Гансом Белтінгом [2], Девідом Морганом [14], Лізою Дебур [11], Джеймсом Елкінсом [12] та ін.. Я 
виділяю два ключові підходи: естетичний і соціальний, які вплинули і продовжують впливати на кон-
цептуалізацію сучасного іконопису цими та іншими авторами. Метою статті є висвітлення методо-
логічних підходів до вивчення та інтерпретації сучасного східнохристиянського іконопису. 

Серед богословів ікони сформоване стійке переконання, що сакральне мистецтво нероздільно 
пов‘язано з догматичною логікою та літургійним життям церкви. Приміром російський богослов і до-
слідник ікони Леонід Успенський констатував, що «ні зрозуміти, ні пояснити церковне мистецтво поза 
Церквою і її життям неможливо» [8, 9]. Схожі висновки щодо ікони характерні і для інших православ-
них мислителів. Зокрема, грецький письменник та іконописець Фотіс Контоглоу, який був основопо-
ложником відродження візантійської традиції іконопису в цій країні в минулому столітті, стверджував, 
що зрозуміти іконопис можливо тільки практикуючи православ‘я [13, 42-43]. Сучасний богослов Ан-
дреас Андреопулос, погоджуючись з таким підходом, зауважує, що сучасний іконопис є таким же чи-
ном церковним мистецтвом, яким воно було в VII ст. І хоча теорія іконопису, як він зауважує, «була 
розроблена в Середньовіччі, і цей стиль з того часу не змінився, принаймні у порівнянні з темпом ро-
звитку Західного мистецтва…, було б помилкою інтерпретувати це як некритичний консерватизм» [10, 
18]. У цьому контексті для багатьох богословів та іконописців візантійська (середньовічна) стилістика 
ікони стала лакмусовим папірцем, з яким прийнято звіряти «правдивість» традиції.  

Хоча для богословів та іконописців «правдивість» іконописної традиції часто є визначеною, 
серед теоретиків сакрального мистецтва все ще тривають дискусії з цього приводу. Американська ми-
стецтвознавиця Ліза Дебур, як і багато вітчизняних вчених (наприклад Дмитро Степовик [7, 15-16]), 
звертає увагу на те, що приміром, з XVII ст. на українських та білоруських землях ікона зазнає сут-
тєвих впливів західного мистецтва, зокрема стилю бароко. В цей час місцеві східнохристиянські тра-
диції виразно переплітались із західними. Питанням тут є міра вестернізації церковного мистецтва, 
після якого воно перестає бути іконним, канонічним. З цим питанням, на думку дослідниці, неминуче 
стикаються сучасні іконописці. Адже відродження візантійських традицій іконопису передбачає зали-
шатись осторонь західних мистецьких практик, воно також не повинно викликати підозр щодо зашка-
рублості традиції [11, 45]. 

Питання щодо «правдивості» іконописної традиції призводить до оціночних суджень щодо 
перспективи цього жанру. Зокрема, деякі іконописці-інтелектуали з песимізмом оцінюють існування 
сакрального мистецтва в наш час. Так, польський іконописець і мислитель Єжи Новосельський ствер-
джував, що сучасна ікона в Східній Європі існує «силою традиції та звички, але це тільки інерція цер-
ковної традиції, і залишились тільки дуже вузькі кола таких церковних «вершків», що сприймають ікону 
як харизматичну дійсність» [6, 64]. На думку цього теоретика, сучасний світ ворожий містичній східно-
християнській реальності, а тому ікона нині перетворюється в утилітарний предмет. Для широкого за-
галу християн вона вже є незрозумілою. Проте розуміння сакрального мистецтва – це не тільки інте-
лектуальне завдання. Тут, на думку львівського художника та іконописця Любомира Медвідя, потрібне 
особливе відчуття – сакруму. А воно, за його концепцією, сьогодні перебуває в стані деградації. Це 
стало наслідком прогресуючої дегуманізації. Людина нашого часу побувала в космосі, відкрила для 
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себе безкінечну панораму Вселенної, проте, не змогла в ній розмістити Бога. Це місце зайняв Розум, а 
тому християнський містицизм чужий сучасній людині [4, 420-421]. 

Питання «правдивості» іконописної традиції дебатується і в контексті некласичної естетики з 
характерним апелюванням до ідей Вальтера Беньяміна, Жана Бодрійяра, Жака Дерріди та ін. Чільним 
представником такого підходу є знаний російський естетик, дослідник ікони Віктор Бичков. Цей вчений 
вважає, що на початку ХХ ст. ікона як «духовно-естетичний феномен» завершила своє існування, 
зберігши за собою тільки роль культового предмета. Посилаючись на британського історика Арнольда 
Тойнбі, російський естетик констатує, що сучасний «постхристиянський» світ відмовився від «Духу», а 
тому в своїй основі антидуховний і навіть ворожий сакральним явищам. Теперішні іконописці, як і по-
смодерністи, ведуть свідому гру, змінюючи сакральні символи їх симулякрами, деконструюючи 
оригінальний культурний текст. Внаслідок цього сучасне церковне мистецтво заполонюють «естетсь-
кі» копії і «рімейки» древньоруських, візантійських і барокових ікон. Такі ікони, на думку Бичкова, 
позбавлені духовної життєвості, художньо-містичного процесу їх творення глибоко віруючими іконо-
писцями. Він підсумовує: «Постмодернізм може створити і створює (особливо в сучасному православ-
ному світі – у незліченній кількості) симулякри ікон, але не може створити справжню ікону» [3, Кн.1, 
709]. Подібні думки висловлюють і сучасні західні мистецтвознавці. Багато з них констатує, що 
релігійне мистецтво в наш час є здебільшого явищем маргінальним. Тому інтерес до цього мистецтва 
є мізерним. Сучасне релігійне мистецтво, як правило, протиставляється сучасним мистецьким практи-
кам. Натомість повторення іконографічного досвіду минулого не викликає в дослідників інтерес і не 
отримує позитивної оцінки. Наприклад, американський мистецтвознавець Джеймс Елкінс стверджує, 
що шляхи сучасного мистецтва та релігійного мистецтва різко розходяться. Сучасне мистецтво не є 
релігійним, а релігійне мистецтво не є сучасним. Релігія практично ігнорується сучасним мистецтвом. 
Вчений констатує, що більшість релігійних творів, які виконуються сьогодні для храмів та приватних 
помешкань, є «поганим мистецтвом», «убогим» та таким, що «не зачіпає». Проте «так відбувається не 
тому, що (релігійні – Т. Л.) художники менш талановиті, аніж Джаспер Джонс чи Енді Ворхол, а тому, 
що мистецтво, яке прагне передати духовні цінності, розвивається всупереч історії модернізму» [12, 
20]. Богословські та естетичні судження про літургійне мистецтво відіграють значну роль в його осми-
сленні та інтерпретації. Проте ці судження, зазвичай, не враховують соціальних факторів розвитку 
цього мистецтва. Для богослова чи естетика ікона є об‘єктом теоретизування, в той час як для істори-
ка мистецтва, вона є предметом дослідження. Хоча різні теологічні та естетичні судження про ікону 
широко дебатуються істориками мистецтва, проте, мистецтвознавство не задіяне в їх розбудові, до-
повненні чи запереченні. Німецький мистецтвознавець Ганс Белтінг якось слушно зауважив, що «тео-
логи говорять тільки про те, чим ікона повинна бути, але не говорять про те, чим вона була (є – Л. Т.) 
насправді» [2 , 41]. Останнє за його переконанням повинні робити мистецтвознавці. 

Ганса Белтінг сформував соціальний підхід до сакрального мистецтва, виклавши його у праці 
«Образ і культ: історія образу до історії мистецтва». У ній автор стверджує, що до епохи Відродження, 
або як він визначає цей період, до «епохи мистецтва», всі зображення були релігійними і виконували 
культові функції. Іншими словами, образи служили релігії, були центральною складовою культу, а ми-
стецтва в сучасному його розумінні ще не існувало. Мистецтво, на думку Белтінга, з‘являється тоді, 
коли появляється поняття художник та дискусії про природу художньої творчості [2, 12]. Таким чином, 
наше розуміння і сприйняття християнського сакрального мистецтва відрізняється від його розуміння і 
сприйняття в попередні століття, а особливо в період Середньовіччя. «Образи стають предметом до-
слідження істориків мистецтва тільки тоді, – стверджує Белтінґ, – коли їх починають збирати як твори 
живопису і розглядати згідно правил мистецтва» [2, 15]. 

Дослідниця сучасних релігійних мистецьких практик Єлена Александрова також зауважує, що 
мистецтво та релігія є соціальними явищами. Сприйняття релігійних творів, як предметів церковного 
інтер‘єру, та наділення їх «сакральною значущістю» з‘явилось порівняно недавно. «Перед тим, як ста-
ти мистецтвом, релігійні зображення мали виразну публічну значимість та силу», – констатує до-
слідниця [9, 4]. В різний час сприйняття та інтерпретація сакральних зображень були різними. Секуля-
ризація мистецтва, на яку так часто вказують деякі критики, не може вважатись відступом мистецтва 
від релігії, оскільки обидва терміни виникли в період Просвітництва, коли релігія ставала приватною 
справою.  

Вищенаведена думка є доповненням ідей американського теоретика мистецтва Девіда Морга-
на, який визначення понять «мистецтво» та «релігія» пов‘язує з формуванням націй та національних 
держав, які в свою чергу приходили на зміну імперіям, монархіям та династіям. У цьому зв‘язку важли-
ву роль відігравали музеї, які змінювали уявлення про матеріальні цінності. Те, що колись було влас-
ністю королівських сімей чи заможних верств населення, завдяки музеям ставало надбанням нації. 
Експоновані в музеях артефакти почали репрезентувати «національну пам'ять» та «людські досягнен-
ня». Мистецтво і релігія на цьому тлі починають усвідомлюватися як виразник «національного духу». В 
своїх роздумах про національні рухи Морган посилається на відоме визначення націоналізму, як 
«уявної спільноти», запропоноване американським соціологом Бенедиктом Андерсоном. Виходячи з 
цього, Морган зауважує, що поняття «мистецтво» та «релігія» також випливають з «націоналістичної 
уяви» та інтерпретуються як різні прояви культурної діяльності. Таким чином мистецтво та релігія 
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«стають суверенним засобом вираження сутності нації, народу і починають відігравати важливу роль у 
забезпеченні державності» [14, 27].  

Якщо під таким кутом розглядати сучасну традицію іконопису, то правдоподібно, що ця тра-
диція не завершується з падінням Візантійської імперії, початком епохи Відродження, впливами кла-
сицизму, чи постмодерністським світосприйняттям. Ця традиція помітно зберігає значний вплив у 
східнохристиянських церквах понині. У ХХ ст. вона відіграла значну роль у розбудові національних 
ідей у Східній Європі і продовжує впливати на культурне та релігійне самовизначення християн схід-
ного обряду після падіння комуністичних режимів. 

Висновки. В сучасному мистецтвознавстві намітились щонайменше два ключових підходи до 
інтерпретації розвитку іконописної традиції в наш час: естетичний та соціальний. (Цих підходів є знач-
но більше і вони ще потребують поглибленого вивчення. В цьому є власне перспектива подальших 
досліджень). Висвітлені у цій статті підходи, різняться в інтерпретації досліджуваного явища. Спільним 
для них є те, що їх представники апелюють до середньовічних (візантійських) витоків формування іко-
нописного жанру і віднаходять в ньому «правдивість» традиції. Проте, у першому випадку, дослідники 
керуються богословськими та релігійно-філософськими ідеями при оцінці сакральної творчості. Деякі з 
дослідників розвиток іконописного жанру розглядають також у контексті некласичної естетики, 
відповідно якій ікона втратила свою «правдиву» роль і стала симулякром. У другому випадку, розвиток 
сучасного іконопису розуміється контекстуально. У цьому сенсі ікона інтерпретується не тільки як ат-
рибут культу, чи художній твір, який виражає смаки певної спільноти, але й як об‘єкт, навколо якого 
формується національна пам'ять та ідентичність певного регіону та східнохристиянської спільноти. 

Примітки 

1 Більш детально про реакцію на класицизм та західноєвропейські культурі процеси в різних регіонах поширення схід-
ного християнства можна ознайомитись у працях наступних авторів: Васіліос Марініс звертає увагу як цей процес проходив в 
Греції [15, 42-43], Іріна Томіч в Сербії [14, 220], Ален Безансон в Росії [1, 146-148], Нута Драгічі-Василеску в Румунії [13], Олесь 
Нога в Україні [5]. 
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ДАВИДСБЮНД РОБЕРТА ШУМАНА В АВТОРСЬКОМУ СЛОВІ  
ТА ПОЕТИЦІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ 1830-Х РОКІВ 

 
Мета статті пов‘язана із інтерпретацією авторського слова Роберта Шумана про музику як теоретичного осмислення 

композитором новизни його фортепіанних творів 1830-х років. Створені в цей період словесні тексти і фортепіанні цикли 
пов‘язує художній образ мистецького об‘єднання Давидсбюнд та портрети його реальних і вигаданих персонажів. Методологія 
дослідження базується на застосуванні історичного, порівняльного, біографічного методів, методики образно-інтонаційного 
аналізу музичних творів. Наукова новизна публікації полягає у ствердженні тісної взаємодії між вербальними текстами компо-
зитора часів становлення його стилю, особливим типом програмності, який складається у фортепіанних циклах доби захоплен-
ня Давидсбюндом, і художнім світом та поетичним стилем музичних творів на ту ж тему. Висновки зроблені на основі образно-
драматургічного аналізу фортепіанних циклів «Метелики» (ор. 2, 1831), «Карнавал» (ор. 9, 1835), «Давидсбюндлери» 
(ор. 6, 1837), «Крейслеріана» (ор. 16, 1838). Вони доводять важливу роль вербальної поетики, властивій висловлюванням ком-
позитора про музику, у становленні музичної поетики його фортепіанних циклів та знайдених шляхах реалізації їх програмних 
задумів. 

Ключові слова: музика і література, вербальна поетика, музична поетика, програмні фортепіанні цикли, романтизм. 
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Давидсбунд Роберта Шумана в авторском слове и поэтике фортепианных произведений 1830-х годов  
Цель статьи связана с интерпретацией авторского слова Роберта Шумана о музыке как теоретического осмысления 

композитором новизны его фортепианных произведений 1830-х годов. Созданные в этот период словесные тексты и фортепи-
анные циклы связывает художественный образ творческого объединения Давидсбунд и портреты его реальных и выдуманных 
персонажей. Методология исследования базируется на применении исторического, сравнительного, биографического мето-
дов, методики образно-интонационного анализа музыкальных произведений. Научная новизна публикации заключается в 
утверждении тесной взаимосвязи между вербальными текстами композитора времѐн становления его стиля, особенным типом 
программности, который складывается в фортепианных циклах эпохи увлечения Давидсбундом, его художественным миром и 
поэтическим стилем музыкальных произведений на ту же тему. Выводы сделаны на основе образно-драматургического ана-
лиза фортепианных циклов «Бабочки» (ор. 2, 1831), «Карнавал» (ор. 9, 1835), «Давидсбюндлеры» (ор. 6, 1837), «Крейслериа-
на» (ор. 16, 1838). Они доказывают важную роль вербальной поэтики, свойственной высказываниям композитора о музыке, в 
становлении музыкальной поэтики его фортепианных циклов и найденных путях реализации их программных замыслов.  
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Robert Schumann's Davidsbund in his writings and in the poetics of his piano works of the 1830s 
The purpose of the article is related to the interpretation of Robert Schumann's writings on music as his theoretical compre-

hension of the novelty of his piano works of the 1830s.  The verbal texts and piano cycles created during this period are linked by the 
artistic image of the Davidsbund (League of David) music society and the portraits of its real and fictitious characters. The methodolo-
gy of the study is based on applying the historical, comparative, and biographical methods, as well as the methods of analysis of image-
ry and intonation of musical works. The scientific novelty of the article lies in showing that there is a close relationship among the 
composer's verbal texts written when his style was forming, a special type of programmatic that emerged in his piano cycles in the peri-
od when he was keen on the Davidsbund, and the artistic world and poetic style of his musical works on this subject. Conclusions are 
based on analysis of the imagery and dramatic lines of the piano cycles Papillons (Butterflies) (Op. 2, 1831), Carnaval (Op. 9, 1835), 
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Davidsbündlertänze (Op. 6, 1837), and Kreisleriana (Op. 16, 1838). They demonstrate the important role of the verbal poetics, which 
was characteristic of the composer's statements about music, in the formation of the musical poetics of his piano cycles and the ways of 
implementing their programmatic conceptions. 

Key words: music and literature, verbal poetics, musical poetics, programmatic piano cycles, Romanticism. 

 
Актуальність запропонованого дослідження полягає у тій увазі, яка у сучасному музикознавстві 

надається докладному вивченню літературних текстів того чи іншого композитора. При зануренні у 
творчу лабораторію певного митця докладно розглядаються авторські коментарі до власних творів, 
епістолярії, критичні статті, у яких висвітлюються естетичні та творчі проблеми. Ці висловлення слу-
гують зразками вербальної поетики, аналіз якої відкриває шлях від задуму до його реалізації. Само-
рефлексія, зафіксована у вербальних текстах, допомагає усвідомленню витоків власне музичних но-
вацій і стає інструментом до вивчення поетики музичної.  

Аналіз досліджень і публікацій. В останні роки в Україні з‘явилися цікаві нові дослідження, при-
свячені різним аспектам творчості Роберта Шумана, а саме дисертації Вєркіної Т.Б. [2], Ганзбур-
га Г.І. [4], Щеголєвої А.Д. [11]. Дві з них, Вєркіної Т.Б. [2] та Щеголєвої А.Д. [11], так чи інакше торка-
ються теми впливу бюндлерівських мотивів на поетику певних фортепіанних творів Р. Шумана. У 
дисертації Ганзбурга Г.І. [4] йдеться про перегляд упередженого ставлення до пізнього періоду твор-
чості Р. Шумана і доводиться, як властиві йому на різних етапах ігрові принципи впливають на нове 
трактування пізніх вокальних циклів композитора. 

Мета статті пов‘язана із простеженням зв‘язків авторського слова Роберта Шумана з його фор-
тепіанними творами 1830-х років. Створені в цей період словесні тексти і фортепіанні цикли пов‘язує 
художній образ мистецького об‘єднання Давидсбюнд та портрети його реальних і вигаданих персо-
нажів. 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія вербальних та музичних текстів як чинник формування 
авторського стилю чи не найяскравіше проявилася на початковому етапі творчості Роберта Шумана, 
позначеному організацією мистецького об‘єднання Давидсбюнд (Давидове Братство, нім. Davidsbund, 
1831 р.), організацією газети «Нового музичного журналу» («Neue Zeitschrift fur Musik») і початком ін-
тенсивної музично-критичної діяльності. 

Давидсбюнду належить у біографії та у творчості композитора особлива роль. Ґенезою такого 
художнього об‘єднання композитор вважав німецьку традицію, орієнтуючись серед іншого на спільно-
ту співаків-мейстерзингерів, зафіксувавши у самій назві образ їхнього небесного покровителя, 
біблійного псалмоспівця Давида. Під знаком Давидсбюнду, в якому реальність тісно переплелася з 
художньою вигадкою, розвивалася майже вся фортепіанна творчість Р. Шумана 1830-х років. Збага-
чуючис  ь новими деталями, дана ідея стала витоком цілого ряду оригінальних музичних задумів. Од-
ночасно вона впливала на створювані ним словесні тексти. В них з‘являлися ті ж персонажі, які 
асоціювалися з головними героями Давидсбюнду та з їх думками. Завдяки цьому у рецензіях і відгуках 
на нові твори важливу роль стала відігравати театрально-ігрова складова. Таким чином відбувалося 
формування шуманівської вербальної поетики одночасно з пошуком власних музичних засобів її 
втілення у програмних фортепіанних циклах 1830-х років, пов‘язаних з ідеями Давидсбюнду. 

