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METHODOLOGICAL ASPECTS OF COMPREHENSION OF HUMAN BEING IN THE
CULTUROLOGICAL SCIENTIFIC PARADIGM
The purpose of the work is to substantiate the methodological possibilities of cultural studies as post-nonclassical knowledge in the study of anthropological problems, as well as to identify methodological approaches that correspond to the modern strategy of scientific comprehension of man. The methodology of the research is based on paradigm as a meta-methodology of cultural knowledge, the manifestation of which is discursive variability and interdisciplinary integrity. Structural-functional and phenomenological methods have become key ones to the study of this problem.
To change the interpretation of stable semantic constants from positions of post-non-classical knowledge, methods of
semiotic analysis and deconstruction are involved. The scientific novelty of the work lies in the definition and disclosure
of the essence of methodological approaches, that reveal the specificity of human cognition in the context of the culturological scientific paradigm. Conclusions. Culturological comprehension of a person can be carried out from the
standpoint of the following approaches - universalist, individualized and activity-oriented. The approaches identified in the
research are an effective methodological tool for cultural science. Synthesis of the proposed approaches makes it possible to identify the relationship between the corresponding levels of development of culture and humanity, culture and
man of a certain historical epoch, culture and personality.
Key words: culturological scientific paradigm; man; culture; methodological approaches.
Овчарук Ольга Володимирівна, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології та
інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Методологічні аспекти осмислення людини в культурологічній науковій парадигмі
Мета роботи полягає в обґрунтуванні методологічних можливостей культурології як постнекласичного
знання в дослідженні антропологічної проблематики, а також виявленні методологічних підходів, що відповідають
сучасній стратегії наукового осмислення людини. Методологія дослідження ґрунтується на парадигмальності як
метаметодології культурологічного знання, виявом якої є дискурсивна варіативність та міждисциплінарна інтегративність. Ключовими для дослідження даної проблематики стали структурно-функціональний та феноменологічний методи. Для перетрактування стійких смислових констант з позицій постнекласичного знання задіяні методи
семіотичного аналізу та деконструкції. Наукова новизна роботи полягає у визначенні та розкритті сутності методологічних підходів, що розкривають специфіку пізнання людини в контексті культурологічної наукової парадигми.
Висновки. Культурологічне осмислення людини може здійснюватися з позицій наступних підходів – універсалістського, індивідуалізованого, діяльнісного. Визначені підходи виступають ефективним методологічним інструментарієм культурологічної науки. Синтез запропонованих підходів дозволяє виявити зв’язок між відповідними рівнями розвитку культури та людства, культури та людини певної історичної епохи, культури та особистості.
Ключові слова: культурологічна наукова парадигма; людина; культура; методологічні підходи.
Овчарук Ольга Владимировна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры культурологии
и информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Методологические аспекты осмысления человека в культурологической научной парадигме
Цель работы заключается в обосновании методологических возможностей культурологии как постнекласичного знания в исследовании антропологической проблематики, а также выявлении методологических подходов, отвечающих современной стратегии научного осмысления человека. Методология исследования основана на парадигмальности как метаметодологии культурологического знания, проявлением которой является
дискурсивная вариативность и междисциплинарная интегративность. Ключевыми для исследования данной проблематики стали структурно-функциональный и феноменологический методы. Для изменения трактовки устойчивых смысловых констант с позиций постнеклассического знания задействованы методы семиотического анализа и деконструкции. Научная новизна работы заключается в определении и раскрытии сущности
методологических подходов, раскрывающих специфику познания человека в контексте культурологической научной парадигмы. Выводы. Культурологическое осмысление человека может осуществляться с позиций следующих подходов – универсалистского, индивидуализированного, деятельностного. Определенные в исследовании
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подходы выступают эффективным методологическим инструментарием культурологической науки. Синтез предложенных подходов позволяет выявить связь между соответствующими уровнями развития культуры и человечества, культуры и человека определенной исторической эпохи, культуры и личности.
Ключевые слова: культурологическая научная парадигма; человек; культура; методологические подходы.

Relevance of the research topic. The problem of man and his nature determined the intellectual atmosphere of the twentieth century. As one of the main paradigms of European thinking, it has become a priority not only for philosophy, but also for other areas of humanitarian knowledge. This contributed to the
emergence of philosophical-anthropological, cultural-philosophical, cultural-anthropological, psychological
and other scientific paradigms. The emergence of the culturological scientific paradigm in the humanitarian
space of the 20th century opened new possibilities for understanding the phenomenon of man on the basis
of a combination of classical, non-classical and post-non-classical methodologies of cognition. Consequently, for the formation of a new anthropological perspective in the dimensions of the culturological scientific
paradigm, it becomes necessary to develop new methodological strategies in human research by justifying
appropriate approaches.
Analysis of researches and publications. The problem of a human being in the semantic universe of
culture remains a priority for scientific research of modern domestic and foreign scientists. Among them we
note studies, in which the human world is comprehended in the interaction of anthropocultural and sociocultural (E. Andros, E. Bystritsky, V. Gorsky, V. Kremen, S. Krymsky, V. Lichkovakh, M. Mardashvili,
I. Nadolny, M. Popovich, A. Fed, V. Khamitov and others). In the culturological aspect, labor is important, in
which a person appears in the space of culture (S. Bezklubenko, Yu. Bogutskiy, P. Gerchanivska,
Yu. Sabadash, G. Chmil, V. Chernets, V. Sheiko, V. Shulgina etc.). The author realizes the cultural essence
of man in the paradigms of Modern and Postmodern (A. Belik, E. Bilchenko, M. Brovko, T. Gumenyuk,
T. Krivosheya, G. Mednikova, S. Neretina, A. Ogurtsov, V. Rozin, O. Smolina V. Fed, A. Flier and others). A
significant number of human-centered studies testify to the urgency of understanding the human phenomenon from the standpoint of various scientific paradigms.
The aim of the work is to substantiate the methodological possibilities of cultural studies as post-nonclassical knowledge in the study of anthropological problems, as well as to identify methodological approaches that correspond to the modern strategy of scientific comprehension of man.
Statement of basic materials. In modern humanities, the development of which occurs on the basis
of synergistic, noospheric, planetary thinking, the human problem remains one of the most urgent. The elaboration of culturological approaches to its interpretation makes it necessary to integrate universal philosophical constants, as well as the experience of other scientific knowledge in the problem field of culturology. In
this connection, let us turn to the developments of the modern domestic cultural expert P. Gerchanivska [2;
3]. The researcher notes that the semantic field of the term "person" contains a conceptual series, elements
of which - "individual", "individuality", "personality", "subject" are determined by certain differential characteristics, but related system relationships and correlate with the surrounding reality and human experience. At
the same time, the content of each of the concepts is most fully revealed through the meanings of other semantic components. Without their comprehension it is impossible to understand such sociocultural phenomena as: identity, self-identification of a person, a crisis of identification, subjectivization of a person and the
like. As the researcher notes, the essence of the concept "man" is constituted in the dimensions of the dichotomy "culture-individuality", "culture-personality", "cultural subject", however, at the modern post-nonclassical stage of the development of humanitaristics it acquires new ways of thinking [2, p. 79].