Першим документом, який підтверджує виникнення Давидсбюнду, є лист до редактора лейп-
цигської «Allgemeine musikalische Zeitung» Г. Фінка від 27 вересня 1831 року з пропозицією надрукува-
ти статтю про шопенівський ор.2. Саме в цій статті вперше згадуються персонажі Давидсбюнду Фло-
рестан, Евзебій та Майстер Раро (вони ж стають улюбленими псевдонімами Р. Шумана у його 
подальших критичних статтях). Починаючи з цього року вся історія Давидсбюнду вкладається у деся-
тиріччя (1831-1841 рр.) і фактично співпадає із періодом становлення його фортепіанної творчості. 

З 1832 року у листах згадується намір написати цілу книгу про членів створеного ним гуртка
1
. 

Частково цей задум був втілений в окремих статтях, нотатках, афоризмах, які друкувалися спочатку у 
лейпцизькому журналі «Komet» (1833-1834 рр.), потім у «Новій музичній газеті» (Neue Zeitschrift für 
Musik, 1834-1837 рр.). У цих виданнях, листах та статтях середини тридцятих років зосереджені всі 
основні установки, цілі та спрямованість діяльності союзу. 

На етапі формування фортепіанного стилю Р. Шумана ним був створений великий корпус 
різноманітних літературних текстів – висловів, листів, статей та заміток, які можна розглядати як спро-
бу осмислення сутності власних новаторських ідей, шляхів їх реалізації, більш широкої їх дії у ми-
стецтві в цілому і в музиці зокрема. Важливо відмітити, що стиль літературних опусів Р. Шумана бага-
то в чому схожий зі стилем таких його фортепіанних циклів 1830-х років, як «Метелики» (ор. 2, 1831), 
«Карнавал» (ор. 9, 1835), «Давидсбюндлери» (ор. 6, 1837), «Крейслеріана» (ор. 16, 1838). Це прояв-
ляється у лаконізмі підкреслено емоційних висловлювань та у їх афористичності. Принцип діалогу, на 
якому побудовані його статті, ґрунтується на яскраво виражених опозиціях думок та на різному темпе-
раменті співрозмовників, що відповідає темповим та образним контрастам в музиці, знаходить ана-
логію у контрастно-складових та варіаційних формах. Це підтверджує важливу роль вербальної пое-
тики для формування поетики музичної. Процес пошуку власного стилю, способів вираження думки, 
формування цілісної композиції із немов би схоплених на льоту фрагментів відбувався одночасно у 
літературній та у музичній творчості Р. Шумана. 
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Практично всі основні твори Р. Шумана тридцятих років писалися під знаком Давидсбюнду, а 
також втілювали емоційні стани, враження та переживання композитора, пов‘язані з Кларою Вік та з 
тяжкими шляхами боротьби за їх взаємне почуття. Кларі відводилась в колі давидсбюндлерів така ж 
центральна роль, яку в давніх поетичних турнірах грала обрана героїня такого змагання. Згадаємо 
значення образу Єлизавети у «Тангейзері» Р. Вагнера. Її, як символічну фігуру, яка втілює ідеал жіно-
чої чистоти та співвідноситься з постаттю самої Богородиці, покликані були оспівувати у своїх гімнах 
співаки-мінезингери. Поетична картина подібного роду живила уяву захопленого юного романтика Ро-
берта Шумана. Давидсбюнд у його біографії та долі був юнацькою грою, польотом фантазії. Разом з 
тим це був період інтенсивного творчого становлення композитора, коли в його голові кипіли проекти 
реформування мистецтва, а його діями рухала жага боротьби з рутиною та відсталістю обивательсь-
кого середовища філістерів. 

У фортепіанних циклах 1830-х років склався особливий тип шуманівської поетичної програм-
ності. Джерелом натхнення для її становлення стали творчість та постаті літературних натхненників 
Шумана. Мова йде в першу чергу про Жан-Поля та Э. Т. А. Гофмана. Жоден з дослідників творчості 
Р. Шумана не оминає важливої ролі зазначених постатей. Однак дуже по-різному трактуються в існу-
ючій літературі багато конкретних питань, пов‘язаних з перекладом літературних образів та відзвуків-
імпульсів в образи музичні. 

У циклі «Метелики» (ор.2, 1831)
2
, який був написаний ще до заснування Давидсбюнду, можно 

казати про зародження деяких ідей майбутнього союзу. Цикл став ніби музичною передмовою до 
наступних творів даної серії. Особливістю образного рішення тут є контраст примітивного та піднесе-
ного. При цьому співставлення даних сфер завершується більш складним випадком одночасного кон-
трасту: «гросфатер» звучить разом з темою романтичного вальсу в останньому номері циклу. Опо-
зиційність контрастних сфер проявляється у «Метеликах» як у масштабах циклу, та і на рівні окремих 
п‘єс. При цьому кожна з них одночасно служить частиною цілого, і в той же час – втіленням унікально-
го психологічного стану. Двоплановість проникає в середину окремих мініатюр, в яких часто утво-
рюється мініатюрна контрастно-складова форма, виникає протиставлення реально-побутового та 
внутрішнього, ліричного планів. В «Метеликах» визначаються основні образні лінії, по яким буде ро-
звиватися музичний сюжет у наступних циклах (вже тут спостерігається новий тип програмності – не 
літературної, а музично-поетичної). Головні персонажі шуманівського світу – майбутні учасники Дави-
дова братства – тут вже присутні. Так, важлива роль відводиться антитезі бурного динамічного та 
лірико-поетичного образів, тобто намічається протиставлення образних сфер, які згодом будуть по-
значатися як «флорестаніська» та «евзебієвька». Подібна «логіка наскрізного розвитку антитези об-
разів» [6, 79] буде характеризувати всі наступні цикли зазначеної групи. 

У «Карнавалі» (ор. 9, 1835) найбільш наочно Шуман перекладає «вербальний текст» на му-
зичну мову. Звідси з‘являється і чітка програмність, і новизна форми, а також загальної структурної 
організації циклу. Цей твір виділяється серед інших тим що тут вперше подані музичні характеристики 
як фантастичних персонажів, так і реальних учасників Давидсбюнду, які у програмних заголовках п‘єс 
наділяються своїми іменами (Флорестан, Эвзебій, Паганіні, Шопен, Кіарина (Клара)). В цьому творі 
більш чітко, ніж в інших, звучить бюндлерська тема боротьби проти філістерства. 

У циклі «Давидсбюндлери» (ор. 6, 1837)
3
 відбувається новий виток розвитку ідей «Метеликів» 

та «Карнавалу». «У «Давидсбюндлерах», – пише Д. Житомирський, – не залишається майже нічого 
зовнішнього, все зосереджено на живих відчуттях Флорестана та Евзебія – єдиних дійових особах 
циклу» [5, 292]. Звичайно, тут втілені й інші образи давидсбюндлерів, але більш узагальнено, аніж у 
«Карнавалі». В цьому творі кристалізуються деякі ідеї майбутніх опусів, зокрема, «Крейс-
леріани»:поряд з розвитком флорестанівсько-евзебієвських діалогів виникає ще одна важлива образ-
на лінія, яка бере початок у ғ6 «Давидсбюндлерів» (образ «скачки») і служить втіленням особливо 
стрімкого, динамічного характеру. Це ще один бік флорестанівського образу і, разом з тим, завдяки 
характерній звукозображальній ритмічній пульсації, передвісник деяких тем «Крейслеріани».  

У циклі «Крейслеріана» (ор. 16, 1838) підводяться підсумки та по-новому розкриваються усі 
надбання попередніх циклів, а також отримують відзвук шуманівські знахідки в інших жанрах. Тут 
установки Давидсбюнду, переплітаючись з образами творів Гофмана та його поглядами, розкрива-
ються у нових ракурсах. Виникають нові образні лінії та принципи розвитку образних сфер, формуєть-
ся свій тип драматургії. По-перше, ми не знайдемо тут карнавальності, звичної для попередніх циклів. 
Її заміняє принцип фантазії – вільної та непередбаченої зміни образів. По-друге, гумористична сфера, 
яка бере початок у карнавальності та пов‘язана з конкретними портретами-масками, трансформується 
у скерцозність як тип жвавого руху та мінливо-примхливого настрою. Трансформації стосуються і 
лірики Евзебія, яка немов переростає у роздуми й спогади, втрачає риси суб‘єктивності та стає більш 
узагальненою та відстороненою. Одержує подальший розвиток і образна лінія, що зароджується ще у 
ғ6 «Давидсбюндлерів». Вона пов‘язана із втіленням образу мандрів душі та мандрів як типово ро-
мантичного мотиву (ғғ3,8). Одночасно у «Крейслеріані» вперше виникає музична характеристика 
прекрасної коханої, вона ж – муза поета (цитата з шубертовської «Ave Maria» в кінці ғ2). Р. Шуман 
сам вказував на зв'язок образів цього циклу з Кларою Вік, але смисл даної алюзії виявляється шир-
шим. В ній втілена близька творчості Е.Т.А. Гофмана ідея істинного мистецтва, уособленням якого 
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для давидсбюндлерів були майстри минулого (цитується фрагмент з музики Ф. Шуберта, високо ціно-
ваного Шуманом та всіма бюндлерами), та й одночасно отримує символічне відображення гетевський 
образ «вічної жіночності». 

У процесі образного розвитку антитези «флорестанівсько-евзебієвського» у «Крейслеріані» на 
перший план виходить флорестанівська лінія, яка трансформується в бунт, протест. Контраст двох 
образних сфер переростає у конфлікт, співставлення – у протиставлення та зіткнення. Це дозволяє 
К. Зєнкіну говорити про вплив на цикл сонатного принципу, та ширше – про риси своєрідного «форте-
піанного симфонізму» [6, 309]. Накладання та сплетіння різних композиційних ідей створює усклад-
нену драматургію, яка притаманна жанру фантазії. 

Якщо взяти до уваги витоки авторського задуму, зв'язок з образом Крейслера та змістом гоф-
манівських творів, у «Крейслеріані» виростає філософська романтична концепція несумісності худож-
ника-творця з прозаїчними реаліями навколишнього світу, неможливості його існування у філістерсь-
кому середовищі. Притаманна вже «Карнавалу» тенденція до подолання сюїтної дискретності частин 
тут зростає. Наскрізним стає мотив мандрів героя у пошуках недосяжного ідеалу. 

У всіх чотирьох циклах отримують свій оригінальний відгук персонажі, принципи, ідейні уста-
новки Давидсбюнду, тому їх можна собі уявити як музичні коментарі до кола ідей, образів, естетичних 
принципів цього художнього союзу. Давидсбюнд як інтелектуальна гра, яка включала і реальне коло 
творчих однодумців, і звернення до близьких за духом постатей митців різних часів, надав музичним 
та вербальним текстам Шумана живу діалогічну форму. Взаємодія історії створеного композитором 
мистецького об‘єднання, критичної діяльності вказаного періоду та фортепіанної творчості, безпосе-
редньо пов‘язаного з ідеями Давидсбюнду, відображає характерну для романтизму ситуацію самоопи-
су культури. Мова йде про цілісність творчості та всіх аспектів діяльності Р. Шумана як унікальної 
творчої особистості, а також про нерозривний зв'язок біографічних подій, публіцистики, критичної 
спадщини та творчої практики як складових єдиного дискурсу романтичної музичної культури. 

Примітки 

1 
У двох листах матері (1832 та 1834 років) Р. Шуман пише про намір написати книгу про давидсбюндлерів [10, 161]; 

[10, 203]. 
2 
Фортепіанний цикл «Метелики» був написаний під враженням останньої глави незакінченого роману Жан-Поля «Пу-

стотливі роки» («Flegeljahre», 1804 – 1805 рр.). 
3 
Опус, яким помічено цикл «Давидсбюндлери» (ор. 6, 1837 р.), зазвичай вводить в оману, оскільки написані раніше 

твори позначені більш пізніми опусами: Шість концертних етюдів за каприсами Паганіні (ор. 10, 1833 р.), «Карнавал» (ор. 9, 
1835 р.), «Симфонічні етюди» (ор. 13, 1837 р.). 
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HERMAN ISUPOV’S PERFORMING AND BALLET MASTER’S SEARCHES  
IN THE LVIV OPERA AND BALLET THEATRE 

 
Purpose of Research. The purpose of the research is to find out the features of Herman Isupov's creativity as an artist of bal-

let and ballet master. Methodology. The methodology of the research includes the following methods: analysis (to systematize of histo-
riographical sources), art criticism method (to find out the particularities of the performing manner and choreography of H. Isupov). They 
have allowed us to research the figure of H. Isupov in the art space. Scientific Novelty. The scientific novelty of the research is the fact 
that the author analyses the peculiarities of H. Isupov's performing manner and choreography and proposes the author‘s typology of his 
ballet master's works. Conclusions. The principles of the Leningrad Classical Dance School, which were studied by H. Isupov at the 
Perm Choreographic Institution, were the condition of the high performing and ballet mastery skills in Lviv Opera and Ballet Theatre in 
1963-2000. H. Isupov-dancer formed his own performing style, which had the following features: the technical artificiality, the depth of 
performing images, expressiveness and a wide range of acting range from a grotesque, a comedy to a psychological drama or a deep 
tragedy. We should note the part of Spartacus among his ballet parts. This image of the invincible man, free, brave hero was embodied 
by the virtuoso dance technique. There were many author‘s version of the classical ballets in H. Isupov‘s ballet master‘s works («Swan 
Lake», «Nutcracker» and «Vain Warning»), the choreographic dramas of the Soviet period («Bakhchisarai Fountain», «Romeo and 
Juliet») and the choreography performances of the Ukrainian period («Lilia», «The Forest Song»). His ballet «The Seasons of Year» 
(1980) is the example of his innovations in the ballet. Synthesis of the classical dance lexica and plastics of the contemporary choreog-
raphy characterize it. H. Isupov as a ballet master worked at the staging of a number of opera performances and always followed the 
academic ballet traditions. 

Key words: Herman Isupov, Ukrainian ballet, Lviv ballet theatre, artist of ballet, ballet master, choreography, ballet. 
 
Петрик Олег Олегович, народний артист України, соліст балету Львівського національного академічного 

театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, професор кафедри режисури та хореографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Виконавські та балетмейстерські пошуки Германа Ісупова у Львівському оперно-балетному театрі 
Мета дослідження – виявити особливості творчості Германа Ісупова як артиста балету та балетмейстера. Методо-

логія. Аналіз та систематизація історіографічних джерел, застосування мистецтвознавчого методу для з‘ясування художніх 
особливостей виконавської та балетмейстерської діяльності Г. Ісупова дали змогу провести науково об‘єктивне дослідження. 
Наукова новизна. Виявлено особливості виконавської та балетмейстерської діяльності Г. Ісупова, запропоновано типологію 
його балетмейстерських творів. Висновки. Принципи ленінградської школи класичного танцю, що були опановані Г. Ісуповим у 
Пермському хореографічному училищі, стали запорукою високого рівня виконавської та балетмейстерської майстерності у 
Львівському оперно-балетному театрі в 1963–2000 рр. Г. Ісупов-танцівник сформував власний виконавський стиль, що характе-
ризувався граничною технічністю лексики, глибиною розкриття образів, експресивністю, широтою акторського діапазону – від 
гротеску, комедійності до психологічного драматизму, глибокого трагізму. Серед партій виокремлюється Спартак – образ нез-
ламного мужнього, волелюбного, відважного героя, реалізованого через віртуозну танцювальну техніку. У балетмейстерському 
доробку Г. Ісупова переважають редакції, серед яких твори класичної спадщини («Лебедине озеро», «Лускунчик», «Марна пе-
ресторога»), хореодрами радянського періоду («Бахчисарайський фонтан», «Ромео і Джульєтта» тощо), вистави української 
тематики («Лілея», «Лісова пісня»). Новаторство характеризує оригінальний балет «Пори року» (1980), де синтезовано лексику 
класичного танцю та пластику сучасної хореографії. В якості балетмейстера Г. Ісупов працював над постановкою ряду оперних 
вистав. Завжди дотримувався академічних балетних традицій. 

Ключові слова: Ісупов Герман, український балет, Львівський балетний театр, артист балету, балетмейстер, хорео-
графія, балет.  

 
Петрик Олег Олегович, народный артист Украины, солист балета Львовского национального академического 

театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, профессор кафедры режиссуры и хореографии Львовского нацио-
нального университета имени Ивана Франко 

Исполнительские и балетмейстерские поиски Германа Исупова во Львовском оперно-балетном театре 
Цель исследования – выявить особенности творчества Германа Исупова как артиста балета и балетмейстера. Мето-

дология. Анализ и систематизация историографических источников, применение искусствоведческого метода для выяснения 
художественных особенностей исполнительской и балетмейстерской деятельности Г. Исупова позволили провести научно 
объективное исследование. Научная новизна. Выявлены особенности исполнительской и балетмейстерской деятельности 
Г. Исупова, предложена типология его балетмейстерских произведений. Выводы. Принципы ленинградской школы классиче-
ского танца, были освоены Г. Исупова в Пермском хореографическом училище, стали залогом высокого уровня исполнитель-
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ского и балетмейстерского мастерства во Львовском оперно-балетном театре в 1963–2000 гг. Г. Исупов-танцовщик сформиро-
вал собственный исполнительский стиль, который характеризовался предельной техничностью лексики, глубиной раскрытия 
образов, экспрессивностью, широтой актерского диапазона – от гротеска, комедийности до психологического драматизма, глу-
бокого трагизма. Среди партий выделяется Спартак – образ несокрушимого мужественного, свободолюбивого, отважного ге-
роя, реализуемого через виртуозную танцевальную технику. В балетмейстерском арсенале Г. Исупова преобладают редакции, 
среди которых произведения классического наследия («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Тщетная предосторожность»), хоре-
одрамы советского периода («Бахчисарайский фонтан», «Ромео и Джульетта» и т.п.), спектакли украинской тематики («Лилея», 
«Лесная песня»). Новаторство характеризует оригинальный балет «Времена года» (1980), где синтезированы лексика класси-
ческого танца и пластика современной хореографии. В качестве балетмейстера Г. Исупов работал над постановкой ряда опер-
ных спектаклей. Всегда придерживался академических балетных традиций. 

Ключевые слова: Исупов Герман, украинский балет, Львовский балетный театр, артист балета, балетмейстер, хо-
реография, балет. 

 
Actuality of Research. Today, the national Choreology (Ballet studies), tries to get free from the 

trends to consider the ballet theatre of Ukraine as part of the «central» theatres (Moscow and Leningrad in 
the Soviet period and European and American Choreographic Centres – Paris, London, New York in the pe-
riod of Ukrainian independence). The analysis of the place and the role of the national opera-ballet theatres 
in the context of the national and world choreographic art is actual. One of the best ways to consider the ac-
tivity of the theatres is to study the creativity of their outstanding representatives. In our opinion, Herman 
Isupov, a well-known artist of the Lviv Ballet Theatre for a certain period, is worth to be researched.  

Analysis of Researches and Publications. Yu. Stanishevskyi highlights fragmentally H. Isupov‘s per-
forming and ballet master‘s style in his monograph, which is devoted to the Ukrainian ballet theatre from the 
ancient times to the beginning of the XXI century. [10; 11]. The figure of the famous ballet master is also 
studied in the fundamental research on the history of the Lviv Opera and Ballet Theatre by O. Palamarchuk 
[5], A. Tereshchenko [12]. Recently, many works have appeared, which reflect the history of the ballet thea-
tre of Ukraine from new position whereas they pass by H. Isupov's creativity. These authors are E. Kovalen-
ko [3] and A. Podlypska [7]. The important sources of information were the publications of I. Dychenko [1] 
and O. Saiko [8; 9]. However, there is no any comprehensive study on H. Isupov‘s works. 

The purpose of the research is to find out the features of Herman Isupov's creativity as an artist of 
ballet and ballet master.  

Main Part. Herman Isupov was born in Perm and graduated from the Perm Choreographic College in 
1956. According to the level of performing skills of the graduates, in the USSR Perm State Choreographic 
College competed with Leningrad one, which concerns the history of the establishment of this educational 
institution in Perm. During the blockade of Leningrad in 1941–1944, the Leningrad Academic Opera and Bal-
let Theatre named after S. M. Kirov (today – the Mariinsky Opera and Ballet Theatre) and the Leningrad 
Choreographic College (today the Academy of Russian Ballet named after A. Ya. Vaganov) were evacuated 
in Perm, which contributed to the development of choreographic culture of the region as well as attracted 
many young people to that kind of art. Since 1945, a choreographic college has been officially established in 
Perm. The first artistic director of the college (until 1956) Kateryna Heidenreich, who was a graduate of the 
St. Petersburg Imperial Theatre College (1915), a soloist of the Mariinsky Theatre, a tutor of the Leningrad 
Small Opera and Ballet Theatre. The teacher of the classical dance taught the traditions of the classical bal-
let. H. Isupov studied at the college, headed by K. Heidenreich. Tamara Obukhova-Troyanovska is consid-
ered his teacher [12, 125]. She was a former ballet dancer of the St. Petersburg Mariinsky Theatre. H. 
Isupov was also fortunate to master classical dance under the tutelage of Julius Plakht, a graduate of the 
Leningrad Choreographic College (1941) and the Leningrad Conservatory, a well-known specialist, who cre-
ated the foundations for men's classical dance at a Perm college. J. Plakht had been teaching the classical 
and duet dance at the college since 1952 [6]. According to the memoirs of the well-known ballet dancer and 
art critic R. Urazgildeev, Y. Plakht was an extremely music teacher, «he clearly built the line of each lesson. 
His training combinations were small dances with the certain tasks, whereas J. Plakht controlled the purity of 
positions and poses. He was attentive to the individual abilities and capabilities of the student, sought to dis-
cover the best features of his students» [14]. Thus, H. Isupov received a fundamental school of classical bal-
let from the outstanding teachers, which became the key to successful performance and ballet master's 
works. 

Before the Lviv Opera and Ballet Theatre, H. Isupov improved his performing skills in the classes of 
the Bolshoi Theatre in Moscow, and as an artist of the Classical Ballet Ensemble under the direction of R. 
Herbek at the Novgorod Philharmonic (1957–1961) and in Voronezh Regional Musical and Dramatic Theatre 
(1961 – 1963) [13, 89]. 

H. Isupov's long-term career in the Lviv Opera and Ballet Theatre began in 1963. He performed solo 
parts in the most part of the repertoire of the theatre during fourteen years of his performing career (1963–
1977) [13, 89] (O. Palamarchuk points out other years of H. Isupov‘s dance career on the Lviv stage (1963–
1976) [5, 318]. 

Spartacus became one of H. Isupov‘s successful parties. Yu. Stanishevskyi writes: «A virtuous mas-
tery of men's classical dance technique, a high and light jump, plastic expressiveness and bright actor‘s skills 
helped H. Isupov to show Spartacus‘s resoluteness and courage, who was a rebel commander, his spirit and 
humanity in the duets with Phrygia (N. Slobodyan)» [10, 257]. In general, the production of Spartacus by A. 
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Shekera in 1965 was the important page in the history of the Lviv Opera and Ballet Theatre. It was the per-
formance, which showed H. Isupov‘s talent as a dancer. According to A. Tereshchenko, ―his Spartacus is a 
courageous, people‘s leader, who devoted his life to the struggle for freedom. The dancer easily overcame 
the considerable technical difficulties of the party and created a lively, strong and tragic image of the leader 
of the rebellious slaves, which became the embodiment of the idea of the man‘s eternal desire for freedom 
and happiness» [12, 112]. 

A significant event for the Lviv Theatre was M. Zaslavsky's production of the «Three Musketeers» by 
V. Basner, a Soviet composer. H. Isupov, who demonstrated his excellent performing and fencing skills, suc-
cessfully embodied the image of D‘Artagnan [12, 116]. The heroic parties allowed him to realize the coura-
geous, effective, temperamental role of the dancer. 

The party of Tyl Ulenspiegel was very successful for H. Isupov, who played it in the ballet of the 
same name by E. Glebov. M. Zagaykevych, an actress writes: «Heartly openness, love for people determine 
the essence of his free movements and flight and dance elements ... First of all, H. Isupov's art attracts us by 
his deep revelation of Tyl's character, his experiences and feelings, subordination of the high dance tech-
nique of expressiveness» [12, 125]. 

The role of the commander of Anthony was one of the brightest parties of H. Isupov. S. Drechin in 
Lviv staged the ballet of E. Lazarev after the tragedy of Shakespeare «Anthony and Cleopatra» in 1969. The 
amazing monologues and variations impressed the audience by their technical perfection, the efficiency of 
highflying jumps, the classic completeness of the poses, and the deep penetration into the psychologically 
complex of the world of Shakespeare's hero. The dancer was able to show the image in evolution, the 
growth of his tragic motives, the internal disorder of the hero, which led to the tragic end. 

H. Isupov‘s creativity as a dancer has risen to his own style, which was based on the modern school 
of classical choreography and the elements of the original plastics and acting. H. Isupov inspired the ballet-
masters to create the lexically and artistically ballet parties. He took part in the production of each new per-
formance. M. Zaslavskyi, the main ballet master of the theatre confessed: ―Herman is my co-author on creat-
ing his parties. He finds the solution in a day or two. He always recreates the performance by improvising in 
colours. It is not possible to «catch» and consolidate his ideas» [12, 126]. 

The scale of H. Isupov's talent went beyond performing. He created the composition and the images, 
forcing the choreographer and the ballet masters to listen to him. For example, in the ballet «Orisia» by A. 
Kos-Anatolsky, the most powerful moment is Les's monologue when he launched into a concentration camp. 
Knowing the actor‘s talent, M. Zaslavskyi entrusted the staging of this party to the Herman.  He wanted to 
make him improvise. Each time Les‘s monologue was different, each time it was more tragic. A. Kos-
Anatolsky was impressed by H. Isupov‘s dance and added 32 more tactical music to him» [8]. 

According to M. Zagaykevych, H. Isupov was a professional and knew «all the secret actions and 
techniques of classical dance and to embody various characters ... The power and volitional energy of his 
Spartacus, the romantic exaltation of the Prince («Cinderella»); the role of the brave D'Artagnan («Three 
Musketeers»), a sincere Stephan («Lilia»)» [2]. 

I. Dychenko, an art critic remember H. Isupov: «He was a performer of the highest test as well as a 
dancer and choreographer of the bright creative and personal dignity. His Spartacus was a greater patriot 
than the Roman elite. Quasimodo, disturbed by love, hurt the audience by a hunchbacked figure. D'Artagnan 
is a brawler, an embodiment of valor without fear. Tybald Human Beast is in Romeo's love for Juliet ... Her-
man was a master of the monumental strong images and united heroic character with lyrics. His noble ges-
tures reminded the ancient sculptures» [1]. 

«The day when… The audience called Herman Isupov danced the holiday. The Prince or Spartacus, 
Albert or D'Artagnan, Franz or Quasimodo, Adam or Tyl Ulenspiegel, unique Romeo, Giray are all roles, 
which differ each other in H. Isupov's plastic and acting. All of them are the perfection of the Lviv Ballet Thea-
tre» – A. Palamarchuk told about the performance of H. Isupov [5, 318]. However, he categorically qualified 
H. Isupov's activity as a choreographer: «The former brilliant soloist Herman Isupov headed the ballet com-
pany, but did not say anything by his productions («Servant of Two Gentlemen», «Bakhchisarai Fountain», 
«Lilіa», «Romeo and Juliet», «Nutcracker»). Certainly, the professions of a dancer and a ballet master differ» 
[5, 327]. In our opinion, to compare two different spheres of activity of one artist according to the criteria of 
innovation is not effective. 

In 1978 H. Isupov became the chief ballet master of the Ivan Franko State Academic Opera and Bal-
let Theatre after the death of M. Zaslavskyi. His debut was the ballet «Bakhchisarai Fountain», where the 
choreographer shifted the accents and the main character became Khan Giray. R. Zakharov's choreodrama, 
which was canonical in the Soviet Ballet Theatre, was reconstructed. So, the musical score was reduced, 
and some characters were removed. For the first time, the Khan's party became a deployed one. The ballet 
master did not focus on the exterior set design, but he paid attention to the dramatic events, actions, experi-
ences of the characters. H. Isupov played the character of Giray, realizing his dramatic talent. The artist's 
inherent performing style, his energy, courage, and expression skills contributed to the creation of the strong 
image of the khan. We could see the evolution the hero of H. Isupov. 

There are many ballet masterpieces among H. Isupov‘s works. They are «Swan Lake» by P. Tchai-
kovsky (1979, 1985), the original «Seasons of Year«» by A. Vivaldi (1980), the experimental, innovative ba l-
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let, where classical choreography is combined with more free forms of modern plastics, «Servant of Two 
Gentlemen» M. Chulaki (1980), E. Grieg's «Per Gynt» (1981), P. Tchaikovsky's «Nutcracker», S. Prokofiev's 
«Romeo and Juliet» (1988), K. Dankevych's «Lilia» (1989), M. Skorulsky's «Forest Song» (1993), A. Petrov's 
«Creating the World» (2000) [5, 371–378]. It should be noted a small number of original (first reading) bal-
lets, staged by H. Isupov. The ballet master adapted the classical ballets, the works of the Soviet period to 
the performing capacity of the troupe. Sometimes, he mixed dramatic accents, interfering with the musical 
score for the realization of his own design. However, he followed the academic traditions of ballet theatre. 

H. Isupov also actively participated in the staging of the operas at the Lviv Opera and Ballet Theatre, 
including S. Gulak-Artemovsky's «Zaporozhets by the Danube» (1987), J. Verdi's «Rigoletto» (1988), and P. 
Tchaikovsky's «Eugene Onegin» (1988), «The Stolen Happiness» by Y. Meitus (1989). According to the 
memoirs of the wife of O. Vrabel, the People's Artist of Ukraine, an opera singer, her husband went to H. 
Isupov to perform in a ballet hall, where they practiced Rigoletto's behaviour. «This talented dancer, chore-
ographer, stage director, who was well-known not only in Ukraine, influenced the formation of O. Vrabel's 
scenic «image» and developed his natural ability to transform into different heroes by facial expressions. The 
singer was delighted with the talent of H. Isupov, especially his image of Quasimodo in the ballet «La Es-
meralda» by С. Pugni» [4, 20]. 

G. Isupov devoted the most part of his creative life to the Lviv Opera and Ballet Theatre as a dancer 
and choreographer, maintained and developed the traditions of the classical school and formed the Lviv bal-
let school. 

Scientific Novelty. The scientific novelty of the research is the fact that the author analyses the pecu-
liarities of H. Isupov's performing manner and choreography and proposes the author‘s typology of his ballet 
master's works.  

Conclusions. The principles of the Leningrad Classical Dance School, which were studied by H. 
Isupov at the Perm Choreographic Institution, were the condition of the high performing and ballet mastery 
skills in Lviv Opera and Ballet Theatre in 1963-2000. H. Isupov-dancer formed his own performing style, 
which had the following features: the technical artificiality, the depth of performing images, expressiveness 
and a wide range of acting range from a grotesque, a comedy to a psychological drama or a deep tragedy. 
We should note the part of Spartacus among his ballet parts. This image of the invincible man, free, brave 
hero was embodied by the virtuoso dance technique. There were many author‘s version of the classical bal-
lets in H. Isupov‘s ballet master‘s works («Swan Lake», «Nutcracker» and «Vain Warning»), the choreo-
graphic dramas of the Soviet period («Bakhchisarai Fountain», «Romeo and Juliet») and the choreography 
performances of the Ukrainian period («Lilia», «The Forest Song»). His ballet «The Seasons of Year» (1980) 
is the example of his innovations in the ballet. Synthesis of the classical dance lexica and plastics of the con-
temporary choreography characterize it. H. Isupov as a ballet master worked at the staging of a number of 
opera performances and always followed the academic ballet traditions. 
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Мета роботи полягає у відтворенні цілісної картини розвитку хорового мистецтва Закарпаття через призму викори-

стання народнопісенних інтонацій. Методологічну базу складають дослідження з історії світової культури ХХ століття, до-
слідження творчості закарпатських композиторів, теоретичні праці, статті і матеріали. Методологія дослідження передбачає 
використання методів історичного та теоретичного музикознавства, системний та аналітичний методи, а також методи 
порівняння, аналізу та синтезу, які допомогли  у формулюванні висновків. Наукова новизна статті полягає в дослідженні 
полікультурного феномену хорової творчості закарпатських композиторів. Вперше було здійснено порівняльний аналіз особли-
востей використання народнопісенних інтонацій у хорових творах закарпатських композиторів, завдяки чому було визначено 
взаємовплив національних культур у розвитку музичного життя Закарпаття. Висновки: народна пісня була визначальною для 
формування творчого стилю композиторів, підхід до використання та обробки фольклорного матеріалу у творчості композиторів 
Закарпаття суттєво відрізнявся. 
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Использование народнопесенных интонаций в хоровом творчестве закарпатских композиторов в контексте 
поликультурного развития региона 

Цель работы состоит в воссоздании целостной картины развития хорового искусства Закарпатья сквозь призму ис-
пользования народнопесенных интонаций. Методологическую базу составляют исследования из истории мировой культуры 
ХХ века, исследования творчества закарпатских композиторов, теоретические работы, статьи и материалы. Методология ис-
следования предполагает использование методов исторического и теоретического музыковедения, системный и аналитичекий 
методы, а также методы сравнения, анализа и синтеза, которые помогли в формулировании выводов. Научная новизна статьи 
заключается в исследовании поликультурного феномена хорового творчества закарпатских композиторов. Впервые был осу-
ществлен сравнительный аналіз особенностей использования народнопесенных интонаций в хоровых произведениях закар-
патских композиторов, благодаря чему было определено взаимовлияние национальных культур в развитии музыкальной жизни 
Закарпатья. Выводы: народная песня была определяющей для формирования творческого стиля композиторов, подход к ис-
пользованию и обработке фольклорного материала в творчестве композиторов Закарпатья существенно отличался. 

Ключевые слова: хоровое творчество закарпатских композиторов, народнопесенные интонации, поликультурное 
взаимовлияние, хоровые обработки, фольклорный матеріал. 
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region 
The purpose of the article is to reproduce a complete picture of the development of choral art in Transcarpathia through the 

prism of using folk-written intonations. The methodology consists of studies on the history of the world culture of the twentieth century, 
studies of creativity of Transcarpathian composers, theoretical works, articles, and materials. Research methodology involves the use of 
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methods of historical and theoretical musicology, systematic and analytical methods, as well as methods of comparison, analysis, and 
synthesis, which helped to formulate conclusions. The scientific novelty of the article is to study the multicultural phenomenon of the 
choral creativity of Transcarpathian composers. A comparative analysis of the peculiarities of the use of folk-written intonations in the 
choral works of Transcarpathian composers has been carried out for the first time. Conclusions: the folk song was crucial for forming 
the creative style of the composers, the approach to the use and processing of folklore material in the creativity of the composers of 
Transcarpathia was significantly different. 

Key words: choral creativity of Transcarpathian composers, folklore intonation, multicultural interplay, choral arrangements, 
folklore material. 

 
Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю системних досліджень культурного 

життя та музичного мистецтва Закарпаття в контексті полікультурних взаємовпливів національних 
культур у той час, як цей край є унікальним за своєю сутністю та особливостями процесів, що тут 
відбуваються та формують культурно-мистецьке життя краю. Водночас дослідження даного питання 
дає можливість вияву нових аспектів взаємовпливу української, угорської, австрійської, чеської, сло-
вацької, польської та румунської національних культур . 

Аналіз досліджень і публікацій. На сьогоднішній день музична спадщина закарпатських компо-
зиторів є мало дослідженою. Питанням дослідження музичного мистецтва Закарпаття у різні періоди 
становлення займались В.Гошовський, Т.Росул, В.Мадяр, О.Грін, Я.Рак, Л.Мокану, Л.Микуланинець, 
Н.Піцур та інші. Зокрема, В.Гошовський розробив унікальну методику музично-діалектичного аналізу 
народних пісень Закарпаття [1, 41-52]. П.Рак досліджував та описував особливості пісенного фольк-
лору Закарпаття [7, 247-253]. Л.Микуланинець вивчала етнокультурологічне становлення професійної 
музичної культури Закарпаття у другій половині ХХ століття [3, 184-188]. Ці питання досліджував та 
описував і О.Грін [2,]. Найбільш ґрунтовне дослідження музичного життя Закарпаття початку ХХ 
століття здійснила Т.Росул, вивчення питань музичної фольклористики знайшло своє відображення у 
монографії «Музичне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ століття» [8, 93-101]. Разом з тим, питання 
використання народнопісенних інтонацій у хоровій творчості закарпатських композиторів, особливо в 
контексті полікультурних взаємовпливів залишається малодослідженим та потребує подальшого вив-
чення. 

Метою дослідження є відтворення цілісної картини розвитку хорового мистецтва Закарпаття 
через призму використання народнопісенних інтонацій та полікультурних впливів. 

Виклад основного матеріалу. Професійна музична культура Закарпаття на етапі свого станов-
лення зазнала значного етнокультурного впливу, який проявився через функціонування народних му-
зичних традицій різних етносів, які проживали і проживають на території області, активним впливом 
професійних музичних традицій як західноєвропейських, так і східноєвропейських, які були засвоєні 
найкращими представниками музичної культури краю в західноєвропейських і вітчизняних навчальних 
закладах. 

Злам ХІХ – ХХ століть подарував тодішній Підкарпатські Русі цілу плеяду талановитих компо-
зиторів, музикантів, авторів хорових та інструментальних творів. Серед них слід виділити І.Бокшая, 
П.Милославського, О.Кізиму, М.Рощахівського, Д.Задора, М.Гоєра, С.Сільвая та інших. Їх творчість 
сприяла розвитку музичного мистецтва Закарпаття. Тогочасні хорові та оркестрові колективи, що ак-
тивно розвивались на Закарпатті, потребували все нових та нових творів, що сприяло активному ро-
звиткові місцевої композиторської творчості.  

На початку становлення хорового мистецтва на Закарпатті наприкінці ХІХ століття домінувала 
духовна музика. Популярними авторами духовної музики на той час були Е.Талапкович, С.Сільвай, 
Е.Желтвай та багато інших. Серед них слід виокремити постать С.Сільвая – священика, композитора, 
диригента, майстра з виготовлення музичних інструментів, поета, драматурга, художника, різьбяра по 
дереву. Поруч з духовною музикою він одним з перших почав створювати світські хорові твори. Це 
були переважно невеликі однокуплетні чи двокуплетні хорові мініатюри, створені на авторські тексти, 
часто жартівливого характеру. У мелодиці цих творів яскраво відчувався вплив народнопісенних інто-
націй, хоча прямого цитування народних мелодій у композитора ми не зустрічаємо. Народнопісенні 
інтонації втілилися в особливостях мелодики, що опирається на діатоніку, має порівняно невеликий 
діапазон, повторювану тематичну будову, пружну ритмічну організацію з частим використанням пунк-
тирного та синкопованого ритму, характерного для закарпатських народних мелодій.  

Дещо інший підхід до використання народнопісенних інтонацій ми знаходимо в хоровій творчо-
сті І.Бокшая – священика, композитора та диригента, керівника хору Ужгородського греко-
католицького кафедрального собору. Він був чи не першим серед закарпатських композиторів, хто 
працював у жанрі хорової обробки народних пісень. Пишучи обробки народних пісень, він не тільки 
вдосконалював свій неповторний і самобутній авторський стиль, але і створював цілком самодостатні, 
високохудожні, яскраві концертні хорові твори, цілі музично-поетичні картини, що розгортали перед 
слухачем яскраву та багату палітру музичних образів. У творчому доробку композитора важко знайти 
хоча б дві подібні хорові обробки, вони всі оригінальні, відрізняються одна від одної не лише музично-
тематичним матеріалом, але і формою, хоровою фактурою, музичною та гармонічною мовою, засоба-
ми музичної виразності, що використовуються для розкриття образного змісту твору. 
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Слід відзначити, що І.Бокшай творчо підходить до обробки фольклору. У його творчості чітко 
прослідковуються дві тенденції до використання народнопісенних інтонацій. У своїх авторських творах 
він опирається на народнопісенні традиції, мелодії його авторських творів своєю простотою, опорою 
на діатоніку, синкопованим ритмом дуже схожі з народними піснями, хоча і не містять прямих цитат.  