Terminological definition of the concept of "individual", "individual" (from Latin Individuum - indivisible), which means "every organism that exists independently" [9, p. 346] allows us to distinguish the following characteristics of a person - biological essence, physical and mental characteristics. The concept of "individuality" indicates the characteristics of the character and mental warehouse, distinguishing one person
from another. Individualities are characterized by stable invariants that distinguish it from other species of
living nature, among them: consciousness, language, the possibility of knowing objective reality and purposeful action. An important indicator of individuality is a high degree of activity, tension in the work of the
inner world of man. The most important of the features that are the conditions for successful activity include creativity, readiness for creative self-realization; the presence of abilities, experience, knowledge, skills;
openness to innovation when solving problems; an individually unique system of motives for action and goalsetting, character and temperament.
Despite the fact that the human individuality as a historical phenomenon and a unique combination
of spiritual qualities, properties that distinguish one person from another, is manifested only in the Renaissance, the whole subsequent history of mankind has shown the great importance of the very problem of individuality in its projection on the sphere of culture. However, the conceptualization of the problem of "cultureindividuality" cannot take place outside the social and historical aspects. As a social being, a person is constantly in the evolutionary process and personifies the whole spectrum of the world of culture and history. In
every culture of the emergence of the individual becomes an objective law and provides for the solution of
specific socio-cultural problems. Since the development of the personality is determined by the assimilation
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of the acquired experience, by the transformation of the external conditions included in the sphere of a human being, the whole process of development of individuality reveals its cultural nature and makes it an important and valuable cultural being.
The concept of "personality" reveals" the integrity of individual existence, has the consciousness and
self-consciousness of man as a subject of activity and communication, responsible for his actions and actions" [10, 464]. It characterizes the socio-psychological essence of a person, the level of his spirituality and
intellectual development under the influence of life in society, upbringing, learning communication and interaction. The concept of "personality" integrates human qualities as homo sapiens, as the creator and bearer
of culture and as a social being, which, on the one hand, is the basis of the unity of mankind, on the other the source of its diversity.
As V. Rozin notes, that despite a significant number of different characteristics and definitions of the
concepts "personality" and "individual", one can point out among them the most significant and reflected
time. First, by a person and an individual, one understands the unique, unique facet of a person. The second
characteristic of the personality is given by its socio-cultural dimension. The third characteristic of the personality can be considered the most specific, namely, the personality is what presupposes awareness, selfdetermination, and constitution of one's life [8, 187-188]. Consequently, it is only through going beyond the
limits of external social and ideological determination, through self-determination, that a person's ability to be
a person becomes possible. Therefore, the personality is formed in the conditions of the formation of a person's own behavior, which requires the appropriate self-organization of the psyche, building up the opposition "I-world", "I-others" and others.
Formation of personality is a complex process of socio-cultural development of man. The natural
properties of man, superimposed on the matrix of differentiated sociocultural conditions of human existence,
determine the diversity of mankind. The process of human adaptation to the social conditions of a certain
community, its cultural values was called socialization. Adapting to the life of society, a person is simultaneously formed as a person, with his inner world and his own individual characteristics. This process is called
personalization. Both phenomena are interrelated, however, if in the process of socialization attention is focused on the mastering by the person of the general knowledge, norms, traditions of a certain community,
then in personalization it is focused on the individualization of the personality, on its differences from other
members of the society [2, 84].
In general, from the standpoint of various spheres of humanitaristics, the concept of "personality" is
viewed as an independent entity, separated from culture, within the framework of dialogical attitude, where
culture forms the second plane of being of a personality and as a whole with culture, because culture realizes itself in a dialogue with the person, and the personality, in turn, realizes himself in the life of culture. However, for all thinkers, culture and personality appear as independent entities that exist in parallel and define
each other.
For culturological comprehension of a person, it becomes important to refer to the category "subject"
(Latin Subjectum - what is in the basis). This category is rooted in ancient Greek philosophy and logic, interpreted as the bearer of object-practical activity and cognition; source of activity is directed at the object [9,
797]. Mostly this category was used to determine the material substance or substrate. By the New Time this
concept retained the significance of things and only in the philosophy of I. Kant, who introduced the concept
of "transcendental subject," the opposition of the subject-object received the content of binarity - the cognizing mind and reality, is cognized. In this case, the transcendental subject, originally intended as the unity of
perception and consciousness, begins to be treated not only as a thing, not only as an object and even not
only as a carrier of properties. First of all, it acts as a source of activity. Consequently, the concept of the
subject acquires a stable connection with spiritual activity - perception, consciousness, thinking - and becomes the designation of the main spiritual substance of man – man as a rational being [2, 81].
In the structure of the cognitive process of the New European philosophy, two main levels are singled out: sensual and rational. The problem of the cognition of the subject is objectified through the projection of the sensory cognition of reality (sensation, perception, representation, etc.), in the process of which
the subject interacts directly with the surrounding world, and rational cognition (concept, judgment, inference)
that is realized on the basis of abstract thinking and logical reasoning. Unlike sensory cognition, the goal of
rational cognition is the reflection of phenomena and processes in the context of their internal connections
and regularities, which are comprehended by the rational processing of data of sensory cognition. It is rational knowledge that ensures the existence of such forms of the cognitive process as science and philosophy [7].
In the Postmodern era, which arises in the dimensions of the postmodern classics of deconstruction,
the use of the concept of "subject" and its cognition is associated with the notion of its determinism by a
number of non-rational and neo-cognitive factors – ideology, language, the unconscious, and the like. The
evolution of non-classical philosophy led to the erosion of the subject-object opposition, stating "the death of
the subject" - a traditional, stable, uniquely centered and linear, socially determined subject of the Durkheim
type. However, Postmodern demonstrates a program orientation toward "resurrecting the subject" and thereby returns to the focus of research analysts problems centered around the phenomena of individuality, personality, but also then of a man as a phenomenon of culture.
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Since there is no absolute subject, the demarcation between the subject and the object is very conditional, as often the person becomes the object of cognition. Consequently, in the process of self-knowledge,
the subject becomes an object of study. What is important is that the variability of human consciousness
generates the variability of this concept, as a result of which it is transformed in accordance with the fundamental socio-cultural paradigm of time. Consequently, it can be assumed that the essence of the subject varies in the context of the field of human activity, turning into a certain range of modifications, in particular, into
a cultural subject or subject of culture.
The formation of a person as a subject of culture is demonstrated by the concepts of V. Bibler [1], as
well as philosophical studies of the problems of culture by M. Turovsky [11], V. Lectorsky [6]. In the concept
of Bibler, a person becomes a subject of culture, capable of determining his meaningful existence, only in the
process of dialogue, on the border of his own and other cultures. At the same time, for the culture itself, there
is essentially a being on the border with another beginning of being, the otherness of which is brought to the
universality. Therefore, subjectivity in culture and the subjectivity of being is manifested, first of all, in the dialogue of the logician, in understanding and not understanding the other beginning of being, namely, another
subject, another culture embodied in its boundary in it as a subject. In the course of his activity, man does
not yet become a subject of culture, therefore he does not concentrate in himself the special principle of being. In the goal-setting activity, human subjectivity has not yet been brought to self-determination and universality [1].
For V. Lectorsky and M. Turovsky, the issues of the formation of man as a subject of culture arise
from the positions of philosophical comprehension. Thus, when developing a problem of the subject and object, identifying their connection in the process of cognition determines the subject, first of all, as a specific
individual, existing in space and time, who is included in a certain culture, has his own biography, and is also
in a communicative relationship with other people. Directly inward with respect to an individual, the subject
appears as I. In relation to other people, he appears as "the other." In relation to physical things and cultural
objects, the subject acts as a source of knowledge and transformation [6].
The key to the concept of M. Turovsky is the question of mastering a person's collective norms and
forms of culture, turning into the same goal by which a person opens up the possibility of becoming a subject
in relation to culture. It is in the space of culture that it is possible for a person to be a subject, determined by
the integrity of all his qualities, properties, mental processes, conscious and unconscious. This is achieved
through the individual development of man and is associated with a high level of his personal growth. In the
general historical dimension, it is the formation of subjectivity that becomes the determining factor in the anthropogenesis of man in the possibility of its development, including the individual. At the same time, the degree of subjective development in time is determined historically [11].
First of all, the discovery of culturological approaches to the comprehension of man and the substantiation of their specificity can be realized both on the basis of the integration of the elements of the conceptual series of the concept "man", namely, "individual", "individuality", "personality", "subject," and their deconstruction, which allows us to consider each element separately. In general, the systemically organized unity
of these elements, designed for a particular type of culture, reveals exactly the image of a man, who is produced and maintained by a particular culture as the person's most acceptable and desired embodiment.
Thus, one of the plans "works", aimed at understanding the concept of "man", namely, the general one, proposed in the concept of M. Kagan [4].
At the same time, it is through the connection with culture as a synthesizing characteristic of a person, the mastery of achievements, developed by human self-awareness and subjectivity are acquired to
them. A person becomes a subject of culture that represents universal cultural meanings, becomes an expression of individual and collective cultural experience, accumulated by mankind in the process of general
cultural development. Consequently, in general terms, a person is a subject of culture and cultural and historical process generates him, changes the content and forms of his life, the creator of culture and at the
same time its product, arises as an object of cultural knowledge. This is the key task, for which the disclosure
of the universal value-semantic content of the concept of "man" is embodied in various ways by the forms of
theoretical reflection, in the images of the artistic worldview, humanistic teachings, material and spiritual
monuments of cultural heritage. Thus, this approach can be defined as universalist – aimed at identifying
common (universal) and transpersonal meaningful meanings that reveal the essence of a person.
The next approach of culturological understanding of man -individualized can be realized through a
special, individual, individual, which manifests itself in such elements as "personality", "individual", "individuality". This dimension allows referring to a person as a unique, unique personality, individuality with his inner
world, objective and subjective circumstances of life's collisions and revealing the multifacetedness of the
figures of artists as well as the features of their values and ideological positions through the prism of specific
historical circumstances. From the standpoint of the presented approach, the processes of the creative formation of personality in culture can be uncovered, the determining factors and their influence on the formation of world outlook, value orientations, life principles and beliefs, moral and aesthetic ideals, and the like
are analyzed. Systemic study of various aspects of the life of the personality allows not only to recreate its
general picture of the world, but also to comprehend the diversity of human experience and his contribution
to a particular culture. At the same time, this way helps to define the basis, structure and directions of the
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creative realization of the individual as a unique person - what fills the "scenario" of his life with the appropriate content and meaning and determines the potential creative possibilities and conditions for their discovery.
Consequently, the combination in the culturological comprehension of man - the universalization and
individualization, designed in the specificity of a specific historical and cultural era, makes it possible, on the
one hand, to reveal the value-semantic essence of man, which manifests itself in the unique spiritual and
cultural experience accumulated by mankind in the process of general cultural development. On the other
hand, a person acts as a concrete individual, existing in space and time; he is included in a certain culture,
has his own creative biography and is in a communicative relationship with other people. In relation to the
individual, the subject acts as the "I", in relation to other people - as "Other". Consequently, through individual, special, individual can be understood the processes of creative formation of personality in culture, a certain role of his contribution to the cultural heritage of mankind.
The next approach - activity, is caused by the culturosocidal essence of man. As the creator of culture, it acquires those specific characteristics that contribute to its cultural (active, objective) selfreproduction, which is realized both spiritually and practically. Among the essential characteristics of a human being as a cultural creature, one can distinguish - the ability to creative activity, oriented toward obtaining reliable knowledge about the world. In the process of creative activity, the subject creates qualitatively
new material and spiritual values, realizes himself as a person, transcends the already realized, received,
created, embodied, discovered, learned, mastered. Creative activity as the defining essential trait of the subject of culture helps to reveal through his creative actions his personal and individual characteristics. Creativity is the defining feature of the subject of culture. In essence, creativity is a state that characterizes a subject's ability to innovate and demonstrates the degree of his readiness for creative self-realization. The
starting point of creativity is the comprehension by the subject of the need for a creative act and its possibilities for its implementation. If creativity is one of the indicators of creative self-realization of a cultural subject,
creativity is a necessary component of his life activity.
The orientation of a person as a subject of culture to creative self-realization through various forms
and types of cultural development allows not only to actualize culture, to become the creator of new elements of culture, but also to act as a bearer of cultural values and, accordingly, to become an active subject
of the cultural process. Attraction to it ensures the formation and development of personality and selfrealization of man in culture. These culturological approaches to understanding a person as a subject of culture allow solving a key question for cultural science, namely, what types of culture are defined and necessary for certain images and concepts of "man", under what circumstances is the transition from some images
and concepts of "man" to others [5, 931]. Despite the fact that the answer to this question requires a thorough hermeneutical work, the culturological comprehension of man in the synthesis of the proposed approaches makes it possible to reveal the connection between the corresponding levels of development of
culture and humanity, culture and man of a certain historical epoch, culture and personality. Differences in
the ontological levels of the universal (general) and individual (especially, individual) in the interaction of culture and man make it possible to identify the causation of the generation of a certain type of culture of one or
another person / personality / personality.
Conclusions. Culturological comprehension of a person can be carried out from various positions - a
universalist approach aimed at revealing common (universal), transpersonal (meaningful) meanings that are
embodied in various ways by forms of theoretical reflection, in images of artistic outlook, humanistic teachings, material and spiritual memories " Hence, man as a subject of culture appears as the spokesman for the
cultural experience accumulated by mankind in the process of general cultural development. In the dimensions of an individualized approach, a person in cultural understanding is presented as a concrete individual,
existing in space and time; he is included in a certain culture, has his own creative biography and is in a
communicative relationship with other people. In relation to the individual, the subject acts as the "I", in relation to other people - as "Other". This approach allows us to disclose the processes of creative development
of a particular person in culture, to reveal factors that influence the formation of his worldview, value orientations, life principles and beliefs, moral, aesthetic and spiritual ideals. The activity approach is involved in the
process of culturological understanding of man as a subject of culture. At the same time, its essential characteristics are defined - the ability to creative activity, creativity, focusing on creative self-realization.
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THE TRANSMEDIA UNIVERSE OF DIGITIZED CULTURE
The purpose of the study is to analyze and discover the potential of new media in the context of transmedia
universe of digitalized culture and to outline the possible consequences of cultural codes changing. Research
methodology. In the article the method of cognitive analysis and the principle of reductionism, which helped to disclose
the “digital transmission” of modern culture, as well as methods of analysis, synthesis and abstraction were used.