Другим творчим напрямком І.Бокшая є створення хорових обробок закарпатських народних 
пісень. Всього до наших днів дійшло чотири в‘язанки композитора. Ці твори репрезентували народну 
пісню у доступній формі та сприяли її популяризації, що мало великий виховний вплив як на виконав-
ців, так і на слухачів[8, с.111]. Для створення своїх «В‘язанок» композитор обирав популярні на той 
час народні пісні, що вдало поєднувались між собою. Використовуючи незмінною народну мелодію, 
автор намагався максимально наблизити форму хорового викладу до стилю мелодії. Його «В‘язанки» 
високохудожні, яскраві та самобутні, вони демонструють творчий підхід композитора до фольклорного 
матеріалу. Це не окремі хорові твори, а невеличкі цикли, що складаються з декількох пісень, 
об‘єднаних спільною змістовою направленістю та поєднаних між собою за принципом музичного кон-
трасту.  

Особливістю творчого стилю композитора є те, що він не обмежував свою роботу над напи-
санням обробки народної пісні лише гармонізацією мелодії. Навпаки, він дуже творчо переосмислю-
вав фольклорний матеріал та на його основі створював цілі хорові картини, яскраві та довершені у 
опрацюванні найдрібніших деталей. 

Прослідковуючи стильові зміни від першої до четвертої «В‘язанки», можна чітко відмітити зміну 
підходу композитора до використання народних мелодій. Якщо у першій «В‘язанці» автор подає 
народні пісні у практично незмінному викладі мелодії, обробляючи хорову фактуру, а поділ на частини 
збігається з поділом на пісні (три частини – три пісні), то вже у другій «В‘язанці» перша та друга части-
ни представлені двома близькими за характером мелодіями, третя ж частина є найбільш цікавою, во-
на побудована фактично навіть не на цілісній мелодії, а на секундовій інтонації, яка урізноманітнена 
фактурою хорового викладу, тональною перемінністю (ре-мінор – соль-мінор), по суті, вона виконує 
роль тональної репризи твору. Тобто автор вільно підходить до використання народної теми, допус-
каючи її видозміни, обробка теми стосується не лише гармонізації незмінної мелодії, а більш вільного 
варіаційного викладу, зміни інтервальної будови, ритмічної організації, фактурного викладу тощо.  

Ще далі автор пішов у четвертій «В‘язанці», тут його авторське переосмислення пісенних пер-
шоджерел досягло свого максимуму. Тут використано 6 народних пісень, всі вони подані у вигляді 
експозиційної строфи, розгортання змісту відбувається цілісно, наскрізно, без пауз у звучанні, одна 
пісня логічно перетікає в другу, цьому сприяє їх мелодико-гармонійна спорідненість. На основі шести 
народних тем автор вибудував цілісну композицію з наскрізним розгортанням змісту та художньо-
образного плану. У його творчості хорова обробка народної пісні була реалізована через форму 
«В‘язанки».   

Дещо інший підхід до використання народних пісень продемонстрував у своїй творчості інший 
видатний закарпатський музикант, хормейстер, композитор Петро Милославський. Його творча спад-
щина обмежена виключно хоровими творами, переважно обробками закарпатських народних пісень. 
При роботі з народними піснями П.Милославський використовував більш консервативний підхід, ніж 
І.Бокшай. Він зберігав мелодичні, ритмічні та ладові особливості кожної пісні, варіюючи хоровий 
виклад за допомогою фактури – протиставлення соліста та хору, використання різних типів фактури, 
регістрових та тембрових можливостей хорових партій.  

Всю свою композиторську майстерність П.Милославський використовував для того, щоб 
якнайглибше розкрити зміст пісні і ті музичні властивості, які заховані в ній. Виходячи з цього творчого 
завдання, композитор у деяких випадках значно розвинув структуру пісні. У багатьох своїх творах ав-
тор не обмежується простою куплетною будовою, а значно розширює її, звертаючись до куплетно-
варіаційної форми. 

Схожих традиційних підходів до хорових обробок закарпатських народних пісень дотримува-
лись і інші представники закарпатської композиторської школи Михайло Рощахівський та Олександр 
Кізима. За основу у своїх хорових обробках вони використовували незмінні народні мелодії, по суті, 
гармонізуючи їх. Особливо це відображено у творчості О.Кізими. Він писав невеликі обробки популяр-
них на той час народних пісень та пісень-романсів. Переважна більшість його творів була сформована 
у збірку «Подкарпатські співанки для хору», що була надрукована у 1921 році [8, 121]. За допомогою 
простих і доступних засобів виразності, нескладних гармоній, опори на діатоніку, використання простої 
чотириголосної гомофонно-гармонічної фактури з елементами поліфонічних підголосків О.Кізима 
намагався розкрити художньо-образний зміст народних пісень та зробити їх доступними для виконан-
ня якомога більшою кількістю людей. Подібний підхід прослідковується у творчості М.Рощахівського. 

Зовсім інший підхід до народної пісні ми знаходимо у творчості інших представників компози-
торських школи Закарпаття – Д.Задора та М.Гоєра. Насамперед, слід відмітити, що у творчості як 
Д.Задора, так і М.Гоєра практично нема цитування народних пісень, вони вийшли на якісно інший 
рівень використання народнопісенних інтонацій – створення власних мелодій з опорою на характерні 
ознаки народних пісень. Мелодії їх хорових творів є повністю авторськими. Однак, за своєю будовою, 
за своїм характером, ритмічним та інтервальним складом вони нагадують закарпатські народні пісні. 
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Автор творчо переосмислював народнопісенні інтонації, виокремлював з них найбільш яскраві, харак-
терні ходи та використовував їх для написання власних мелодій. 

І.Мартон був одним з перших серед закарпатських композиторів, які по-новому інтерпретували 
фольклор і в кожній народній перлині прагнули передати її неповторний образний зміст і самобутню 
художню красу, використовуючи музичні надбання європейської музично-хорової культури [5, 17]. 
Водночас почерк І.Мартона вирізняється з-поміж інших гнучкістю і природністю руху голосів, ювелір-
ною шліфовкою деталей. Він належав до тих композиторів, які уміло використовували звукозобра-
жальні прийоми й підпорядковували цьому своє високе відчуття стильової природи пісні. І.Мартон не 
тільки записував народну пісню та гармонізував її – він брав народну мелодику лише як вихідний ма-
теріал для подальшого написання цілком завершеного оригінального та самобутнього хорового твору.  

Подібне творче відношення до використання народнопісенних інтонацій ми знаходимо у твор-
чості інших закарпатських композиторів – М.Попенка, М.Кречка, І.Полянського. 

Хорові обробки українських та закарпатських народних пісень становлять найбільш значиму 
частку творчої спадщини Михайла Кречка. Він по-особливому трепетно підходив до написання своїх 
обробок, намагаючись не порушити самобутності та неповторності народної пісні. Найбільш значиму 
частку творчої спадщини Михайла Кречка становлять хорові обробки українських та закарпатських 
народних пісень. Він писав свої обробки, намагаючись не порушити самобутності народної творчості.  

У творчості М.Попенка ми бачимо обидва підходи до використання народнопісенних інтонацій. 
З одного боку, композитор написав велику кількість хорових обробок народних пісень, у який викори-
стовує незмінні народні мелодії, обробляючи їх фактурно. З іншого боку, він є автором ряду власних 
хорових творів, у яких народнопісенні інтонації інтегровані в музичну канву твору, внаслідок чого твір 
набуває характерного забарвлення, властивого для народних пісень Закарпаття. 

У творчості молодого композитора та хормейстера І.Полянського помітний вплив угорської 
народної пісні. Він часто звертається до обробок саме угорських народних пісень.  

Висновки. Детальний аналіз хорової творчої спадщини закарпатських композиторів показав, 
що народна пісня була визначальною для формування їх творчого стилю. Практично всі закарпатські 
композитори працювали у жанрі обробки народних пісень, при цьому їх підхід до використання та 
обробки фольклорного матеріалу суттєво відрізнявся. Одні автори (П.Милославський, О.Кізима) брали 
незмінну народну пісню та писали на її основі хорові обробки, що підходили для виконання як про-
фесійним, так і аматорським хоровим колективом. Інші автори (І.Бокшай, М.Рощахівський, М.Попенко, 
М.Кречко, І.Полянський) демонстрували більш творчий підхід до обробки закарпатських народних 
пісень, суттєво опрацьовуючи фольклорний матеріал, привносячи в нього характерні ознаки свого 
творчого стилю. Окремі автори (С.Сільвай, Д.Задор) творчо переосмислювали народнопісенні інтона-
ції, відмовляючись від їх прямого цитування і створюючи на їх основі власних авторських мелодій мак-
симально наближених за своїм звучанням до народних пісень. 
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ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ  
ОДЕСЬКОЇ ПІАНІСТИЧНОЇ ШКОЛИ 

 
Мета дослідження – виявити характерні особливості творчо-педагогічної діяльності представників німецько-

австрійського та чеського музичного мистецтва, які сприяли зародженню та формуванню одеської фортепіанної школи. До-
слідити опосередкований вплив італійських музикантів, який благотворно позначився на концертному житті міста. Методологія. 
При розгляді надбання культурного фонду фортепіанного мистецтва міста Одеси XIX – початку XX сторіччя використовується 
підхід Р. Розенберг до виявлення впливів представників іноземних традицій на регіональну культуру з залучанням новітніх 
напрацювань вітчизняних науковців. Наукова новизна полягає в запровадженні системного підходу до розгляду багатонаціо-
нальних впливів з розглядом концертної, суспільної, педагогічної діяльності представників західноєвропейської фортепіанної 
традиції. Залучання комплексного підходу щодо виявлення культурних впливів на одеську піаністичну школу дозволяє про-
слідкувати оригінальні складові одеської виконавської традиції. Висновки. Поєднання творчої, виконавської, педагогічної діяль-
ності місцевих музикантів у взаємодії з активної культурної просвітницької роботою відомих митців європейської культури при-
звели до формування самобутньої, професійної одеської піаністичної школи, розвиток якої простежується на протязі двох сторіч 
з XIX ст. до сьогодення. Високопрофесійна педагогічна, організаційна й виконавська діяльність Д. фон Ресселя, Р. Гельма, К. 
 Лаглера, І. Тедеско сприяла підвищенню культурного рівня місцевих любителів музики, вихованню освічених музикантів та 
виконавців, які  своєю подальшою педагогічною роботою продовжували традиції Лейпцігської, Віденської, Празької консерва-
торій. Успадкування кращих зразків західноєвропейської фортепіанної традиції сприяло формуванню високопрофесійної твор-
чо-методичної бази одеського музичного училища, яке згодом було реорганізовано в одеську консерваторію. Активне концертне 
життя міста, з залучанням гастрольних виступів видатних музикантів, значною мірою підійняло культурний рівень місцевих му-
зикантів, що позначилось на подальшому розвитку музичної культури Одеси. Безпосередня участь італійських виконавців в 
творчому житті оперного театру дозволяла мешканцям міста ознайомлюватись  з кращими творами композиторів минулого та 
сучасності. Саме завдяки регулярним камерно-вокальним концертам італійських виконавців збагачувався репертуар домашньо-
го музикування.  

Ключові слова: західноєвропейська традиція, регіональна культура, виконавська традиція, творчо-методична діяль-
ність, піаністична школа.  

 
Руснак Юлия Николаевна, соискатель кафедры теории музыки и композиции Одесской национальной музыкаль-

ной академии имени А. В. Неждановой  
Влияние европейских традиций на формирование одесской пианистической школы 
Цель исследования – выявить характерные особенности творчески-педагогической деятельности представителей 

немецко-австрийского и чешского музыкального искусства, которые способствовали зарождению и формированию одесской 
фортепианной школы. Исследовать опосредованное влияние итальянских музыкантов, которое благотворно сказалось на кон-
цертной жизни города. Методология. При рассмотрении достояния культурного фонда фортепианного искусства Одессы XIX – 
начала XX века используется подход Р. Розенберг к выявлению влияния представителей иностранных традиций на региональ-
ную культуру с вовлечением новейших наработок отечественных ученых. Научная новизна заключается во внедрении си-
стемного подхода к изучению многонациональных влияний с рассмотрением концертной, общественной, педагогической дея-
тельности представителей западноевропейской фортепианной традиции. Вовлечения комплексного подхода по выявлению 
культурных влияний на одесскую пианистическую школу позволяет проследить оригинальные составляющие одесской испол-
нительской традиции. Выводы. Сочетание творческой, исполнительской, педагогической деятельности местных музыкантов 
во взаимодействии с активной культурной просветительской работой известных музыкантов европейской культуры привели к 
формированию самобытной, профессиональной одесской пианистической школы, развитие которой прослеживается на протя-
жении двух столетий с XIX в. до современности. Высокопрофессиональная педагогическая, организационная и исполнитель-
ская деятельность Д. фон Ресселя, Р. Гельма, К. Лаглера, И. Тедеско способствовала повышению культурного уровня местных 
любителей музыки, воспитанию образованных музыкантов и исполнителей, которые своей дальнейшей педагогической рабо-
той продолжали традиции Лейпцигской, Венской, Пражской консерваторий. Наследование лучших образцов западноевропей-
ской фортепианной традиции способствовало формированию высокопрофессиональной творчески-методической базы одес-
ского музыкального училища, которое впоследствии было реорганизовано в одесскую консерваторию. Активная концертная 
жизнь города, с вовлечением гастрольных выступлений выдающихся музыкантов, в значительной степени подняла уровень 
местных музыкантов, что отразилось на дальнейшем развитии музыкальной культуры Одессы. Непосредственное участие ита-
льянских исполнителей в творческой жизни оперного театра позволяла жителям города знакомиться с лучшими произведения-
ми композиторов прошлого и современности. Именно благодаря регулярным камерно-вокальным концертам итальянских ис-
полнителей обогащался репертуар домашнего музицирования. 

Ключевые слова: западноевропейская традиция, региональная культура, исполнительская традиция, творчески-
методическая деятельность, пианистическая школа. 

 
Rusnak Yuliya, aspirant of the Music Theory and Composition Department of the Odessa National Music Academy named 

after A. Nezhdanova 
Influence of European traditions on providing the foundation of Odesa piano school 
The purpose of the article is to identify the characteristic features of the creative and pedagogical activity of representatives 

of German-Austrian and Czech musical art, which contributed to the origin and formation of the Odessa piano school. To explore the 
indirect influence of Italian musicians, which had a beneficial effect on the concert life of the city. Methodology. When considering the 
peculiarities of the cultural fund of piano art in the city of Odessa from the 19th and early 20th centuries, R. Rosenberg's approach was 
used to reveal the influences of representatives of foreign traditions on regional culture, drawing on the latest developments of domestic 
scholars. Scientific novelty consists in the introduction of a systematic approach to the consideration of multinational influences on 
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concert, social, and pedagogical activities of representatives of the Western European piano tradition. The involvement of a comprehen-
sive approach to detecting cultural influences on the Odessa pianistic school makes it possible to trace the original components of the 
Odessa performing tradition. Conclusions. The combination of creative, performing, and pedagogical activity of local musicians in co-
operation with the active cultural-educational work of famous artists of European culture led to the formation of a distinctive, professional 
Odessa piano school, the development of which has been traced over two centuries since the XIX century to the present. The highly 
professional pedagogical, organizational and performing activities of D. von Ressel, R. Helm, K. Lagler, I. Tedesco contributed to raising 
the cultural level of local music lovers, educating musicians and performers who, with their further pedagogical work, continued the tradi-
tions of the Leipzig, Vienna, Prague Conservatory.Inheritance of the best examples of Western European piano tradition contributed to 
the formation of a highly professional creative and methodological base of the Odessa College of Music, which was subsequently reor-
ganized into the Odessa Conservatory. The active concert life of the city, involving tour performances by prominent musicians, signifi-
cantly raised the level of local musicians, which reflected on the further development of the musical culture of Odessa. The direct partic-
ipation of Italian performers in the creative life of the opera house allowed the inhabitants of the city to get acquainted with the best 
works of composers of the past and present. Thanks to the regular chamber and vocal concerts of Italian performers the repertoire of 
home music was enriched. 

Key words: Western European tradition, regional culture, performing tradition, creative and methodical activity, piano school. 

 
Актуальність теми дослідження. Увага сучасних науковців направлена в русло виявлення й 

аналізування творчих зв‘язків українського мистецтва з європейською культурною традицією. Всебіч-
ний розгляд основ та умов закладання культурного життя регіонів після набуття незалежності України 
зазнав чималого розповсюдження. Взаємодію європейського та українського музичного мистецтва ро-
зглядають в своїх працях В. Щепакін [10, 11, 12, 13], М. Забара [2,3], Р. Сулім [9], О. Корчова [5], 
Н. Кривець [6], Е. Дагілайська [1], А. Мірошниченко [7], Р. Розенберг [8], Я. Кацанов [4] та інші.  

На важливість розгляду складових культури регіональних центрів України вказує Р. Розенберг: 
«Досліджуючи процес розвитку української музичної культури, слід враховувати взаємодію в неї бага-
тьох музичних культур, особливо в тих регіонах країни, де багатонаціональна культура склалась також 
творчо.» [8, 150]. З огляду на це виявлення творчих витоків формування одеського виконавського ми-
стецтва виглядає актуальним й важливим, оскільки визначення власного культурного фонду має 
особливе значення для розвитку й оновлення сучасного фортепіанного мистецтва. 

Мета дослідження полягає в виявленні творчого внеску представників європейського музично-
го мистецтва на закладання традицій одеської піаністичної школи. 

Методологія дослідження спирається на наведених Р. Розенберг критеріїв дослідження впливу 
іноземних культурних традицій на регіональну музичну культуру, що підкріплено сучасними до-
слідженнями науковців щодо виявлення взаємообміну європейської та української культури. 

Наукова новизна відзначається залученням комплексного підходу до розгляду діяльності іно-
земних митців на території міста Одеси, визначенням ознак й характерних рис традицій закладених 
європейськими виконавцями, піаністами, педагогами, що сприяли формуванню одеської піаністичної 
школи з початку XIX сторіччя до моменту утворення професійної освіти в місті. 

Виклад основного матеріалу. На формування традицій одеського піаністичного мистецтва 
впливала діяльність багатьох зарубіжних музикантів. Окрім безпосередніх учасників закладання 
піаністичного мистецтва міста, серед яких виділяється діяльність німецьких, австрійських, чеських 
піаністів-педагогів можна виділити опосередкований, але ж вагомий вплив італійських митців, що дає 
змогу прослідкувати витоки зародження й розвитку фортепіанного виконавства Одеси з початку заро-
дження музичної культури міста (початок – середина XIX сторіччя) до утворення професійного музич-
ного закладу міста – Одеської консерваторії в 1913 році.  

Р. Розенберг пропонує критерії дослідження впливу інших народних культур на музичну куль-
туру певного регіону, до яких входять розгляд внеску представників музичної культури в творчу, вико-
навську, педагогічну, музично-громадську діяльність; визначення хронологічних віх – періодів 
найбільшого впливу; визначення умов розвитку власних культурних надбань на території регіону, до 
яких входять розвиток власної національної культури, праця на користь провідної культури та інтегра-
ція в їх діяльності місцевої та власної культури [8, 150]. 

За запрошенням Олександра I в 1803 року в Одесі з‘явились перші німецькі переселенці. Вони 
утворили колонії ремісників, згрупувавшись на виділених землях, розповсюджуючи європейські тра-
диції ремісництва, які згодом були визначені місцевими як найкращі. В 1820 році розпочала свою 
діяльність перша приватна типографія німця Карла Мориця-Зейса, роком пізніше, в 1821 році, почала 
працювати перша фабрика роялів й піаніно Карла Гааза. Розвитку культурного впливу сприяло зве-
дення в 1827 році першої будівлі лютеранської кірхи св. Павла, де регулярно проводились концерти та 
богослужіння. Залучення мешканців до зразків європейської культури відбувалось на музичних вечо-
рах в салонах К. Гааза, Ф. Кальбіца, в яких виконувались класичні й власні твори композиторів.  За-
провадження освіти спочатку у церковно-приходській школі, а згодом і в відкритому за європейським 
зразком в 1848 році реальному училищі св. Павла, жіночому комерційному училищі, приватній чо-
ловічій гімназії Г. Файга сприяло піднесенню освітнього рівня місцевого населення.  