Scientific novelty. The article considers the process of transformation and blurring of ontological boundaries of the new
media - transmedia in the context of the process of digitization of modern culture. Conclusion. It has been established
that the digital transmission of the data encoded in discrete signals (digitalization) has led to the emergence of special
properties of new media, the reformatting of their ontological boundaries. It is noted that the emergence of transmedia,
transmedia projects, worlds, show not only the transformation of media textuality (only the technical aspect), but also the
change of the traditional cultural matrix. It is established that a “dense” transmedia world (transmedia universe) has been
created, which ensures not only the virtualization of reality, but also motivates the implementation of the virtual, as it is
quite real. Such circumstances give the incredible living force to creation of the narrative lines, and also their reality is
confirmed. The digital matrix of modern culture is considered through the prism of negative anthropology by V.Flyuser.
There is made an assumption about the possible process of de-escalation, “going down to the bottom” (V.Flyuser), which
is confirmed by the technical changes of the new media environment, which led to the new configuration of cultural
codes, when the axiological asymmetry of the binary systems is replaced by the axiological neutrality of the medial
systems. The medial (ternary) model implies the existence of the world of evil and good, and of the world, which has no
definite moral assessment and is characterized by the fact of existence itself. Perhaps this reductionism and the construction of complex cultural transformation into a simple system of digital combinations are rather contradictory, but the
used methodological principle makes it possible to clarify some of the complex cultural phenomena of the digitalized
culture, where forms and functions ceased to be a single entity.
Key words: media; transmedia; transmedia universe; culture; digitization; media structures.
Журба Микола Анатолійович, доктор філософських наук, професор кафедри управління освітою Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Трансмедійний універсум дигіталізованної культури
Мета дослідження – проаналізувати та розкрити потенціал нових медіа в контексті трансмедійного універсуму дигіталізованої культури та окреслити можливі наслідки зміни культурних кодів. Методологія дослідження. У статті використовувався метод когнітивного аналізу та принципу редукціонізму, який допоміг розкрити
"цифрову трансмісію" сучасної культури, а також методи аналізу, синтезу та абстрагування. Наукова новизна.
Розглянуто процес трансформації та розмиття онтологічних меж нових медіа – трансмедіа у контексті процесу
дигіталізації сучасної культури. Висновок. Цифрова трансмісія даних, закодованих у дискретні сигнали (дигіталізація), призвела до появи особливих властивостей нових медіа, переформатування їх онтологічних меж. Поява
трансмедіа, трансмедійних проектів, світів свідчать не тільки про трансформацію медійної текстуальності (лише
технічний аспект), а й про зміну традиційної матриці культури. Створений «щільний» трансмедійний світ (трансмедійний універсум), що забезпечує не тільки віртуалізацію реальності, а й спонукає до реалізації віртуального,
як цілком реального. Такі обставини наділяють неймовірною живучою силою створені наративні лінії, а також підтверджується їх реальність. Розглянуто дигітальну матрицю сучасної культури через призму негативної антропології В. Флюссера. Зроблено припущення щодо можливого процесу де-ескалації, "сходів до низу" (В. Флюссер),
що підтверджується технічними змінами нового медіасередовища, які зумовили нову конфігурацію культурних
кодів, коли аксіологічна асиметрія бінарних систем замінюється аксіологічною нейтральністю медіальних систем.
Медіальна (тернарна) модель передбачає як існування світу зла і добра, так і світу, який не має однозначної моральної оцінки і характеризується самим фактом існування. Можливо, подібний редукціонізм та зведення складних культурних перетворень до простої системи цифрових комбінацій є досить суперечливими, проте використаний методологічний принцип дає можливість прояснити деякі складні культурні явища дигіталізованої культури,
де форми та функції перестали бути єдиним цілим.
Ключові слова: медіа; трансмедіа; трансмедійний універсум; культура; дигіталізація; медіальні структури.
Журба Николай Анатольевич, доктор философских наук, профессор кафедры управления образованием Луганского областного института последипломного педагогического образования
Трансмедийный универсум дигитализированной культуры
Цель исследования - проанализировать и раскрыть потенциал новых медиа в контексте трансмедийного универсума дигитализированной культуры и наметить возможные последствия изменения культурных кодов.
Методология исследования. В статье использовался метод когнитивного анализа и принцип редукционизма,
который помог раскрыть "цифровую трансмиссию" современной культуры, а также методы анализа, синтеза и
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абстрагирования. Научная новизна. Рассмотрен процесс трансформации и размытия онтологических границ
новых медиа – трансмедиа в контексте процесса дигитализации современной культуры. Выводы. Цифровая
трансмиссия данных, закодированных в дискретные сигналы (дигитализация), привела к появлению особых
свойств новых медиа, переформатированию их онтологических границ. Появление трансмедиа, трансмедийных
проектов, миров, свидетельствуют не только о трансформации медийной текстуальности (только технический
аспект), но и об изменении традиционной матрицы культуры. Создано «плотный» трансмедийный мир (трансмедийный универсум), который обеспечивает не только виртуализацию реальности, но и побуждает к реализации
виртуального, как вполне реального. Такие обстоятельства наделяют невероятной живучей силой созданные
нарративные линии, подтверждающие их реальность. Рассмотрена дигитальная матрица современной культуры
через призму негативной антропологии В. Флюссера. Сделано предположение о возможном процессе деэскалации, «лестницы вниз» (В. Флюссер), что подтверждается техническими изменениями новой медиасреды,
которые обусловили иную конфигурацию культурных кодов, когда аксиологическая асимметрия бинарных систем
заменяется аксиологической нейтральностью медиальных систем. Медиальная (тернарная) модель предполагает как существование мира зла и добра, так и мира, который не имеет однозначно моральной оценки и характеризуется самим фактом существования. Возможно, подобный редукционизм и сведения сложных культурных
преобразований к простой системы цифровых комбинаций достаточно противоречивый, однако использование
этого методологический принципа позволяет прояснить некоторые сложные культурные явления дигитализированной культуры, где формы и функции перестали быть единым целым.
Ключевые слова: медиа; трансмедиа; трансмедийный универсум; культура; дигитализация; медиальные структуры.

Problem articulation. Digitization and media convergence led to the emergence of special properties
of new media and to the reformatting of their ontological boundaries. One of the important media analysts
Leo Manovych in his book «The Languages of New Media» [5] successfully singled out basic technological
principles of new media modeling, which are: Numerical Representation – media submit to programming,
that allows to create digital copies and manipulate them without any difficulties; Modularity – modern media
have an inherent fractal structure, that enables to resize them without losing identity and to be combined
easily; Automation. Actions with objects are fully automated and limited only by the programming level; Variability – the possibility of the media existence in an unlimited number of versions, in the variety of forms and
different levels of detailed elaboration; Transcoding – provides the ability to convert physical objects in modern media, and to change their formats as well.
In the scientific literature there are different interpretations of categorical definitions of new media,
although their detailed analysis may spotlight their common features:
a) Cross-media – is a simultaneous combining (in the off-line and on-line) of various forms of advertising campaign (different media platforms), goods and services, based on the principles of cross-marketing.