В місті видавались дві німецькомовні газети, в клубах при двох німецьких товариств «Гар-
монія» та «Клубі ремісників та промисловців» відбувались театральні вистави, музичні вечори, висту-
пи хорових колективів. Традиції німецької театральної діяльності були продовжені в другій половині 
XIX сторіччя завдяки зусиллям антріпрінера Ф. Бергера. З 1874 року під керівництвом Ф. Бергера 
відбувались вистави як російськомовних вистав – «Опричники» П. Чайковського, «Життя за царя» М. 
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Глінки, так і зарубіжних – «Дон Жуан» В. Моцарта. Через пожежу міського театру вистави відбувались 
в залі цирку, будівлю якого було споруджено німецьким промисловцем В. Санценбахером до 100-
річчя міста.  

В 1886 році відбулись гастролі німецького драматичного актору Людвига Барнайя разом з 
постійною німецькою трупою Г. Парадіза з Москви. В травні 1890 року місцеві мешканці знайомились з 
репертуаром Мейнингенського театру [7, 63-64]. 

Окрім загальнокультурного внеску, значний вплив німецьких музикантів відчувався завдяки 
діяльності приватних музичних курсів, засновниками яких були високоосвічені музиканти, випускники 
кращих консерваторій Європи. Як відзначає Е. Дагілайська, говорячи про приватні музичні курси, кла-
си та школи: «Рівень викладання в них був досить високим та відповідав багато в чому програмним 
вимогам передових російських учбових закладів.» [1, 274].  

Завдяки досить детальному опису діяльності приватних музичних класів, викладеному 
В. Щепакіним у статтях, уможливлюється розгляд  основних принципів діяльності Д. фон Ресселя, Р. 
Гельма та К. Лаглера [13]. 

Творча та громадська діяльність Дем‘яна фон Ресселя характеризується активною позицією 
щодо приведення професійного рівня музичного мистецтва міста до кращих європейських показників. 
Закладання основ фортепіанного виконавства відбувалось завдяки ґрунтовній освіті, яку Д. фон Рес-
сель почав здобувати спочатку від свого батька, учня Р. Шумана, та з 1862 року в Лейпцизькій консер-
ваторії, де його викладачами були І. Мошелес та К. Рейнеке. 

Треба відмітити, що навчання у Лейпцизької консерваторії вабило й українських митців, так 
почергово в ній навчалися піаніст-віртуоз Т. Шпаковський в 1844-1850 рр., піаніст, композитор та педа-
гог Г. К. Ходоровьский в 1865-1869 рр., та композитор, піаніст, педагог М. Лисенко в 1867-1869 рр. М. 
Забара відзначає: «Відомо, що серед перших європейських консерваторій, які з‘явилися на початку 
століття у Парижі, Лондоні та Відні, Лейпцигзька консерваторія з моменту її відкриття у 1843 році шви-
дко отримала популярність і визнання серед музикантів завдяки високому професійному рівню та 
впровадженій системі музичної освіти.» [3, 174]. 

Отже продовження освіти Д. фон Ресселя відбувалось в Берліні в музичній академії у Т. Кул-
лака, та у 1869 р. в Віденській консерваторії у А. Брукнера. Поряд з навчання в консерваторіях, він 
невпинно удосконалював майстерність у видатних музикантів свого часу, а саме у К. Таузіга, 
А. Лешгорна, А. Рубінштейна, Ф. Ліста. Набуття досвіду викладацької роботи відбувалось у Берлінсь-
кому інституті музики, та в Королівській музичній академії в Будапешті [13, 158-159]. 

З 1882 року Д. фон Рессель оселився в Одесі, де викладав в Одеському інституті шляхетних 
дівчат, та в музичних класах при Одеському відділенні ІРМТ, співініціатором заснування якого він був. 
Педагогічну діяльність Д. фон Рессель поєднував з виконавською, зокрема виступав в концертах як 
ансамбліст, де його партнерами були Й. Фідман (скрипка), Й. Венігер (віолончель), П. Арцюк (кларнет), 
Г. Єлінек (гобой), Р. Шван (валторна) та інші [13, 159]. 

Заснування власних музичних класів відбулось в 1892 році, до педагогічного складу входили 
тринадцять педагогів, серед яких М. Шмітт, В. Каульбарс, Г. Соколов, В. Алоіз та інші. Навчання відбу-
валось в класах фортепіано, скрипки, віолончелі, духових інструментах, співу та хоровому співу, а та-
кож викладались теоретичні дисципліни. Навчання проходило на високому професійному рівні, з за-
лучанням проходження творів сучасних композиторів, індивідуального підходу до можливостей учнів й 
прискіпливої уваги до розвитку технічної майстерності. Е. Дагілайська підкреслює: «Програма остан-
нього, дев‘ятого класу свідчила про серйозну постановку навчання і нічим, в принципі, не відрізнялася 
від програми консерваторії.» [1, 276- 277]. 

Рівень розвитку майстерності учнів простежувався завдяки частим концертам, які відбувались 
в музичних класах. Концерти мали тематичне спрямування, так місцевою пресою були відмічені кон-
церти пам‘яті видатних музикантів Ф. Шопена та Ф. Шуберта, виконавцями яких були як учні так і педа-
гоги класів. Відбувались камерні, сольні та хорові виступи, керівником останніх був сам Д. фон Рес-
сель. 

Досить різноманітною була діяльність Рудольфа Гельма в Одесі. Випускник Дрезденської гім-
назії, Р. Гельм навчався в Лейпцігській консерваторії у Л. Плоді та Е. Венцеля, а згодом і у 
І. Мошелеса та К. Рейнеке. Перед переїздом до Одеси, Р. Гельм активно приймав участь у розвитку 
музичного мистецтва в містах Воронеж, Саратов та Тамбов, де був засновником музичного това-
риства та ініціатором відкриття відділення ІРМТ у Тамбові. Зв‘язок з місцевим німецьким поселенням 
Одеси був досить тісним, що виражалося в спільній діяльності з організації оркестрових концертів, що 
проходили в залі реального училища св. Павла. Р. Гельм керував зведеним аматорським оркестром 
та оркестром Товариства працівників музичної справи, окрім цього за його участю були виконані 
декілька ораторій Ф. Мендельсона, Ф. Гіллера та Й. Райнбергера за участю хору одеського німецького 
товариства співу «Bach-verein» [13, 158]. 

В 1898 році розпочали свою діяльність музичні курси Р. Гельма в яких відбувалось навчання 
грі на фортепіано, скріпці, викладання теорії, гармонії, ансамблевої гри. Заняття проводились під 
невпинним суспільним доглядом, оскільки регулярно проводились відкриті концерти. Увага до розвит-
ку артистичних навиків музикантів проявлялась в проведенні щотижневих концертів для викладачів та 
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учнів. Суворий екзамен з комісією дозволяв виявити рівень підготовки музикантів та можливість пере-
ходу до наступного курсу. Прийом випускників курсів до провідних консерваторій Росії та Західної 
Європи дозволяє гідно оцінити професійний рівень викладання. 

Окрім функціонування музичних курсів досить розповсюджено було приватне вчителювання. 
Одним з почесних музичних педагогів міста був віденській музикант, піаніст Рудольф Фельдау, харак-
тер діяльності якого був досить різнобічним. Оселившись в Одесі після одруження, Р. Фельдау при-
діляв всю увагу виконавству, педагогічній, громадській, організаторській роботі. З середини XIX 
сторіччя починається його невпинна діяльність, направлена на розвиток музичних смаків місцевих жи-
телів, яка тривала до його смерті в 1895 році. Е. Дагілайська наводить наступну характеристику його 
виконавській манері: «Досконала техніка дозволяла йому виконувати різнопланові та різнохарактерні 
твори: особливо вдавались йому мініатюри. Р. Фельдау був майстром співочої гри, що була характер-
на для російської піаністичної школи.» [1, 269]. В.  Щепакін наводить досить різнохарактерні рецензії 
на виконавське мистецтво Р. Фельдау, які надавали йому місцеві критики. Але ж попри прискіпливу 
критику Р. Фельдау можна назвати піаністом салонного типу, добре оснащеного технічно, з м‘яким, 
різнобарвним туше та відповідальним відношення до кожної деталі твору, проте бракування теплоти 
виконання, енергії, масштабу та необхідної гучності в кульмінаційних зонах відмічались майже всіма 
рецензентами його концертів [10, 169].  

Концертні виступи Р. Фельдау окрім сольних програм часто складались з ансамблевих ви-
ступів. Декілька десятиріч з 1860-х років його партнерами на сцені були як місцеві музиканти, так і 
приїжджі до яких відносились: скрипалі Ф. Консоло, Я. Россет, М. Гаузер, К. Бабушка, М. Франк, 
В. Безекірський, Г. Венявський, віолончелісти М. Куммер, Гарпф, оперні співачки: Є. Кадміна, М. Вільт 
та інші. Р. Фельдау виступав разом зі своїми учнями, що давало змогу оцінювати його роботу як педа-
гога. Поміж цього помітна була його діяльність як організатора гастролей закордонних музикантів. За 
його участю відбулись виступи Флорентійського струнного квартету, Шведського дамського вокально-
го квартету, концерти співачки М. Вільт, піаністки А. Єсипової, скрипаля П. Сарасате та інших. [10, 
168-170]. 

Карл Лаглер, уродженець Данії, одержав освіту в Празі, в музично-педагогічному інституті, де 
його вчителем фортепіано був видатний піаніст Ф. Прокш. Ця обставина, зокрема як і унаслідування 
принципів чеської фортепіанної школи дозволяє відносити його й до представників чеської виконавсь-
кої традиції. Перед заснуванням власних приватних музичних курсів у 1888 році К. Лаглер викладав з 
1880 року в школі Товариства витончених мистецтв та в 1886-1888 рр. в школі при відділенні ІРМТ, 
тим самим здобувши авторитет видатного педагога. Процес навчання спочатку обмежувався лише 
функціонуванням фортепіанних класів, та згодом поповнився класами співу, скрипки, гармонії, контра-
пункту та музичної форми. З 1893 року навчання проводилось вже за консерваторським рівнем, чому 
сприяло переведення тривалості навчання з 6 до 8 років та відкриття педагогічних класів та курсу 
естетики музики. «Характерно, що методика Лаглера, статут та програми цих курсів були покладені в 
основу музичних курсів М. Шмітт, Г. І. Рахміля та інших, що з‘явились у той самий період.» – відмічає 
Е. Дагійлайська [1, 276]. 

Знакова для Одеси є постать чеського піаніста, композитора Ігнаца Тедеско, учня 
Й. Трибензее та В. Томашека. Після успішних гастролей в Відні та Німеччині в 1840 році І. Тедеско 
оселився в Одесі та проводив активну педагогічну, виконавську та громадську діяльність. Окрім при-
ватних занять І. Тедеско викладав в Інституті шляхетних дівчат. Його виступи з концертами були пал-
ко сприйняті місцевими любителями музики, його гра була сповнена почуття та відрізнялась вірту-
озністю. Саме через започаткування відкритих концертів вихованців Інституту шляхетних дівчат в 
Одесі далі набували широкого розповсюдження концерти учнів музичних класів та курсів.  

Високопрофесійна педагогічна діяльність І. Тедеско сприяла підвищенню рівня виконавського 
мистецтва міста. Проводячи свої заняття на благодійній основі з незаможними учнями, І. Тедеско при-
діляв багато уваги вихованню професійного музиканта на протязі його становлення з початкового ета-
пу до набуття високого виконавського рівня. «Він виховував учня на протязі багатьох років, слідкував 
за гармонійним розвитком його піаністичного таланту, не обмежуючись прищепленням лише технічних 
навиків, розвивав кругозір, музичну культуру.» [1, 258]. Саме тому, багато його учнів з успіхом концер-
тували як в місті, так і за кордоном. До відомих учнів музиканта відносяться В. Пахман, Р. Кауфман, 
Е. Шостак, С. Штерн, А. Седлячек.  

І. Тедеско був також організатором Філармонійного товариства в 1842 році, діяльність якого 
була скерована на розвиток смаків місцевої публіки щодо класичної музики, матеріальну допомогу 
незаможним родинам музикантів, розповсюдження музичного мистецтва, створення симфонічного 
оркестру. Концерти товариства відзначались виконанням творів Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, 
Й. Гайдна, В. Моцарта, М. Глінки, О. Даргомижського та ін.. Увага до виконання творів російських ком-
позиторів посилювалась з кожним концертом. Однак фінансові умови існування не давали змогу 
розповсюдити діяльність Філармонійного товариства широко, відсутність приміщення, непрофесійний 
склад симфонічного оркестру вадили повноцінній роботі.   

Загалом чеські музиканти відігравали важливу роль в розвитку музичного мистецтва Одеси. 
Окрім викладацької діяльності, проведення численних камерних концертів та виступи скрипалів, аль-
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тистів, віолончелістів, виконавців на духових інструментах сприяли піднесенню загального культурно-
го рівня й збагаченню різноманіття культурних впливів мистецького життя.  

Знаменним були гастрольні концерти чеського піаніста Олександра Дрейшока, що відбувались 
в 1841 році. В двох концертах О. Дрейшок знайомив місцевих шанувальників з власними творами та 
творами Ф. Шопена. Оркестрові музиканти Міського театру І. Кутиль, Г. Єлинек, І. Горник, Г. Гауер та 
інші давали численні концерти, та викладали в школі при ІРМТ. Завдяки зусиллям скрипаля 
Й. Карбульки була започаткована творча діяльність квартету при ІРМТ. Чех, скрипаль К. Бабушка та-
кож вів активну концертну діяльність в складі камерних ансамблів і дуетів з місцевими музикантами, 
до яких відносились піаніст Р. Фельдау, віолончеліст М. Куммер, скрипаль М. Франк, кларнетист Урба-
нек,  та інші. 

Значною подією в культурному житті міста були й гастрольні поїздки відомих піаністів. В 1836-
1837 роках з великим успіхом відбулись концерти австрійського піаніста, учня Карла Черні та Йозефа 
Фішхова – Леопольда Мейєра, який знайомив публіку з власними творами.  Приїзд з концертами 
Ф. Ліста у 1847 році справив незабутнє враження на любителів музики. Відомий угорський музикант 
дав в Одесі 6 концертів на протязі яких виконував власні твори: Транскрипції на «Вільгельма Телля» 
Дж. Россіні, «Норму» В. Белліні, «Лісного царя» Ф. Шуберта, «Запрошення до танцю» К. Вебера, тран-
скрипції та фантазії «Роберт-Диявол», «Пурітанє». «Ернані», мазурки Ф. Шопена. «Мелодію» Ф. Шу-
берта [4, 432-436]. Окрім концертної діяльності Ф. Ліст відвідував громадські організації, світські 
вітальні, знайомився з місцевими музикантами, спілкувався з любителями музики.  

Зв‘язок культурного життя Одеси з музикантами Італії дуже тісний. Ще з початку XIX року по-
чинається багаторічна діяльність італійців у музичному житті міста. Перший приватний пансіон для 
дівчат був започаткований італійцем Поцци ще в 1804 році, в якому проводилось навчання музиці. З 
започаткуванням діяльності італійської опери в Одесі значно поширилась діяльність італійських опер-
них диригентів та за сумісництвом скрипалів-концертмейстерів, оркестрових музикантів та вокалістів. 
Перераховуються імена наступних диригентів: Замбоні, Моранді, Кампіоне, Ронцоні, Тоніні та ін.. Та-
кож оперний диригент Ж. Б. Буф‘є неодноразово згадується в історичних нарисах міста [11, 338]. Ди-
ригент відзначився активною концертною діяльністю в місті на протязі десяти років з 1836 по 1846 ро-
ки. На посту головного диригента італійської опери в 1838 році його змінив Луіджи Джервазі, який 
відзначився й успішною викладацькою діяльністю в класах співу.  Диригент Анджело Дзанотті окрім 
роботи в опері вів також класи гри на фортепіано, давав уроки співу та композиції. Обидва диригенти 
викладали в Інституті шляхетних дівчат в 1830-40-х роках з великим успіхом.  

Період 1860-70-х років завдяки італійським виконавцям відзначився неабияким розквітом кон-
цертного життя. В цей час в концертах виступали: віолончелісти Тработті, К. Піачецци, А. Паріні, 
Ч. Казелла, арфістка Е. Коломбіні, скрипалі Ф. Манцато, Ф. Брамбілла, тромбоніст А. Раніері, 
А. Бернарді, флейтист Дж. Пагані, гобоїст Д. Вітоло та інші. Пам‘ятним був концерт Л. Джервазі за 
участю Ж. Буф‘є, оркестру та солістів опери в 1865 році, на якому окрім виступів місцевих музикантів 
та солістів, було виконано три симфонії Л. Джервазі. Почергова творча діяльність керівників оркестру 
оперного театру з 1865 року А. Марцораті, з 1868 року Д. Антоніетті, з 1872 року капельмейстера Сарті 
сприяла як розширенню репертуару та постановці нових оперних спектаклів в театрі, так і проведенню 
великої кількості концертів інструменталістів, що значною мірою розширило репертуарне коло вико-
навського мистецтва. 

Висновки. Творчі впливи представників кращих європейських фортепіанних шкіл, до яких вхо-
дили  Д. фон Рессель, Р. Гельм, К. Лаглер, Р. Фельдау, І. Тедеско, надавали мистецтву Одеси ті самі 
риси й характерні ознаки, які утворили необхідне підґрунтя для розвитку власних виконавських тра-
дицій. Активна гастрольна діяльність представників різних національностей сприяла підвищенню 
культурного рівня міста, зростанню смаку місцевих музикантів та любителів музики, що призвело до 
розквіту регіонального музичного мистецтва на початку XX сторіччя. Саме завдяки насиченому куль-
турному ґрунту були створені необхідні умови для зрощення видатних музикантів, які прославили 
Одесу в наступному сторіччі. 
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ІКОНА ЯК ОДИН ІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕР’ЄРУ 

 
Мета роботи. Охарактеризувати основні риси та своєрідність ікони як одного із основних елементів українського ін-

тер‘єру. Методологічну основу дослідження становить порівняльно-історичний підхід для визначення ступеню впливу держа-
вотворчих процесів на формування культурно-історичних, мистецьких та естетичних закономірностей формування та розвитку 
українського інтер‘єру та конкретно-індуктивний метод, який визначає філософське сприйняття ікони та форми її тлумачення. 
Наукова новизна полягає у виявлені певних особливостей впливу ікони на формування сучасного українського інтер'єру, як 
одного із основних естетичних та культурних елементів оформлення помешкання, робочого місця тощо, які у своїй єдності по-
кликані створити та організувати цілісний, гармонійний, комфортний, одухотворений композиційний простір. Висновки. У ре-
зультаті дослідження розкрито роль ікони як одного із основних традиційних елементів українського інтер‘єру, як єдиного духов-
но-сакрального феномену у культурно-релігійному житті українського народу. Ікона в українському інтер‘єрі є частиною 
неподільного цілого, що обумовлює взаємодію світу людини і світу образів, руйнує дистанцію між ними. Ікона у інтер‘єрі  певним 
чином скасовує чітку межу між реальним і трансцендентним світами, формує простір у якому перебуває людина, впливаючи на 
його уяву. Отже, під час сприйняття ікони в українському інтер‘єрі помешкання чи робочого місця встановлюється щільний ко-
мунікативний зв'язок: людини (віруюча або ні) – твір мистецтва – прообраз.  