Traditionally there can be distinguished four basic levels of cross-media: Cross-media 1.0 – Pushed, Crossmedia 2.0 – Extras, Cross-media 3.0 – Bridges, Cross-media 4.0 – Experiences (transmedia) [1].
b) Integrated media – these are innovative digital technologies that have been «cultivated» in the
field of interdisciplinary research of mass media. The media integration involves of advertising campaign elements combining for the purpose of synergy achievement that will lead to a significant increase in its efficiency.
c) Hybrid media – this is the strategic use of traditional and new media for communication, transmission of the message in the most efficient way. Hybrid media is closely interwoven with the category of «hybrid art», where the main emphasis is maid on the confluence of various new media formats and artistic genres. Thus, hybrid media are built on a solid foundation of marketing, information technologies and the
possible symbiosis of art and science.
A large amount of research works devoted to the new media properties, and their close relationships
and interdependence bring some differences to their holistic comprehension. Besides, the terminology,
which we use, has been chiefly acquired in marketing research, which, certainly, are stipulated and restricted
by specific economic limits.
The aim of our investigation is to perform substantial analysis of various interpretations, forms and
properties of modern media, and nevertheless there is a need to combine these properties and to make an
attempt to examine their impact (but not from the standpoint of profitability and economic expediency) on the
culture codes’ alteration and the reformatting of modern man’s values [11].
Among the scientific surveys of today such kind of investigations becomes especially topical, but the
present media definition background is not fully reflective, or, to be more precise, is too wide for the outlined
range of issues, and there is also a problem of associations and analogies with market research, thus the
implementation of new categorial definitions and explanations of these changes is necessary. If we make an
attempt to reject media marketing research influence and take a broad view of things, in the sphere of the
philosophy of culture, and also taking into account that media is not only information but a reality itself, then
introduced into scientific use the term «transmedia» (G. Dzheykins, S. Miller, N. Sokolova) is fully in the relevant semantic field of transforming processes.
The purpose of the research is to analyze and reveal the potential of new media in the context of the
digitized culture universe.
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The statement of basic materials. We think that in this direction the research by N. Sokolova is quite
interesting and promising. It says: «Transmedia is characterized by specific (in comparison with «pre-digital»
period) way of media production, genres’ synergy and media formats, new cultural practices of consumers
and specific experience of mass media perception. Transmedia is being created by a special policy of media
companies and consumers’ activity» [7, 16].
Certainly, an important factor in the development of transmedia is an economic imperative and economic efficiency. But nevertheless it is not the only economic phenomenon, but also a cultural one: «Transmedia shows not only the transformation of media textuality, but also a change of the traditional model of
cultural industry and consumption. Transmedia reflects the contradictory nature of modern popular culture:
they are to a considerable degree created by a «grassroots» activity and initiative, but, ultimately, serve as a
sense of belonging to a brand» [7, 16].
The researcher N. Sokolova gives the examples of the created transmedia projects (worlds), such as
«The Matrix», «Big Brother» (Big Brother), «Alias» (Alias), «24», Harry Potter», «Avatar». Transmedia
worlds are the worlds of different media which, on the one hand, are autonomous, on the other hand, are
interrelated by all means. When creating these worlds, the storytelling transmedia technology has been used
(Elena Glazkova), which allows to convert each project into an entertainment franchise. This is also a technology and a special way of thinking of new creative activity that has no restrictions.
Despite the wide introduced format of the transmedia projects, Sokolova N.L. defines their common
structure: there is a center, the foundation «basis» (TV series, a trilogy or a computer game), around which
various narrative lines are arranged and where various media formats are created. The processes of digitization and convergence of media formats (see below) and the intensive migration of the genre’s format became the prerequisites for discussed processes, that, by N. Sokolova, helped to create «dense» synthetic
world (transmedia universe), which remains opened for many transformations, as if asking for its completion
and subsequent transformations. The aspect of add-ins, rethinking, completion is that necessary condition
that leads to the creation of transmedia worlds. Provided that the subject gets its completeness, and even if
several formats are combined, these cannot lead to the birth of a transmedia world. The created «dense»
transmedia world (transmedia universe), that not only provides the virtualization of reality, but also encourages the implementation of virtual as quite a real thing. «The tale of a fairy tale» is definitely perceived as
virtual, but the first fairy tale (constant) is given props (crutches) that make it more realistic. Such conditions
bring new blood into the created narrative lines, and their reality is confirmed.
Now we will consider the digitization processes that preceded the creation of new media, that is
transmedia universe.
The converting of information into a more technological, digital form (digital transmission) has not only lead to a media turn (which, as well, allowed to overcome the ontological limits of analogous media), but
also ensured its further synergistic development through the opened global informational superhighways of
the new media [4]. These processes require some explanation. Thus, the rapid creation of new (pre-digital)
media products (music, picture, text), which oversaturated, complicated and made their further storing impossible, as well as effective and efficient use of phono-, biblio-, video collections, became the prerequisite
for processes under consideration. This, in turn, has been accompanied by surfeit of knowledge, that lead to
incredible fatigue and disorientation of a man, forced to be able to guide oneself among vast data array.
The answer to this problem was not slow to arrive: there have been created the technological facilities, such as digitization of sounds and images that increased the information manipulation convenience.
New technologies solve almost all problems connected with storage, transmission, processing and searching
of information – that is on the one hand, and on the other hand improves the quality of transmission, copying,
etc. without information lost, and the information stays absolutely identical as to the original. For example, it
is possible to replicate any photo in any digital expansion, and each next photocopy will correspond to the
original, and all the other copies will not lose their initial quality.
The digitalization processes allow converting of printed and scanned materials into the information
that can be preserved for future generations, as well as can be easy for searching, classification, etc. That is
why these processes are widespread, and various programs for digitization of all the existing books, magazines, periodicals are being produced in the most countries, and the converting of all the mentioned staff into
a «digit» is just a question of time. So it is soon planned to make a digitization of European cultural heritage,
that will give a possibility to save a lot of not only rare and unique objects (which get spoiled with the course
of time), but also daily, common periodicals such as newspapers, which are being destroyed every day.
What is important, this process cannot be considered financially costly, so it is quite affordable, which makes
it possible to carry out digitization of not only rare museum funds, but also of the ordinary home video.
Thus, the initiated process of digitization (the transformation of information into a digital form) of
modern culture, firstly, was stipulated by the transformation of energy and labor-consuming technologies into
analogous digital, and, secondly, allows saving and replicating without losing any quality of cultural artifacts.
Certainly, the digital transmission of data encoded in discrete signals (digitization) has significantly
changed the understanding of modern media. Now we observe both the integration of media and media production acceleration that provides systematic digitization of modern culture.
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Thus, the digitized matrix of the contemporary culture is being created, which already exists (operates) by new codes. But what are the codes? How have they been formed? We are going to try to make
sense of it.
The original scheme of the regress of a man within the historical recourse of abstractions («ladder of
abstraction») is developed by V. Flyusser. Dietmar Kamper, who often attended lectures by V. Flyusser, recalls his division of two «fantasies»: the traditional imagination and «synthetic ability of the imagination» (in
the context of his negative anthropology) [2].
V. Flyusser [10, 125] gives an interesting example: from the very beginning we departed from the
everyday world in order to imagine it. Having accomplished this, we refuse the imagination with the purpose
to describe it. Then we abandon criticism of linear writing to analyze it again. The last stage of this analysis is
a reflection of synthetic picture due to the new ability of imagination. In fact, the described process is a shift
from linearity to zero dimensions (quantitative), says V. Flyusser. And due to synthesizing (computer), it may
contribute to the unpredictable relationships, new combinations: it opens and brings up to date the potential
to the new ability of imagination. In our opinion, this interpretation is appropriate in the context of transmedia
universe and possible transformations of contemporary culture. But it seems appropriate to clarify the suggested approach as to the process of de-escalation, «descended stairs».
V. Flyusser focuses on the fact that the cultural development of mankind is moving slowly and gradually (alienates) from the real world. He explains his position by mentioned above four steps back [9]: the
first step – is to develop tools, which helped to escape from the real world of nature, the second step – is the
production of images (in two-dimensional space), formed as a result of contemplation after the processed
things that exist in three dimensions; the third step – is a step that is made in different dimension of imagination: we move to the text production (single dimension) as the only possible space, here a person becomes a
cryptographist – man «able to write». Scriptor, in fact, becomes a «blank space of intertextual game projection» (M. Pfister); the fourth step – is when from a linear (unit) we become calculating (which is possible due
to modern technology) – this is a total abstraction into zero dimension: «For the literal thinking the world and
a man is linear, procedural, is a kind of «what happens». For numerical thinking the world and a man are of
dot / pixel nature, a bit mosaic and there is a kind of «decomposition and assemblage». With a conversion of
thinking from the historicity into system-defined analysis and system-defined synthesis thinking process became more abstract: it stepped back from one-dimensionality [Unidi-mensionalität] into zero-dimensionality
[Nulldimensionalität]» [8, 69].
V. Flyusser emphasizes that this is the last step of de-escalation, and the second step is impossible,
it is not appropriate, because there can be nothing less than zero dimension, and therefore the next steps
are the steps in the regressive direction: «Hence is a new practice of computerization [Komputierens] and
design [Projizie-rens] from dot / pixel elements to the lines, surfaces, solids/ bodies and to us, that are related to the body [8, 73]. «When everything is reduced to a point and is finally converted by human experience
from the literal up to numerical thinking, it suffers and existing humanity falls into nothing. In this case, the
spirit deprived from the world (a man) and a soulless body (ground / earth) collide with each other in irresistible interaction – and this is «a peak» and the end of Cartesianism» [2, 53].
D. Kamper focuses on the fact that, after a joint project with Hans Beltinh («Image and Body») and
the following activities aimed at rigorous study of V. Flyusser’s heritage he subconsciously was busy with the
development of «anthropological quadrilateral»: body-space, imaging plane – picture, text-line, time-point.
From the position of n-dimension, the quadrilateral is as follows: tree-dimensional space, two-dimensional
plane, one-dimensional line, and the point is a part of zero dimension. Surely, the connection between these
components is visible with the naked eye. The space consists of planes, the plane is formed by lines, a line
consists of dots, and a dot has no dimensions, it consists of nothing else.
The deviation of thinking from linearity into a zero-dimensionality leads to the formation of a distance
from oneself: «The subject becomes an object from the point of all its characteristics. A Person becomes a
calculation-prone [kalkulierbar], not only as a physical and physiological, but also as a mental, social, and
cultural «thing». All the characteristics become analyzed, decompounded into dots / points: perception – into
the stimulants, behavior – into acts [Aktome], decision – into intervals [Dezideme], language – into phonemes [phoneme] cultures – into culturemes [Kultureme] [8, 70].
Paradoxical it may seem, but the assumptions as to the probable process of the de-escalation, «descending stairs», made by V. Flyusser, can be retraced and verified through some technical changes that
influenced the creation of a new matrix of modern culture of transmedia universe. What is it?
First of all, digital technologies unlike the analogous signals are encoded into discrete signal impulses which have been represented as a continuous spectrum. Secondly, as a rule, digital signals have a small
value set, that is usually two, but nowadays we are dealing with three meanings: 0, 1, NULL, corresponding
to «Lie», «Truth» and «Absence of results». It is that, at first glance, the usual technical aspect of digital
technology provides tools for contemporary culture digitization and makes a significant influence on it. We
will perform the explanation below. As it is known, that the idea of binarity is not the only idea built into a culture that gives people the perception of reality. There are more complex systems of the world. However, the
binary system, which rooted in philosophy as an opportunity of division of the world into good and evil, beautiful and ugly, comic and tragic, sinful and holy, artificial and natural (and which, incidentally, have been criti-

12

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
cized and disproved), today found itself in technical limits of the new code system. If we consider binary and
media structures (and under media we understand, first of all, ternary, quadrary ones, etc.) in the context of
culture, than the emergence of the last ones was connected with the complexity of socio-cultural reality,
which required balancing: «However, nowadays this structure as similar to it media structures claim to become the fundamental code of the cultural organization of human society, displacing the binary oppositions
to the periphery of culture and they are associated with archaism, inertia and linear logics” [6, 36]. It is really
a replacing of one system with another, because, as noted by S. Shayhitdinova, the dual media structures
cannot be interchangeable because they are functionally different: «If in the first case the accelerated development is characterized by an explosion (the point of identification of all the oppositions) – sometimes catastrophic ones, that does not cover all the varieties of social strata – in the other case, by reason of the presence of «intermediate meanings», the idea of a total destruction is eased by a rational safety guideline –
even at the periphery of cultural consciousness – by what was valuable yesterday» [6, 34]. Thus, a change
in the system occurs – and binary system is replaced with the media ones.
Thus, we obtain a new configuration of cultural codes in the generated media environment: axiological asymmetry of binary systems is being replaced with axiological neutrality of media systems. «In the capacity of its universal penetration through the everyday consciousness, media manifests the neutral in its
unrestrained desire to explode with a diversity of life» [3, 41-42].
Perhaps such kind of reductionism and reduction of complex cultural transformations to a simple system of digital combinations is rather controversial and revolutionary, which can definitely cause logical criticism, however, the applied methodological principles provide an opportunity to clarify some complex cultural
phenomena of transmedia universe, where forms and functions are no longer a single whole.
Conclusions. Thereby, it has been proved that the digital transmission of data encoded into digital
signals (digitalization) led to the occurrence of special properties of new media, as well as reformatting of
their ontological boundaries. The converting of information into a more technological, digital form (digital
transmission) has not only resulted in media change (which, in turn, has allowed to overcome the ontological
limits of analogous media), but also provided its further synergistic development through the open global information superhighways of transmedia universe.
It has been noted that the birth of transmedia (transmedia projects, worlds) demonstrates not only
the transformation of media textuality, but also the change of traditional culture matrix.
It has been identified that breaking of thinking from linearity into a zero-dimensionality leads to the
creation of a distance from oneself. Paradoxical it may seem, but the assumptions as to the probable process of de-escalation, «descending stairs», made by V. Flyusser, can be retraced and verified through some
technical changes that influenced the creation of a new matrix of modern culture of transmedia universe.
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THE CONCEPT OF CULTURAL COMPETENCE OF THE DIGITAL GOVERNANCE
SPECIALISTS WITHIN PUBLIC ADMINISTRATION
The purpose of this article is to define and analyze the concept of cultural competence of the digital governance specialists in the public administration science. The methodological bases of the research are the methods of
observation and comparative analysis that allow to systematize important factors of cultural competence assessment of
digital governance specialists. Scientific novelty of the article consists of the identification of the digital governance
specialists’ cultural competence concept in public administration and defining the elements of its assessment. Conclusions. Cultural competence based on developed communication skills makes digital governance more effective, because corresponding knowledge and communication skills help service delivery agencies to solve the majority of internal
and external conflicts within the public administration system. The main advantage of intercultural communication skills
development is the improvement of services delivery process and the increase in efficiency of interactions between citizens and public administration institutes via mechanisms of digital governance. Considering global experience in digital
governance implementation, conclusions and recommendations for Ukraine were made.