Ключові слова: ікона, інтер‘єр, український інтер‘єр, соціокультурний простір, культура, особистість. 
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Икона как один из основных элементов украинский интерьера 
Цель работы. Охарактеризовать основные черты и своеобразие иконы как одного из основных элементов украинско-

го интерьера. Методологическую основу исследования составляет сравнительно-исторический подход для определения сте-
пени влияния государственных процессов на формирование культурно-исторических, художественных и эстетических законо-
мерностей формирования и развития украинского интерьера и конкретно индуктивный метод, который определяет 
философское восприятие иконы и формы ее толкования. Научная новизна заключается в выявлении определенных особен-
ностей влияния иконы на формирование современного украинского интерьера, как одного из основных эстетических и культур-
ных элементов оформления помещения или рабочего места, которые в своем единстве призваны создать и организовать це-
лостное, гармоническое, комфортное, одухотворенное композиционное пространство. Выводы. В результате исследования 
раскрыта роль иконы как одного из основных традиционных элементов украинского интерьера, как единого духовно-
сакрального феномена в культурно-религиозной жизни украинского народа. Икона в украинском интерьере является частью 
неделимого целого, обусловливает взаимодействие мира человека и мира образов, разрушает дистанцию между ними. Икона 
в интерьере определенным образом отменяет четкую границу между реальным и трансцендентным мирами, формирует про-
странство в котором находится человек, воздействуя на его воображение. Итак, при восприятии иконы в украинском интерьере 
квартиры или рабочего места устанавливается плотный коммуникативную связь: человека (верующий или нет) – произведение 
искусства – прообраз. 

Ключевые слова: икона, интерьер, украинский интерьер, социокультурное пространство, культура, личность. 
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Icon as one of the basic elements of the Ukrainian interior 
Purpose of Article To characterize the main features and peculiarities of the icons as one of the main elements of the Ukrain-

ian interior. The methodological basis of the research is a comparative-historical approach for determining the degree of influence of 
state-building processes on the formation of cultural-historical, artistic and aesthetic laws of the formation and development of the 
Ukrainian interior and the concrete-inductive method that determines the philosophical perception of icons and the forms of its interpre-
tation. The scientific novelty consists in identifying certain features of the influence of the icon on the formation of a modern Ukrainian 
interior as one of the main aesthetic and cultural elements of the design of a home, a workplace, etc., which, in their unity, are called to 
create and organize a holistic, harmonious, comfortable, animated compositional space. Conclusions. The research reveals the role of 
the icon as one of the main traditional elements of the Ukrainian interior as the only spiritual and sacred phenomenon in the cultural and 
religious life of the Ukrainian people. The icon in the Ukrainian interior is part of an indivisible whole, which determines the interaction of 
the human world and the world of images, destroys the distance between them. The icon in the interior in a certain way abolishes a 
clear line between the real and transcendental worlds, forms the space in which the person is, influencing his imagination. Consequent-
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ly, during the perception of the icon in the Ukrainian interior, a dense communicative connection is established in a home or a work-
place: a person (believer or not) - a work of art - a prototype. 

Key words: icon, interior, Ukrainian interior, socio-cultural space, culture, personality. 

 
Актуальність теми дослідження. У повсякденному житті сучасного суспільства, коли мова йде 

про інтер‘єр, все частіше вживається слово «концепція». Це слово вживається в усіх сферах діяль-
ності людини, а в інтер‘єрі – це проектний задум, що викладає ідею вирішення функціонального, акту-
ального, стилістичного, духовного, естетичного стилю оформлення помешкання, робочого місця тощо. 
Концепція інтер‘єру повинна забезпечувати позитивні враження, які людина отримує в самому процесі 
споживання інтер‘єр-продуктів і послуг. На думку Чернявського В.Г., «Створити інтер‘єр – означає 
послідовно відповісти комплексу вимог» [7, 110]. Істотна особливість щодо вимог створення інтер‘єру  
полягає в активному його зв‘язку з людьми, які перебувають усередині приміщення. Таким чином, ін-
тер`єр – це організація внутрішнього простору приміщення і, яке архітектурно й художньо оздоблюєть-
ся та представляє собою створене середовище, яке забезпечує комфортні умови життєдіяльності лю-
дини та визначає функціональне призначення приміщення (інтер'єри приватних будинків, квартир, 
офісних приміщень, мед-центрів, ресторанів, готелів, бізнес-центрів та усіх можливих суспільних 
будівель тощо), і яке здатне справляти величезний естетичний та психофізичний вплив на людину 
(групу людей). 

Ікона як один із основних елементів українського інтер‘єру є тісно пов‘язана з особливостями 
генетичної пам‘яті, історичної,  культурної та духовної спадщини. Українська ікона як твір релігійного 
мистецтва з часом змінювалася та набувала різних форм. Як важлива складова української культури і 
духовності, ікона є духовним феноменом і,  зосереджує на собі увагу не тільки вчених різних напрям-
ків, а стає одним із основних складових елементів  новостворюваних творчих об‘єктів сучасних дизай-
нерів інтер‘єрів. 

 

 
 

Рис. 1. Ікона в сучасному інтер’єрі як елемент дизайну 
 

Стан наукової розробки. У наукових працях вітчизняних авторів питання ікони в оздоблені 
приміщення (ікона в українському дизайні) часто розглядаються в межах дослідження різних напрямів 
мистецтва та культури: Л. Артюх, І. Бондар, О. Гергієва, О. Осадча, Т. Косміна, А. Пономарів, О. По-
номаревська, О. Цугорка, В. Чернявський та інші. Однак, невивченими напрямками залишаються пи-
тання ролі ікони як одного з основних елементів українського інтер‘єру.  

Виклад основного матеріалу. У зв‘язку з активізацією процесів глобалізації у світі, сучасний 
український інтер‘єр втрачає свою національну своєрідність, ікона  яка була здавна головним елемен-



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 401 

том в оздоблені помешкання для українців, а саме : ікони, прикрашені тканими або вишиваними руш-
никами (божниками) [1, 204]. Однак, про «втрату своєї національної своєрідності» ми можемо говорити 
виключно як про масове явище, яке було основним у інтер‘єрі житла в українців в 17 – початок 20 
століття. 

 

 
 

Рис. 2. Типовий традиційний інтер’єр українського помешкання ХVII-ХVIIІ ст.  
(реконструкція центру народознавства «Мамаєва слобода») 

 
Зокрема, спостерігається певна тенденція до зростання інтересу до українських традицій, які 

також почали з‘являтися і в сучасному інтер‘єрі. Тобто, в роботах сучасних дизайнерів прослідко-
вується український стиль (традиційний і цілком сучасний). І якщо в створенні першого діють всі ті ж, 
перевірені часом правила, то для другого – дизайнерам доводиться виводити власні закони, які по-
винні ґрунтуватися на певних правилах, знаннях історії дизайну та практики її застосування. Необ-
хідно зазначити, що кілька десятків років тому ікони в будинку були великою рідкістю, так як ко-
муністична влада не вітала подібне. Тепер же ікони самих різних видів і розмірів можна зустріти: в 
машинах, офісах, магазинах, медичних та освітянських установах, будинках, квартирах тощо. 

На теперішній час ікона повертається у життя сучасних українців, і повертає собі втрачені по-
зиції одного із головних елементів українського інтер‘єру, яка несе у собі виконання багатьох функцій. 
Можна виокремити декілька з них, як правило: сакральна, яка включає культові та оберегові функції 
об‘єктів та людей, символіка яких виражає світогляд за допомогою умовних знаків; інша функція (рід-
ко) буває чисто естетична, розрахована на оздоблення інтер‘єру з метою облагородження художнього 
простору за рахунок своєї естетичної краси (іноді моди). 

На думку О.С. Гергієвої, сакральний образ житлового простору об‘єднував в одне ціле різні ду-
ховні та матеріальні начала, формуючи комплексне багатогранне утворення, кожна зі складових якого 
тепер є яскравим виразом національної ідентичності українців [2, 26]. Таким чином, помешкання по-
стає перед нами як багатогранне поняття, до дослідження якого потрібні різні підходи: як до тексту, що 
говорить про соціальні, релігійні, господарські та інші аспекти життя суспільства, так і до способу, який 
виявляється в обрядах, фольклорі та міфології («метамова»). Адже воно багатогранне за своєю при-
родою: з одного боку, житло має визначені практичні функції, конструктивні, матеріальні особливості, 
а з іншого – це, безперечно, і знак, і символ [4]. 

Ікона є одним із феноменів сакрального мистецтва. Відповідно, процес її творення має назву 
іконопису, іконописання, іконографії, що також розуміється як окремий різновид сакрального ми-
стецтва, зокрема живопису. До різновиду іконопису відносять також народну ікону, ікону на склі та хо-
ругви [6, 116]. Сакральне мистецтво – це мистецтво, тісно пов'язане з вірою, релігійним життям і 
відповідними традиціями та обрядами. Позаяк релігія і церква з альтернуючим успіхом у різні епохи 
відігравали вагому роль у житті людини та суспільства загалом, майже все світове мистецтво (літера-
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тура, живопис, скульптура, музика тощо) наскрізно просякнуті символічною сакральною тематикою [6, 
116]. Отже, сучасному інтер‘єру не притаманні загальні стилістичні риси, виокремленні основні 
стилістичні напрямки, сучасний інтер‘єр існує завдяки індивідуальному підходу дизайнерів, які повинні 
розвивати даний процес як культурний, та виокремлювати його один від одного. Ікона в даному про-
цесі відіграє одне з найважливіших місць, оскільки її ми можемо бачити ікону в українському інтер‘єрі 
як в приватному помешканні так і в офіційних установах, медичних та освітянських закладах тощо. 
Можна  зробити висновок, що однією із широко поширених тенденцій сучасного українського інтер‘єру 
є еклектичний підхід, що синтезує точки зору різних напрямків та стилів, відбувається інтеграція різних 
уявлень про певні процеси в загальну концепцію, при якій в сучасному інтер‘єрі використовують ікону 
як одну із основних елементів українського інтер‘єру.  

Щодо ролі ікони в українському інтер‘єрі, цікавим є твердження мистецтвознавця О. Понома-
ревської, «характерною рисою українського народного мистецтва, стрижнем національного образо-
творчого мистецтва і особливою категорією етноестетики є іконоцентризм – наукова парадигма, в 
якій ікона є точкою відліку, наріжним каменем у вивченні духовної і живописної культури України і вод-
ночас виявляє інтенцію до вираження глибинних сакральних сенсів метарелігійності українців [5; 32]. 

Часто можна побачити в сучасному українському інтер‘єрі домашні іконостаси, які представ-
ляють собою свого роду маленьку церкву для віруючого православного християнства.  

Для тих, хто вирішив придбати одну або кілька ікон і розмістити їх у своєму інтер‘єрі, виникає 
питання про правильне їх місце розташування, яке місце займають ікони в сучасному інтер'єрі, яку 
роль вони відіграють? Це залежить в першу чергу від того, яке відношення суб‘єкта до іконописного 
образу: як до релігійного культу, або ж це просто додатковий красивий елемент інтер'єру. 

У першому випадку, перед тим як придбати ікону та розмістити її в інтер‘єрі,  необхідно свідо-
мо підійти до її вибору, більше дізнатись про її значення, а не орієнтуватися за зовнішніми ознаками. В 
іншому випадку ікони – антикварні або більш сучасні – часто можуть бути придбані в якості естетично-
го зображення (картини), а тому вибирають їх і розміщують в інтер‘єрі по тому ж принципу. Однак, 
незважаючи на те, що іконопис, безумовно, є одним з напрямків образотворчого мистецтва, перетво-
рювати ікону всього лише в об‘єкт естетичного задоволення, та інтер‘єрний аксесуар навряд чи пра-
вильно: вона має сенс і цінність набагато більше. 

Висновок. Отже, ікона в українському інтер‘єрі – це реальний духовний сакральний простір, ос-
новою якого є система традицій конвенціональних зв‘язків і взаємозалежностей у якому розкиваються 
символи духовних, моральних та культурних людських цінностей через естетику художніх образів, за-
кодованих знаків та символів. Поза цією системою конвенцій ікона втрачає (для сприймаючої свідо-
мості) свою силу і позбавляється ролі будь-якого просторового кордону сакрального і мирського або 
сакрального і понад сакрального. 
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РОЗВИТОК БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ДІАСПОРИ  
В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ 

 
Мета роботи – всебічно проаналізувати феномен бандурного виконавства на теренах української діаспори в контексті 

міжкультурних взаємодій. Методологія полягає в застосуванні загального наукового принципу об‘єктивності, історико-логічного, 
аналітичного, компаративного та культурологічного методів у дослідженні чинників, що обумовлювали розвиток бандурного 
мистецтва в Україні та в діаспорі, що сприяло генезі бандурного виконавства в сучасних умовах міжкультурних зав‘язків, 
взаємодій та полістилістики в культурі й мистецтві, детермінованих особливостями кута заломлення в межах національних 
культур глобального і національно-специфічного. Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізові та розкритті 
особливостей розвитку бандурного виконавства, що сприяло формуванню як класичного репертуару бандури, так і сучасних 
напрямів, пов‘язаних зі світовими музичними тенденціями, що найбільш яскравий прояв  має в бандурному мистецтві українців 
діаспори. Своєю чергою, такі видозміни підвищують рівень виконавської майстерності, формуючи бандурне мистецтво в ін-
шоетнічному середовищі як цілісне художньо-естетичне явище української музичної культури. Висновки. Розвиток музичної 
культури української діаспори ХХ ст. був одним із важливих чинників збереження етнічної ідентичності українців та нині є 
невід‘ємною складовою частиною української національної музичної культури, важливим фактором збереження і розвитку 
окремих її жанрів, творчих напрямів тощо.  Бандурне виконавство, що постало з культурно-освітніх осередків, розвинулася у 
потужний пласт аматорського та професійного музичного мистецтва. Українська діаспора зробила надзвичайно багато для збе-
реження і розвитку як національної культури, так і для світової зокрема. Високий рівень політичної і культурної активності 
української спільноти у західному світі, світове визнання унікальності національної культури українців, зокрема бандурного ви-
конавства, що ґрунтується на автентичному фольклорі українського  народу,  дають підстави говорити про високий рівень вход-
ження української музичної культури до загальносвітового культурного процесу. В умовах сучасного життя бандурне мистецтво 
як цілісне явища набуває важливого значення в культурному та духовному відродженні країни, збереженні безцінної спадщини 
українського народу, його культурної ідентичності як всередині країни, так за кордоном. 

Ключові слова: бандура, бандурне виконавство, українська діаспора, музична культура. 
 
Чабаненко Наталья Анатольевна, концертмейстер кафедры фольклористики,   бандуры и инструментального 

искусства Киевского национального университета культуры и искусств 
Развитие бандурного исполнительства диаспоры в контексте межкультурных взаимодействий 
Цель работы - всесторонне проанализировать феномен бандурного исполнительства на территории украинской 

диаспоры в контексте межкультурных взаимодействий. Методология заключается в применении общего научного принципа 
объективности, историко-логического, аналитического, сравнительного и культурологического методов в исследовании факто-
ров, обусловившие развитие бандурного искусства в Украине и в диаспоре, что способствовало генезису бандурного исполни-
тельства в современных условиях межкультурных связей, взаимодействий и полистилистики в культуре и искусстве, детерми-
нированных особенностями угла преломления в пределах национальных культур глобального и национально-специфического. 
Научная новизна работы заключается в комплексном анализе и раскрытии особенностей развития бандурного исполнитель-
ства, что способствовало формированию как классического репертуара бандуры, так и направлений, связанных с мировыми 
музыкальными тенденциями, что наиболее яркое проявление имеет в бандурном искусстве украинской диаспоры. В свою оче-
редь, такие видоизменения повышают уровень исполнительского мастерства, формируя бандурное искусство в иноэтничной 
среде как целостное художественно-эстетическое явление украинской музыкальной культуры. Выводы. Развитие музыкаль-
ной культуры украинской диаспоры ХХ в. был одним из важных факторов сохранения украинском этнической идентичности и 
сейчас является неотъемлемой составной частью украинской национальной музыкальной культуры, важным фактором сохра-
нения и развития отдельных ее жанров, творческих направлений и тому подобное. Бандурное исполнительство, что начало 
свое формирование в диаспоре с культурно-образовательных центров, развилось в мощный пласт любительского и професси-
онального музыкального искусства. Украинская диаспора сделала очень много для сохранения и развития как национальной 
культуры, так и для мировой частности. Высокий уровень политической и культурной активности украинского общества в за-
падном мире, мировое признание уникальности национальной культуры украинцев, в частности бандурного исполнительства, 
основанного на аутентичном фольклоре украинского народа, дают основания говорить о высоком уровне вхождения украин-
ской музыкальной культуры в общемировой культурній процесс. В условиях современной жизни бандурное искусство как це-
лостное явления приобретает важное значение в культурном и духовном возрождении страны, сохранении бесценного насле-
дия украинского народа, его культурной идентичности как внутри страны, так за рубежом. 

Ключевые слова: бандура, бандурное исполнительство, украинская диаспора, музыкальная культура. 
 
Chabanenko Natalia, concertmaster of the Department of Folklore Studies, bandura and instrumental arts Kyiv National Uni-

versity of Culture and Arts 
Development of Bandura Diaspora Performance in the Context of Intercultural Interactions 
The purpose of the article is to thoroughly analyze the phenomenon of bandura performance on the territory of the Ukrainian 

diaspora in the context of intercultural interactions. The methodology is to apply the general scientific principle of objectivity, historical, 
logical, analytical, comparative and cultural methods in the study of the factors that led to the development of bandura art in Ukraine and 
the diaspora, which contributed to the genesis of bandura performance in modern conditions of intercultural ties and polystylistic in cul-
ture and the arts, determined by the characteristics of the refraction angle within national cultures of the global and national-specific. 
The scientific novelty of the work lies in the complex analysis and disclosure of the features of the bandura performance, which con-
tributed to the formation of both the classical repertoire of bandura and modern trends related to world musical trends, which is most 
striking in the bandura art of Ukrainians of the diaspora. In turn, such modifications increase the level of performing skills, forming ban-
dura art in a different-ethnic environment as a complete artistic and aesthetic phenomenon of Ukrainian musical culture. Conclusions. 
The development of the musical culture of the Ukrainian diaspora of the twentieth century. was one of the important factors in preserv-
ing the ethnic identity of Ukrainians and is now an integral part of Ukrainian national music culture, an important factor in the preserva-
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tion and development of its individual genres, creative trends and more. Bandura performance, emerging from cultural and educational 
centers, has developed into a powerful layer of amateur and professional music. The Ukrainian diaspora has done a great deal to pre-
serve and develop both the national culture and the world in particular. The high level of political and cultural activity of the Ukrainian 
community in the Western world, the worldwide recognition of the uniqueness of the national culture of Ukrainians, in particular the ban-
dura performance, based on the authentic folklore of the Ukrainian people, give reason to speak about the high level of entry of Ukraini-
an musical culture into the world cultural process. In today's life, bandura art as a whole phenomenon becomes important in the cultural 
and spiritual revival of the country, preservation of the invaluable heritage of the Ukrainian people, its cultural identity both domestically 
and abroad. 

Key words: bandura, bandura performance, Ukrainian diaspora, musical culture. 

 
Актуальність теми дослідження. Культурний розвиток українців діаспори зазвичай розглядають 

як окремішнє явище, що постає як прагнення збереження національної і культурної самобутності, мо-
ви, традицій, шкіл. Так само й музична культура часто є невіддільною від решти мистецьких напрямів 
творчої діяльності і розглядається дослідниками комплексно. Серед багатьох напрямів культурно-
мистецького розвитку окремої уваги заслуговує бандурне мистецтво, що стало свого роду «маркером» 
української етнічності за кордоном, візитівкою її національної культури. Адже українські емігранти за 
кордоном прагнули будь-що не лише зберегти своє культурне коріння, але й у силу можливостей ро-
звивати його, надавши нового звучання в іншокультурному середовищі, інтегруючи  українське ми-
стецтво в нові культурні простори. Осмислення перебігу таких культурно-мистецьких процесів необ-
хідне з точки зору визначення векторів сучасних творчих пошуків, розвитку професійності у 
бандурному виконавстві та окресленні цілісності у розвитку української культури як в межах країни, так 
і поза її межами, у численних осередках діаспорян. 