Keywords: Cultural Competence; Communication Skills; Digital Governance; Digital Governance Specialists;
Cultural Competence Assessment.
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Метою даної статті є визначення та аналіз концепції культурної компетентності спеціалістів з цифрового
врядування у науці державного управління. Методологічною основою дослідження є методи спостереження та
порівняльного аналізу, які дозволили систематизувати важливі фактори оцінювання культурної компетентності
спеціалістів з цифрового врядування. Наукова новизна полягає в ідентифікації концепції культурної компетентності спеціалістів з цифрового врядування у системі державного управління та визначенні елементів її оцінювання. Висновки. Доведено, що культурна компетентність, що ґрунтується на відповідних комунікативних вміннях та
навичках спеціалістів, підвищує ефективність цифрового врядування, адже розвиток відповідних вмінь допомагає
в процесі надання управлінських послуг вирішити більшість внутрішніх та зовнішніх конфліктів. Головною перевагою розвитку міжкультурних комунікативних вмінь та навичок є підвищення ефективності взаємодії між громадянами та державними службовцями за допомогою механізмів цифрового врядування. Враховуючи міжнародний
досвід впровадження цифрового врядування, були розроблені висновки та рекомендації для системи державного
управління в Україні.
Ключові слова: культурна компетентність; комунікативні навички; цифрове врядування; спеціалісти з
цифрового врядування; оцінювання культурної компетентності.
Карпенко Александр Валентинович, доктор наук государственного управления, заведующий кафедрой информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте Украины; Глубоченко Екатерина Александровна, кандидат наук государственного
управления, доцент кафедры менеджмента организаций и внешнеэкономической деятельности Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского
Концепция культурной компетентности специалистов цифрового управления в системе государственного управления
Целью данной статьи является определение и анализ концепции культурной компетентности специалистов цифрового управления в науке государственного управления. Методологической основой исследования
являются методы наблюдения и сравнительного анализа, которые позволили систематизировать важные факторы оценивания культурной компетентности специалистов цифрового управления. Научная новизна заключается
в идентификации концепции культурной компетентности специалистов цифрового управления в системе государственного управления и определении элементов ее оценивания. Выводы. Доказано, что культурная компетентность, которая основывается на соответствующих коммуникативных умениях и навыках специалистов, повышает эффективность цифрового управления, поскольку развитие данных умений помогает в процессе
оказания управленческих услуг решить большинство внутренних и внешних конфликтов. Главным преимуществом развития межкультурных коммуникативных умений и навыков является повышение эффективности взаимодействия между гражданами и государственными служащими при помощи механизмов цифрового управления.
Учитывая международный опыт внедрения цифрового управления, были сделаны выводы и предложены рекомендации для системы государственного управления в Украине.
Ключевые слова: культурная компетентность; коммуникативные навыки; цифровое управление; специалисты цифрового управления; оценивания культурной компетентности.

The relevance of the study. Diversity in the Information Age is permanently increasing, so, it becomes imperative for the e-Governance (digital governance) specialists to be culturally competent in order to
provide the service delivery to the diverse clients within multicultural regions effectively. Population census
(2001) in Ukraine revealed that 27,3 percent of Ukrainian citizens belong to different national minorities. So,
almost the third part of public services recipients are non-Ukrainians, though they are citizens of Ukraine.
The most widespread minorities are Russians, Romany, Jews, Crimean Tatars, Belarusians, Hungarians,
Armenians, Greeks, Poles, Romanians, and others. The lack of cultural competence of the specialists leads
to increase in social contradictions, as well. National and cultural based conflicts in Ukraine are also extremely complicated nowadays. However, this issue is not investigated enough in the public administration
science yet. So, the understanding of the digital governance specialists’ cultural competence in the public
administration and the development of the concept is a relevant and necessary direction of modern studies
in the area of e-Governance and the service delivery digitalization.
Literature overview. The issue of cultural competence in public administration is being analyzed in
several directions, such as interactions between elected officials and digital technologies specialists, citizens
and e-Governance specialists, citizens and service delivery agencies. A lot of studies reveal reluctance of
digital technologies implementation manifested by service delivery specialists. According to Perri (2004), the
main challenge of information technology industry is “to design for actual form of social relationships between policy makers” [8, 11]. The author points out, that policy makers use digital technologies because of
the political reasons, so, such attitude to digital technologies leads to “the slow take-up of many egovernance tools”. Singh (2013) also highlights ‘the obstruction’ to implement the new form of administration
among elected officials. However, the author points out that such opposition is not able “to prevent coming of
the ICT-based governance” [11, 172]. On the other hand, not only officials, but also citizens have a lack of
cultural competence in the engagement of digital technologies of service delivery. OECD’s report highlights
that “some citizens seem inherently or culturally unable to engage with digital technologies” [7, 39]. So, citizens’ resistance in the new forms of administration can influence the efficiency of this process.
The concept of the cultural competence in different social areas has a lot of meanings. However, the
definition of Cross (1988) seems to be the most widespread. According to the author, “cultural competence is
a set of corresponding policies, behaviors, and attitudes that come together in the professionals, agencies
and systems, and enable that systems, professionals or agencies to work efficiently in cross-cultural situa-
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tions” [2, 2]. So, the understanding of not only own culture, but also perceiving the cultural differences can
help to avoid the majority of cultural based contradiction in modern society. Thus, all the areas of the public
administration system, including e-Governance and service delivery digitalization need the development of
the cultural competence. The studies of Kovačić (2005), Primm et.al. (2005), Sereni-Massinger & Wood
(2016), and others also contribute to this issue. However, there is no common concept of cultural competence of the digital governance specialists in public administration still.
The purpose of the article is to define and analyze the concept of cultural competence of the digital
governance specialists in the public administration science.
Research results. According to Heine (2010), “people’s self-concepts, language use, cognition, personalities, relationships, perception, motivation, moral reasoning and emotions are shaped by their culture”
[4, 1423]. So, cultural competence as a part of communicative competence allows to provide any social activity more effectively. E-Governance as a significant institute of the public administration system has a special role in this process. According to Primm et.al. (2005), “the effect of cultural dissonance” in providing services by service agencies forms an essential problem [9, 557]. National and cultural differences often have a
tendency to extend some social stereotypes of the cultural backgrounds to all the cultural group. That leads
to escalation of misunderstandings based on the cultural differences. E-Governance aims to less direct human interactions between the client and service delivery agencies. However, digital background can also
contain significant examples of cultural incompetence of its developers. So, it is necessary to develop cultural competence within the e-Governance area in public administration in order to avoid the unethical and injustice treatment of the citizens. Digital governance specialists should be culturally competent, as well as
other officials, within public administration system. That is the way to cope with bureaucracy and controversy,
and to provide effective service delivery within multinational Ukrainian regions (especially Western Ukrainian
border territories). Stakeholders of the public administration system themselves are the representatives of
different nationalities and cultures. Thus, the development of cultural competence within the public administration system can help specialists in e-Governance and service delivery to overcome internal cultural barriers in addition to external ones.