Це питання є тим більше важливим, що останнім часом як серед вітчизняних дослідників, так і 
представників діаспори особлива увага  приділяється теоретичному осмисленню музичної культури 
української діаспори як окремого мистецтвознавчо-культурологічного напряму досліджень в його істо-
ричній діахронії, в межах якої чільне місце відведено саме бандурному мистецтву, з огляду на репре-
зентативність  питомо української традиції і культури. 

Аналіз досліджень і публікацій. Серед наукових публікацій окресленої тематики варто виокре-
мити праці, присвячені загалом дослідженню музичної культури в контексті загальноісторичного ро-
звитку українського музичного мистецтва: М. Грінченка, Д. Антоновича, С. Людкевича, В. Барвінського, 
З. Лиська; а також наукові дослідження в напрямі «музичної україніки» ‒ Г. Карась, Л. Кияновської, 
Л. Корній, В. Шульгіної. Так, зокрема, науково-евристичним пошуком відзначаються ґрунтовні до-
слідження в цій царині українського мистецтвознавця Г. Карась, яка виокремлює цілий науковий 
напрям – «музичне діаспорознавство» як цілком автономний пласт наукового дослідження, присвяче-
ний саме музичному мистецтву українців діаспори.  

І, нарешті, найбільш ретельно і різноаспектно бандурне мистецтво української діаспори 
висвітлене в монографії і численних наукових працях В.Дутчак, де увага приділена висвітленню не 
лише історичних питань розвитку мистецтва бандурної гри в культурно-мистецьких осередках 
українців за кордоном, але й аналізові особливостей інструментального розвитку, репертуарного, ви-
конавської майстерності та ін., що відбувалося в середовищі й безпосередньому контактові з іншими 
культурами. 

Мета роботи – всебічно проаналізувати феномен бандурного виконавства на теренах україн-
ської діаспори в контексті міжкультурних взаємодій.  

Виклад основного матеріалу. Українська музична культура впродовж ХХ століття творилася не 
лише на теренах рідної землі, але і далеко за її межами. Якщо складні соціально-політичні процеси в 
Україні не дозволяли пізнавати та науково вивчати культурницькі прцеси української діаспори, то су-
часний розвиток нашого суспільства всесторонньо сприяє цьому.  Відтак розвиток української культу-
ри діаспори постає цілісним і ще доволі маловивченим феноменом, що становить невід‘ємну частку 
національної культури.  

Вивчення бандурного виконавства української діаспори в контексті історії музики має на меті 
сформувати цілісну картину українського музично-культурного простору. Проте вона не може бути по-
вноцінною без великого пласта надбань у царині музичної культури української діаспори ХХ століття. 
Серед мистецької спадщини представлені як численні аматорські колективи і виконавці бандурного 
мистецтва, так й пласт професіоналів- бандуристів високого ґатунку. За визначенням Г.Карась, 
сутність музичної культури української західної діаспори як соціокультурного феномена полягає в то-
му, що вона розглядається як соціальний інститут і як спосіб діяльності митців. Тоюто це фактично є 
система взаємозв‘язків між громадськими, культурно-освітніми інституціями, членами співтовариства 
діаспорної спільноти та народами світу. Інституційно сюди слід зараховувати: культурно-просвітницькі 
організації, політичні партії, молодіжні, дитячі та жіночі товариства, релігійні організації, ветеранські та 
патріотичні угруповання, інші організації (благодійні, об‘єднавчого характеру), творчі спілки – музичні, 
театральні товариства тощо, національні (етнічні) організації українців, фонди та фундації, наукові 
установи (Українська вільна академія наук, Наукове товариство імені Шевченка, Український вільний 
університет) [8, 172].   

У цій системі бандурне мистецтво української діаспори можна визначити як багатофункціо-
нальну, відкриту, складну, динамічну, детерміновану і цілеспрямовану, регульовану систему. У свою 
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чергу вона виступає також певною підсистемою в ієрархії системи музичної культури української 
діаспори загалом [2, 175].  

Відповідно до хронологічно окреслених еміграційних хвиль в iстоpiї pозвитку бандурного ми-
стецтва за межами Укpаїни (ХХ ст.) вирізняється також відповідна періодизація: перший період відно-
ситься до початоку століття (до 1920-х років), коли презентація бандури відбувається в межах вільного 
пересування українських митців територіями колишньої Російської імперії та Речі Посполитої. Другий 
період – 20–30-і pp., коли у сеpедовищi укpаїнцiв-емiгpантiв першої хвилі наявними є лише поодинокi 
факти пpо бандуpистiв та професійні угруповання. Третій період – 40–50-і pp., впродовж якого до 
Євpопи, Амеpики, Австpалiї пpибуває нова хвиля пiслявоєнної емiгpацiї, починається активне 
впpовадження бандуpи в мистецький побут укpаїнцiв, ствоpення колективiв та майстеpень з виготов-
лення iнстpументiв. Закріплення здобутків цього періоду відбувається протягом наступних десятиліть - 
60–80-і рр., коли, в основних ареалах проживання українців формуються значні мистецькі осередки 
бандуристів, набуває розвитку скоординована програма організації навчальних кобзарських курсів для 
молоді в українських таборах Європи та Америки, створюється новий оригінальний репертуар, ак-
тивізується концертна діяльність окремих виконавців та ансамблів. З кінця 80-х – початку 90-х рр. 
розпочинається четвертий, сучасний період розвитку бандурного мистецтва діаспори [2, 176].  

Найбільш активний період в розвитку музичної культури ми можемо спостерігати саме у по-
воєнний період, коли за кордоном в еміграції опинився значний прошарок української інтелігенції і 
митців, які й стали рушійною силою професіоналізації в розвитку музичної культури. Попередні 
напрацювання в цій царині представників української діаспори слугували певним підґрунтям, що доз-
волив вибудувати професійні творчі музичні об‘єднання, які стали відомими на загальносвітовому 
рівні. Якщо говорити про різноманіття та загальну характеристику в розвитку бандурного мистецтва 
українців, що, наприклад, мешкали у Канаді та США, то можна виявити те, що, наприклад, у першій 
половині ХХ ст. вагому роль відіграли аматорські об‘єднання. Слід зазначити, що музична культура у 
громадах українців у діаспорі завжди була невід‘ємною частиною духовного розвитку і національно-
культурної ідентичності. 

Бандурне мистецтво, що веде свої витоки від традицій народної кобзарської гри, завжди ви-
ступало своєрідним маркером національної культури, її самосвідомості і боротьби. З огляду на це, 
бандурне мистецтво уособлювало духовну незламність та в різні часи свого існування зазнавало 
утисків і переслідувань, а формат його існування в радянський період також зазнавав цензурування.  
Відтак саме в діаспорі, з огляду на політичні обставини в Україні, побачили світ широкий спектр моно-
графічних, навчально-методичних і нотних видань: «Кобза і бандура» П. Конопленка-Запорожця, 
«Кобзарський підручник» З. Штокалка, «Короткий курс гри на харківській бандурі» В. Мішалова, Г. Ки-
тастого, Г. Назаренка, С. Ластовича-Чулівського, Р. Левицького та ін.), рукописів, автори яких «то-
рували відмінну від материкової української ділянку розвитку бандурного мистецтва, що ґрунтувалася 
на традиціях харківської школи гри та інструментарію, поширеного в 20–30 роки ХХ ст. в Україні, а 
пізніше витісненого київсько-чернігівським напрямом внаслідок репресій проти інтелігенції, що 
відстоювала харківський напрям» [2, 176]. Загалом щодо значення мистецтва бандурної гри в україн-
ській діаспорі можна сказати, що головною його мистецькою сутністю стало відродження і збереження 
харківського способу гри, на противагу поширеному київсько-чернігівському, що повсюдно впровад-
жувався і на підрадянській Україні, та  й розвивався згодом пізніше також. 

Формування центрів компактного проживання українського етносу в діаспорі відбувалася 
впродовж тривалого періоду бездержавності України, складних економічних і суспільно-політичних 
умов життя її західного та східного регіонів, системного панування радянської ідеології, спрямованої 
на викорінення національних інтересів. Відмінності у функціонуванні бандурного мистецтва за кордо-
ном зумовлені часово-хронологічними, просторово-географічними, соціокультурними та економічно-
політичними чинниками розвитку різних країн, де функціонували бандурні осередки [4, 37]. Разом з 
тим, це дозволило розвивати основні напрями і види творчості бандуристів – композиторську, фольк-
лорну, виконавську, які були репрезентовані на професійному й аматорському рівнях. Музичне життя 
української діаспори США після Другої світової війни набуло більшого розмаху у своєму розвиткові, 
зростає майстерність та професіоналізм виконавців та педагогів. У кінці 1953 р. при Інститутові у Нью-
Йорку було відкрито клас бандури. Засновником та першим педагогом класу був художній керівник 
Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка Г. Китастий. Однак після трьох місяців роботи у Нью-Йорку 
він був змушений повернутися в Детройт, де знову очолив капелу. З учнів класу Китастого згодом бу-
ло організовано ансамбль бандуристів, який часто брав участь у різних мистецьких заходах Інституту. 

Окремо слід сказати, що важливий внесок до розвитку музичної культури українців діаспори у 
США та загалом пожвавлення музичного життя здійснила  діяльність капели бандуристів ім. Т. Шев-
ченка у Детройті. На початку творчого шляху вона складалася з колишніх учасників довоєнної Пол-
тавської капели, частина якої на чолі з Г. Китастим прибула до США в 1949 р. Керував нею відомий 
український митець В. Колесник, колектив часто гастролював як у США. Так й інших країна, у тому 
числі бував і в Україні. Відомий також жіночий український хор в Торонто під керівництвом 
К. Зорич-Кондрацької. Колектив, як і диригент, мають свій неповторний самобутній виконавський 
стиль, цікавий репертуар. Хор гастролює в Америці, Європі, в тому числі в Україні [1, 122].  
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Серед здобутків бандуристів діаспори ХХ – початку ХХІ ст. – вагомі результати в галузях вико-
навства, методики гри, створення інструментарію. І хоча загальна тенденція функціонування бандур-
ного виконавства за кордоном мала в більшості, на думку В.Дутчак, аматорський характер, у багатьох 
аспектах бандуристи зарубіжжя були попереду бандуристів материкової України, довели фахову 
зрілість і майстерність у різноманітних виконавських формах, репертуарних пошуках [6, 143].  

В останні десятиліття свою сольну виконавську творчість зафіксували бандуристи Північної 
Америки та Австралії: Віктор Мішалов, Юліан Китастий, Роман Боцюрків, Брайєн Черевик, Петро Де-
ряжний, Юрій Фединський, Рута Явна, Юрій Петлюра та ін. Більшість виконавців віддають перевагу 
діатонічному інструментарію, частіше харківському, рідше – київському, апробовують експеримен-
тальні інструменти сучасних майстрів Вільяма (Василя) Вецала, Кена Блума, новітні технології звуко-
запису (Віктор Мішалов), музичні стилі – World Music (Юліан Китастий, Брайєн Черевик), New Age (Ру-
та Явна).  

Виконавці четвертої еміграційної хвилі (кінець 80-х – початок 90-х рр. і до сьогодні) представ-
ляють переважно львівську та київську академічні школи бандурного виконавства. Серед них Остап 
Стахів, Ольга Герасименко-Олійник, Аліна Ільчук (США), Віра Зелінська (Канада), Лариса Ковальчук-
Буряк (Австралія) та ін. [6, 144-145]. Відтак на сьогодні ми можемо констатувати, що у період ХХ – по-
чатку ХХІ ст. на ґрунті тяглості національних ідейно-естетичних позицій і традицій народно-
інструментального музикування була сформована сукупна мистецька концепція, що визначила одно-
значну сутність бандурного мистецтва  у  світі  як  репрезентанта  саме  української  музики, інстру-
ментарію, виконавських форм. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя серед здобутків діаспори 
займає важливе місце, оскільки презентує збереження унікального музичного інструментарію, зокрема 
харківського типу, старовинних жанрів і форм виконавства, які перебували в радянській Україні під за-
бороною (епічні й духовні твори), високопатріотичний дух творчості, що був завжди притаманний коб-
зарству. Саме соціальний запит зумовив активне залучення бандури як інструмента та виконавців на 
ньому до багатьох сучасних музичних проектів, що представляють різні жанри, форми і стилі музику-
вання – як традиційної музики, так і new age, folk, heavy-folk, джаз, блюз, world music, хіп-хоп, музичний 
шарж, рок і поп-музика [5, 9].  

Наукова новизна. На основі проведеного дослідження можна констатувати, що бандурне вико-
навство як професійного, так і аматорського гатунку в силу історичної обумовленості  розвивалося у 
щільній взаємодії з інокультурним середовищем у контексті різних етнічних та національних культур, 
де різноспрямований вектор культурного взаємовпливу позначений новими якісними характеристика-
ми виконавства. Осмислення бандурного мистецтва з позицій діалогічності та функціонування в 
полікультурних суспільствах є важливою характеристикою  культурно-мистецького збагачення. Поява 
нових молодих виконавців, розширення репертуару, удосконалення сольно-інструментального му-
зикування та репрезентація українського бандурного мистецтва на світових культурних теренах є до-
сить позитивною динамікою в його розвитку, що підкреслює художню самобутність бандурного ми-
стецтва, його музичну неповторність, та, водночас, окреслює перспективи подальшого творчого 
розвитку.  

Висновки. Розвиток музичної культури української діаспори ХХ ст. був одним із важливих чин-
ників збереження етнічної ідентичності українців та нині є невід‘ємною складовою частиною українсь-
кої національної музичної культури, важливим фактором збереження і розвитку окремих її жанрів, 
творчих напрямів тощо.  Бандурне виконавство, що постало з культурно-освітніх осередків, розвину-
лася у потужний пласт аматорського та професійного музичного мистецтва. Українська діаспора 
зробила надзвичайно багато для збереження і розвитку як національної культури, так і для світової 
зокрема. Високий рівень політичної і культурної активності української спільноти у західному світі, 
світове визнання унікальності національної культури українців, зокрема бандурного виконавства, що 
ґрунтується на автентичному фольклорі українського  народу,  дають підстави говорити про високий 
рівень входження української музичної культури до загальносвітового культурного процесу. В умовах 
сучасного життя бандурне мистецтво як цілісне явища набуває важливого значення в культурному та 
духовному відродженні країни, збереженні безцінної спадщини українського народу, його культурної 
ідентичності як всередині країни, так за кордоном. 

Література 

1. Довбуш Ю. Олександр Кошиць і українська хорова культура у діаспорі. Молодь і ринок. 2011. ғ10 (81). С. 
121−125. 

2. Дутчак В.  Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори. Наукові записки Національного 
університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". 2015. Вип. 23. С. 175-180 

3. Дутчак В. Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ - початку ХХІ століття: монографія / Держ. ВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки кобзарів України.  Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 
487 с. 

4. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя як національно-культурний феномен ХХ – початку ХХІ 
століть. Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2015. Вип. 16. Ч. 2. С. 34–47   

5. Дутчак В.Г. Основні тенденції в сучасному бандурному виконавстві України та української діаспори. Актуальні про-
блеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт.ун-т, Ін-т ми-
стецтв; редактор-упорядник Л.І. Горіна. Рівне : Волин. обереги, 2017. С.5-13 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%92$


Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2019  

 407 

6. Дутчак В. Форми, жанри і стилі виконавства в бандурному мистецтві українського зарубіжжя: звукове відтворення. 
Етнос і культура. 2011-2012. ғ 8-9. С. 142-148.  

7. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства. Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. 2015. Вип. 23. С. 171–174. 

8. Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : [монографія]. Івано-
Франківськ : Тіповіт, 2012. 1164 с. 

9. Шульгіна В. Нариси з історії української музичної культури: джерелознавчий пошук : [монографія]. Київ : ДАКККіМ, 
2007. 276 с. 

References 

1. Dovbush, Y. (2011). Alexander Koshits and Ukrainian Choral Culture in the Diaspora. Molodʹ i rynok, 10 (81), 121–125 [in 
Ukrainian]. 

2. Dutchak, V. (2015). Bandura Art in the System of Music Culture of the Ukrainian Diaspora Scientific. Naukovi zapysky 
Natsionalʹnoho universytetu "Ostrozʹka akademiya". Seriya "Istorychni nauky", 23, 175-180[in Ukrainian]. 

3. Dutchak, V.G. (2013). Bandura Art of Ukrainian Abroad of XX - Early XXI Century. Ivano-Frankivsk: Folio [in Ukrainian]. 
4. Dutchak, V. (2015). Bandura Art of Ukrainian Abroad as a National and Cultural Phenomenon of the Twentieth - Early 

Twentieth Centuries. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya myst-vo, 16, P. 34–47 [in Ukrainian]. 
5. Dutchak, V.G. (2017). Key Trends in Modern Bandura Performance of Ukraine and the Ukrainian Diaspora Current Issues 

of Folk-Instrumental Performance in Ukraine: History and Present: Coll. of sciences. Rivne: Volyn. oberehy, 5-13 [in Ukrainian]. 
6. Dutchak, V. (2011-2012). Forms, genres and styles of performance in the bandura art of Ukrainian abroad: sound repro-

duction. Etnos i kulʹtura, 8-9, 142-148 [in Ukrainian]. 
7. Karas, G. (2015). Ukrainian Musical Diaspora as a New Direction of Contemporary Art Studies. Naukovi zapysky Natsion-

alʹnoho universytetu "Ostrozʹka akademiya". Seriya : Istorychni nauky, 23, 171–174 [in Ukrainian]. 
8. Karas, G. (2012). Musical Culture of the Ukrainian Diaspora in the Twentieth Century World Space: [monograph]. Ivano-

Frankivsk: Tipovit [in Ukrainian]. 
10. Shulgina, V. (2007). Essays on the History of Ukrainian Musical Culture: source search: [monograph]. Kyiv: DAKKKIM [in 

Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 21.05.2019 р. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672532
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%86%D1%81%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%86%D1%81%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%86%D1%81%D1%82.


Відгуки. Рецензії. Повідомлення  Карпов В. В. 

 408 

Відгуки. Рецензії. 
Повідомлення 

 
 
 
 
 Карпов Віктор Васильович© 

доктор історичних наук, 
завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи 

Національної академії керівних кадрів  
культури і мистецтв 

ORCID: 0000-0002-3446-9187 
vvkarpoff@ukr.net 

 

РЕЦЕНЗІЯ  
на монографію І. О. Пістоленко «Музеї Полтавщини 

(становлення та розвиток до 1991 року)» 
 
Монографія «Музеї Полтавщини (становлення та розвиток до 1991 року)» Пістоленко Ірини 

Олександрівни видана під егідою провідної інституції з дослідження проблем музеєзнавства та 
пам‘яткознавства – Центру пам‘яткознавства Національної академії наук України та Українського то-
вариства охорони пам‘яток історії та культури, висвітлює частину музейної історії України на прикладі 
Полтавського регіону, містить комплексний аналіз історії музейництва Полтавщини з середини XVII ст. 
до 1991 р.  

Своєчасність запропонованого видання обумовлена необхідністю оптимізації форм і методів 
діяльності закладів музейної галузі на сучасному етапі, потребою реформування підходів до їх реалі-
зації. Актуалізує тему дослідження недостатня вивченість історії музейництва на регіональному рівні, 
починаючи з домузейного етапу і до кінця радянського періоду, недослідженість у необхідній мірі про-
блеми зв'язку музейної справи в її історичному контексті в цілому в Україні з поступом музейництва в її 
регіонах. 

Монографія складається з «Передмови», чотирьох тематичних розділів та «Післямови». Як 
додатковий структурний елемент подано «Перелік умовних скорочень».  

«Передмова», в який автор обґрунтовує актуальність і важливість теми дослідження, форму-
лює мету праці, розкриває сутність назви «Полтавщина», окреслює хронологічні та географічні рамки, 
характеризує джерельну базу дослідження, – певною мірою виконує завдання «Вступу».  

У першому розділі «Соціально-економічні та культурні передумови виникнення музейної спра-
ви на Полтавщині (середина ХVІІ - XVIII ст.) висвітлюється роль і місце Полтавщини як важливого ре-
гіону в історії України, міститься аналіз соціально-економічних факторів, політичних умов, стану розви-
тку культури суспільства, коли формувалися перші приватні домузейні збірки, колекції, що було 
обумовлено зростанням у певних колах суспільства інтересу до старожитностей, поступовим усвідом-
ленням їх значення як історичних джерел, накопиченням історичних знань.  

Умови, що сприяли на Полтавщині народженню подібних домузейних зібрань, вперше під час 
дослідження регіонального музейництва розглядаються у такій мірі детально. Полтавські приватні збі-
рки, колекції, котрі в подальшому мали значення для української культури в цілому і розвитку музейної 
справи зокрема, вперше проаналізовано комплексно, системно.  

Автор не просто розглядає приналежність, склад тогочасних приватних збірок, шляхи надхо-
дження предметів колекційного значення, інші аспекти, що стосувалися цих зібрань, а й формулює 
певний власний комплекс характерних для них особливостей, визначає ознаки перших зібрань мисте-
цького, історичного, природничого, технічного характеру.  

У другому розділі «Становлення та розвиток музейної справи на Полтавщині у ХІХ – на почат-
ку ХХ ст.» висвітлюється соціальний та економічний розвиток Полтавщини, політичні і культурні про-
цеси в Полтавському регіоні протягом даного періоду, котрі зробили можливим розвиток приватного 
колекціонування та обумовили появу перших пам‘ятників і музейних установ (наприклад, експозицій у 
Полтавській та Лубенській гімназіях, так званого музеуму у Дворянському зібранні, приватного музею 
К. Скаржинської, музею при губернському земстві, давньосховища, музею історії Полтавської битви 
тощо). Важливим щодо їх створення є аналіз діяльності у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. у 
Полтаві, на Полтавщині низки наукових товариств, громадських та інших організацій і закладів, таких, 
як Полтавська вчена архівна комісія, Полтавський церковний історико-археологічний комітет, гурток 
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любителів фізико-математичних наук тощо, а також діяльності окремих фахівців – істориків, археоло-
гів, мистецтвознавців, краєзнавців та ін.  

Третій розділ «Музейна справа на Полтавщині в радянський період: з 1917 р. до звільнення від 
гітлерівської окупації у вересні 1943 р.» дає цілісне уявлення про історичний розвиток музейної справи 
Полтавщини у контексті змін соціально-економічних та політичних умов, культурного будівництва да-
ного періоду, з урахуванням ролі держави та громадських організацій. У цьому розділі прослідковано 
трансформацію музейної мережі, зміни у структурній побудові музейних закладів, їх чисельності, 
складі фондів та джерелах комплектування, підходах до побудови експозицій, основних напрямках 
діяльності тощо протягом вказаного періоду.  

Наводяться наочні статистичні дані щодо різних аспектів існування та діяльності музейних за-
кладів на теренах Полтавщини на цьому етапі. 

Розділ знайомить читачів із фактологічним матеріалом щодо історії створення одних із перших 
на теренах України і СРСР меморіальних музеїв (музеїв М. В. Гоголя у Великих Сорочинцях і В. Г. Ко-
роленка у Полтаві наприкінці 1920-х рр.; музею П. Мирного – у 1940 р.) та інших.  

Продовжуючи попередній розділ, у четвертій частині роботи «Відбудова Полтавщини та розви-
ток музейної справи з 1943 р. (після деокупації краю) до 1991 р.» розглядається поступ музейництва 
на теренах Полтавського регіону в умовах відродження та перебудов культурного життя на тлі тогоча-
сних соціально-економічних, політичних ситуацій в країні та краї протягом різних періодів, що зміню-
вали один іншій.  

Важливими є відомості та висновки автора щодо створення полтавської музейної мережі з 
урахуванням плідної участі у цьому процесі специфічних творчих груп, що сформувалися наприкінці 
1950-х - у 1960-і рр. у Полтаві, до складу котрих, крім науковців - музейників, входили художники - екс-
позиціонери, архітектори, інші фахівці, які цариною прикладення своїх професійних сил зробили га-
лузь музейництва.  

Саме тоді закладалися основи для створення музеїв-заповідників, музейних комплексів, що пізніше 
стали визнаними музейними науковими, просвітницькими центрами України (наприклад, музей-
заповідник М. В. Гоголя у Василівці, державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської 
битви» у Полтаві, музей-садиба А. С. Макаренка у Ковалівці, полтавський «котляревський» музейний 
комплекс (садиба, літературна частина, комплекс пам‘ятників тощо), перших музеїв науково-
технічного спрямування (таких, як Полтавський музей авіації і космонавтики, музей Дальньої авіації, 
музей «Пожежно-технічна виставка»). При цьому враховано і таку особливість у музейництві Полтав-
щини, як масив публікацій (об‘єм яких зростав із часом) у місцевих та республіканських виданнях, що 
подавалися керівниками та співробітниками полтавських музейних закладів (як державних, так і гро-
мадських) та ін.  

Досліджено також різні аспекти формування та функціонування протягом середини 1940-х-1991 рр. 
мережі музеїв на громадських засадах як важливої частини в історії музейної галузі Полтавщини. Для 
порівняння подано статистичні дані, що стосувалися кількості та діяльності цих музеїв у різні роки. 

Слід відзначити як позитивну складову монографії те, що крім авторського поділу на етапи історії 
полтавського музейництва всього досліджуваного періоду (що також чітко прослідковується у назвах 
окремих розділів), пропонується і власна періодизація кожного з цих етапів. Так, у хронології домузей-
ного збиральництва, колекціонування автор виокремлює три періоди. У поступі музейництва Полтав-
щини у ХІХ – на початку ХХ ст. протягом визначених автором трьох періодів відзначаються певні зако-
номірності, особливості тогочасного становлення та розвитку музейної справи як такої і як складової 
історії культури, своєрідний зв'язок між пам‘ятниками, колекціями і музейними експозиціями як їх 
логічним продовженням. Історію полтавських музеїв у 1917- у вересні 1943 р., висвітлену у третьому 
розділ, автор умовно поділяє на шість періодів, у четвертому розділі (з вересня 1943 р. до 1991 р.) – 
на три періоди і дає характеристику кожного з них. 

У «Післямові» подаються деякі висновки автора щодо різних аспектів музейної історії, практи-
ки, закономірностей формування та особливостей скомплектованих домузейних приватних збірок, ви-
никнення та розвитку музеїв, форм та способів реалізації функцій музейних закладів на різних етапах 
розвитку суспільства, і полтавської громади зокрема. Підсумовуються свідчення що те, що музейній 
справі на теренах полтавського краю у досліджуваний період були властивими головні риси, прита-
манні свого часу галузі й в інших регіонах України, а також Російської імперії та СРСР. Однак музей-
ництво Полтавщини вирізнялося і своєрідними особливостями, що робили його унікальним у багатьох 
аспектах.  

Автор обґрунтовано стверджує, що полтавські музеї протягом понад 130 років були й є музея-
ми-скарбницями творів мистецтва, архітектури, історичних раритетів, музеями – центрами культури, 
активного духовно-культурного життя. Для визначення певних перспектив і тенденцій розвитку музеїв 
Полтавщини автор іноді виходить за визначені хронологічні межі дослідження. Наприклад, у «Після-
мові» наголошується на тому, що нині на Полтавщині засновуються і розбудовуються нові музеї (на-
приклад, єдиний в країні музей військ зв‘язку Збройних сил України, унікальний музей молотка, музеї 
гирьового спорту та футбольного клубу «Ворскла», віртуальний музей «Полтава», інтерактивний му-
зей українського весілля, музеї рушника, української садиби, свята сала тощо). які є своєрідним відби-
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тком певних тенденцій сьогодення не лише у музейній справі, а й сучасних реалій, зміни акцентів у 
культурно-історичному житті громади Полтавщини, як і українського суспільства в цілому. Чимало з 
нових музейних експозицій являють собою цінність як загальноукраїнська спадщина і становлять інте-
рес не лише для українських відвідувачів.  

Цікавими є пропозиції щодо деяких нових форм діяльності полтавських музеїв («мобільні екс-
позиції», «екстер‘єрні екскурсії» та інші), щодо підготовки музейного словника або енциклопедії по ко-
жному з регіонів України, зокрема Полтавському, щоб дати найбільш повну інформацію про полтавсь-
ких та інших українських музейників і музейні заклади. Зведені, такі регіональні видання, дозволили б 
утворити з окремих складових повну «музейну мозаїку» України у різні історичні періоди. 

Маючи більше тридцяти років «музейного стажу» (працює у Полтавському музеї авіації і кос-
монавтики, відділі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського), автор наголошує на 
тому, що новоствореним полтавським музеям, котрі, як під час організації, так і у своїй діяльності після 
відкриття, намагаються керуватися новими підходами до роботи, не слід недооцінювати важливість 
«наукової основи» та історичного досвіду вже існуючих музейних закладів, окреслює деякі перспекти-
ви для подальшого дослідження цього досвіду. 

Отже, дана монографія є першим комплексним дослідженням історичного розвитку музейної 
справи на теренах полтавського краю з давніх часів до початку періоду незалежності України. Етапи 
«музейної» історії: створення передумов, виникнення та поступ полтавського музейництва, – висвіт-
люються послідовно, з залученням багатьох фактичних даних, оскільки фундаментом дослідження 
став значний обсяг джерел різноманітного спектру. До наукового обігу введено низку нових матеріалів 
та відомостей за темою дослідження. 

Монографія стане в пригоді не лише фахівцям у музейній галузі, а й усім, хто цікавиться про-
блемами музейної спадщини України, Полтавського регіону. Монографія може бути також використа-
на у навчально-педагогічному процесі вищих, середньо-спеціальних та середніх навчальних закладів 
України, де готують фахівців із музеєзнавства, охорони пам‘яток історії і культури, краєзнавства. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на монографічне дослідження 
Садовенко Світлани Миколаївни «Хронотопи аксіосфери  

української народної художньої культури» 
 
Глибинний зв‘язок національного мистецтва з етнокультурними архетипами забезпечує 

народна художня культура, яка в процесі еволюції художньої культури займає надзвичайно важливе 
місце. Хронотопний підхід до аналізу української народної художньої культури є основною складовою 
її семіотичного аналізу та відповідає пріоритетним тенденціям розвитку сучасної культурологічної 
науки. 

Монографія С. М. Садовенко «Хронотопи аксіосфери української народної художньої культу-
ри», демонструючи можливості нових підходів до розгляду явищ, що багаторазово привертали увагу 
дослідників, є нині актуальною працею, в якій хронотопи української народної художньої культури 
розглядаються як втілення «ключових координат смислового поля культури». 

Об‘єктом дослідження виступає українська народна художня культура як система, предметом 
– взаємозв‘язок традицій та інновацій у хронотопах української народної художньої культури.  

Застосування нового методологічного підходу до структурно-функціонального аналізу україн-
ської народної художньої культури в контексті теорії хронотопів дозволило авторці вперше в культу-
рологічному знанні здійснити експлікацію поняття «народна художня культура» як ціннісно-смислової 
системи, ключовими елементами якої є хронотопи; диференціювати основні структурні складові 
української народної художньої культури як системи (фольклор, фольклоризм, художня самодіяль-
ність, неофольклоризм); розкрити семантичні механізми аксіосфери хронотопу української народної 
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художньої культури через символічні іпостасі Центру, Софії та Чужого; виявити архетипні особливості 
хронотопу українського фольклору в ситуації постмодерну. В монографії конкретизовано і доповнено 
концепт хронотопу української народної казки як концентрації традиційного українського міфопоетич-
ного простору. 

Монографія складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел (677 найме-
нувань), додатків. Загальний обсяг (356 сторінок) та обсяг основного тексту (282 сторінки) відповідають 
діючим вимогам. 

У першому розділі «Українська народна художня культура у теоретико-методологічних вимірах 
культурології» здійснюється експлікація поняття та структурний аналіз української народної художньої 
культури на основі синтезу провідних методологічних напрямів культурології: структурно-функціонального 
аналізу (К. Леві-Строс, Б. Малиновські); діалогістики (школа М. Бахтіна та постбахтинівські студії (В. Мала-
хов, В. Біблер); семіотичного підходу (Ю. Лотман, В. Топоров); феноменології (Е. Гусерль, З. Бауман), у 
тому числі феноменології міфу (М. Еліаде), феноменології казки (В. Пропп) й феноменології Чужого 
(Б. Вальденфельс, Ю. Крістєва); некласичної герменевтики (Г.-Г. Гадамер, П. Рікер, С. Аверінцев). Спіль-
ним знаменником взаємодії класичних і некласичних парадигм стає концепт хронотопу як ключова коорди-
натна сітка структуралізації та класифікації народної художньої культури, відповідно до якої здійснюється 
визначення її морфології і типології. З‘ясовується тлумачення головних категорій: українська народна ху-
дожня культура й хронотоп. Чинником поєднання різних підходів став саме концепт хронотопу, застосу-
вання якого дало можливість автору обґрунтувати поняття «народна художня культура». Хронотоп україн-
ської народної культури розглядається в двох аспектах: в світлі функціонального аналізу та інтерпретації в 
рамках дискурсу герменевтики. Дослідниця цілком справедливо визначає, що художня культура і, 
відповідно, поняття, що її позначає, ширше за мистецтво і дає визначення народної художньої культури з 
огляду на її структуру.  

Фольклор розглядається автором як базовий елемент української народної художньої культури 
(підрозділ 1.2. – Фольклор як смислове ядро української народної художньої культури). Аналізуються 
функції фольклору, його специфічні ознаки. В річищі морфології української народної художньої культури 
розглядається фольклоризм (підрозділ 1.3. – Фольклоризм та неофольклоризм як результати об‘єктивації 
форм фольклору в культурі модерну і постмодерну), який тлумачиться як особливий феномен, породже-
ний у результаті взаємодії народної і професійної художніх систем, що представляє втілений у художньому 
творі індивідуально неповторний образ бачення світу митцем. Автором показано, що фольклоризм має 
два напрями побутування (бінарна структура) та три етапи розвитку (тріадична динаміка). «Вторинне» по-
бутування творів усної творчості народу простежується в двох напрямках: як тематичний матеріал творів 
професійної музичної творчості; як «автономне» їх існування на сучасній строкатій естраді. Зазначається, 
що у XX сторіччі одержали визначення три провідні етапи побутування фольклоризму: «фольклорний 
напрямок», що з різним ступенем активності, зі своїми підйомами і спадами пройшов через усе сторіччя; 
«нова фольклорна хвиля» (60-70-і роки); «неофольклоризм» першої хвилі (початок століття) та другої 
хвилі (60-80-і роки). 

Значний інтерес представляє поданий аналіз форм та видів самодіяльної художньої творчості 
та її співвідношення і взаємодія з фольклоризмом (підрозділ 1.3.2). Автор виводить, що ключовий 
елемент фольклоризму як артефакту фольклору складає художня самодіяльність (аматорське ми-
стецтво), акцентує увагу на соціальній організації різноманітних втілень фольклору в межах дозвілля 
та аматорської сцени.  

Другий розділ монографії «Хронотопіка та семантика української народної художньої куль-
тури в контексті теорії архетипів» присвячений висвітленню інтерпретацій хронотопу крізь призму 
взаємодії класичної та некласичної світоглядної парадигм. У підрозділі 2.2 розглядаються архетипи як 
позаісторичне тло семантичного простору культури. Есплікуються поняття семантичного топосу куль-
тури у контексті теорії архетипів, міфопоетичні архетипи семантичного топосу української народної 
художньої культури, розглядаються ключові архетипічні фігури українського народного художнього 
хронотопу. Цікавою є подача української народної казки як концентрації традиційного українського 
міфопоетичного хронотопу (підрозділ 2.4). 

Третій розділ «Аксіосфера як світоглядне підґрунтя хронотопу української народної художньої 
культури» являє вдалу спробу осмислення феномену традицій і новацій в художній культурі України в їх 
зв'язку з процесами формування нової системи цінностей на базі традиційної аксіології. Подаються тра-
диційні моделі простору і часу в аксіосфері української народної художньої культури, яка розглядається як 
чинник збереження етнокультурної ідентичності.  

Четвертий розділ «Трансформації аксіосфери української народної художньої культури у 
хронотопі некласичної картини світу ХХ – початку ХХІ століття» розкриває становлення націо-
нальної специфіки українського фольклористичного дискурсу у хронотопі аксіосфери радянської куль-
тури (підрозділ 4.1.), досліджуються трансформації української народної художньої культури у просто-
рово-часових реаліях постмодерну (підрозділ 4.2.), простежуються шляхи збереження та відтворення 
традиційної аксіосфери української народної художньої культури у локальних топосах (осередках), 
зокрема в обласних центрах народної творчості.  
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Отже, актуальність монографії С. М. Садовенко «Хронотопи аксіосфери української народної 
художньої культури» не викликає сумнівів. Монографічне дослідження є результатом тривалої праці, 
демонструє можливості нових підходів до розгляду явищ, що багаторазово привертали увагу до-
слідників. Варто наголосити, що піднята в монографії проблема потребує активізації зусиль сучасних 
науковців для всебічного та об‘єктивного подальшого її дослідження. 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Загальні положення 
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової дія-
льності та інтелектуальної власності. 

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного харак-
теру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувались.  

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 
Обов‘язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є: 
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними 

стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення"; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; ДСТУ 
3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 На-
казу МОН України від 17 жовтня 2012 року ғ 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну дія-
льність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"). 

 
Етапи підготовки до друку 

Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і 
дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його 
роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що пе-
редбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість 
вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою 
із зазначенням авторства.  

1. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії у робочі 
дні (з понеділка по четвер з 14.00 до 17.30) за адресою: Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет 204, тел. (044) 280-21-93, 
e-mail: nauka@dakkkim.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) 
обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публі-
кації, підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути 
засвідченим печаткою у кадровому підрозділі. 

3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається паперовий при-
мірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на 
першій сторінці також зазначає дату подання статті до друку.  

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, 
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший ма-
теріал. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у пода-
льшому до друку матеріали даного автора. 

5. Правила цитування: 
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;  
- посилання на підручники є небажаним; 
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби; 
- вторинне цитування не дозволяється; 
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його публі-

кація має бути в загальному списку літератури після статті. 
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не прийма-

ється. 
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов‘язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування 

статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою 
висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редко-
легія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги поба-
жання рецензента. 
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Структура статті 
1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі 

дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім‘я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада 
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Напри-
клад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспіль-
них наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті 

та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з 
пробілами).  

б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, 
не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).  

в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згід-
но з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені еле-
менти: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.  

"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом назива-
ється слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку 
несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не 
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 
2010). 

Наприклад: 

Антропологічна компонента природи держави 

В.В.Хміль, Т.В. Хміль 

Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних мо-
ральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних 
теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, полі-
тичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, 
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу 
певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними 
типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її 
самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи лю-
дини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи 
людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпоряд-
ковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття 
людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від 
чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних 
систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської 
діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи 
себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як силового 
поля влади. 
Ключові слова: парадигма антропологічності, держава, громадянське суспільство, етика, мораль, 
постлібералізм. 

 
6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання даної проблеми і 

на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячу-
ється означена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. ғ 7-05/1). 
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: 

Актуальність теми дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.  
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Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та 

ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. 
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; 

рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову моногра-
фію в даній галузі.  

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса – 
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн. 

9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи спи-
сок літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи не-
має. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведе-
ному у латиниці.  

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association 
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:  

- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. ғ 55 (http://translit.kh.ua/#passport);  

- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США 
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).  

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного 
формування посилань:  

- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)  
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual  
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел 

див. на сайті академії: 
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf 

 
Технічне оформлення 

 
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Поси-

лання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "...". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.  
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак ви-

носки виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, 
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком 
використаних джерел.  

 
Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв‘язок між філософською категорією Ніщо

1
 та концепцією… 

Після основного тексту перед списком використаних джерел: 
Примітки: 

1
 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі від-

повідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наве-
дених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису. 

 

http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
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