So, the development of cultural competence in the digital governance field needs special trainings
and education in order to get necessary communication skills and knowledge. According to SereniMassinger & Wood (2016), “police agencies that pay attention to diversity education and familiarizing their
services providers with cultural differences are more inclined to solve conflicts and prevent crimes” [10, 259].
Such tendency is relevant for other fields of service delivery, as well. Thus, training programs and education
in cultural diversity is necessary and important for digital governance specialists and other officials in order to
be effective enough within a multinational region.
So, the development of cultural competence via educational and training programs is the first significant element of the cultural competence assessment of a service delivery agency. Self-assessment of the
learned outcomes is also necessary to monitor. The second element that should be included in the analysis
of cultural competence is the access to the digital governance services for different national, social, and cultural groups. Effectiveness of digital interactions with citizens of different cultural groups also should be evaluated. The third one is the effective cross-cultural management of interactions between all the service delivery providers in a region. So, obviously, inclusion of experts (for instance, leaders of the national
organizations or training specialists), in a digital governance team can reduce conflicts between the representatives of different nationalities and cultures.
The main advantages of cultural competence development and the improvement of intercultural
communication skills are the improvement of services delivery and effectiveness of collaboration between
public service agencies and different cultural groups within a region. Such skills give service delivery providers the opportunities to increase in the efficiency of digital governance. According to Kovačić (2005), eGovernment readiness of different countries is influenced by national cultural indicators such as Individualism
and Power Distance [6, 156]. Digital skills training for public servants are the most effective way to provide
understanding between digital experts and government [3].
Such strategy is relevant for Ukraine as well, because, in order to transform the public administration
system in Ukraine via ‘digitalization’, the “Digital agenda for Ukraine 2020” was developed. This strategy offers ten strategic technologies (“Digital Workplace”, “Multichannel Informing and Citizen Engagement”, “Public Data”, “Electronic Identification”, “Internet of Things”, “Digital Platforms”, “Software Architectures”, “Blockchain”) in order to change the public administration system in Ukraine [1, 53-55]. At the same time, according
to Hermann et.al. (2015), Internet of Services (IoS) allows service providers to integrate their services via
network services chain system [5, 9-10]. So, with the view to developing necessary cultural competence
skills as an element of digital literacy in the area of managerial innovations and improving the level of professional growth within training skills system it is necessary to modernize the system of re-education of service
providers (civil servants) in Ukraine. National Academy for Public Administration under the President of
Ukraine is special institution, which is implementing of this strategy, involving in educational process leading
manufacturers of digital technologies and complex information solutions (Google, Microsoft, Cisco, Amazon,
SAP, IBM, Intel, Oracle, Deloitte etc.) via organizing corresponding trainings with certification of participants,
including trainings in cultural competence.
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In 2001 the Chair of Information Policy was created in the structure of National Academy. In spite of
changing its title (Chair of Information Policy  Chair of Information Policy and Technologies  Chair of Information Policy and e-government), the Chair has been contributing to the development of Ukrainian information society via training of qualified specialists in master degree graduation and postgraduate and doctorate studies in “Public Administration”. Such specialists, obtaining a set of personal, social, cultural, and
professional competencies according to European education standards and The Bologna Process, are able
to provide information policy and digital governance effectively.
Unavoidable digitalization of public administration requires new creative and innovation-minded specialists, who specialize in completely different, modern activities. So, it is necessary to improve education
process permanently according to modern requirements. By 2021 the Chair is going to be leading innovative
subdivision of the National Academy, using effective integration of research, methodical and expert directions in order to implement the Strategy for reforming of the National Academy 2017-2021. During 20172019 the Chair is carrying out the research “Digital Strategy of the EU as basis of formation of serviceoriented policy in Ukraine”. The purpose of this research is to provide a theoretical rationale of foreign experience implementation of service-oriented digital governance in Ukrainian background, determination of main
priorities, objectives and mechanisms of this process. In the context of digital transformation in Ukrainian
public administration it seems to be logical to change the title of the Chair. That will give opportunities to coincide the results of educational process and public administration’s needs in competitive specialists, to activate management of career development of Graduates, to determine its image for current students, graduates and future entrants. All things concerned, scholars of the Chair initiated the process of changing the
Chair title from “The Chair of Information Policy and e-Government” to “The Chair of Information Policy and
Digital Technologies”. That allows to match it with directions of educational and scholar activities and to correspond the modern paradigm of public administration in Ukraine.
Scientific novelty. The scientific novelty of the study consists of the identification by the authors of the
concept of cultural competence of the digital governance specialists in public administration and defining the
elements of its assessment. The authors also analyze the foreign experience and offer the direction of its
implementation in Ukrainian digital governance and service delivery system.
Conclusions. The main conclusion to be drawn from this discussion is that cultural competence
based on developed communication skills makes the digital governance more effective. Cross-cultural interactions within modern society are widespread phenomena. So, special knowledge and communication skills
in the area can help service delivery agencies to solve the majority of internal and external conflicts within
the public administration system. Therefore, special training programs in the directions of cultural diversity
and communications is a key factor for service delivery agencies to accomplish their activities more effectively. The main advantage of intercultural communication skills development is the improvement of services
delivery and the increase in efficiency of interactions between citizens and public administration institutes via
mechanisms of digital governance.
Considering global experience in digital governance implementation, the authors offer the next conclusions and recommendations for Ukraine:
1. Digitalization becomes global trend and key driver of The Fourth Industrial Revolution “Industry
4.0”. Digital agenda must become foundation of the development of independent governance in Ukraine,
whereas modern managerial inclusiveness should be based on digital standards (according to principle of
“Digital by Default”), so that all transaction of public administration service activities are being provided only
in digital (electronic) format.
2. According to civil concept of “Digital Agenda 2020” in order to form independent regulatory ensuring of digital governance in Ukraine it is recommended to develop and adopt such documents as: “National
Strategy for Digitalization Development” (Decree of the President of Ukraine), and “National Program for Digitalization” (the Law) instead of current “ National Program for Informatization” (according to the Law of
Ukraine of February 04, 1998 № 74/98-VR), which is not relevant anymore and does not correspond to the
basic principles of the global digital society in conditions of cultural diversity. Then it would be expediently to
adopt at the subordinate level corresponding plans (short-term and long-term) in order to implement digital
activities in Ukraine. Adoption of mentioned legal framework will give the opportunities to implement basic
goals and objectives of Strategy for Sustainable Development “Ukraine – 2020”, which was approved by Decree of the President of Ukraine of January 12, 2015 № 5/2015.
3. In the context of institutional ensuring of digital transformation, the authors offer to create the Ministry of Information Policy of Ukraine and Public Agency on issues of e-Governance of Ukraine in order to
implement digital governance and effective public policy of digitalization in Ukraine, to regulate digital economy: manufacturing, implementation and use of digital technologies in the industry, culture, education, medicine, agriculture and so on.
4. In the context of digital (electronic) payments increase, it was defined that the main motivation to
transfer from cash to cashless payments is depreciation of every electronic transaction in order to make
them cheaper. Besides, it is important to increase the level of culture to use the digital payments among citizens via organizing of corresponding information campaign in Ukraine.
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5. Developing complex digital solutions for providing the service delivery, digital governance specialists should take into account their target audience, in particular nationality, culture, language and educational
background. Special trainings in cultural competence for digital governance specialists within the National
Academy for Public Administration under the President of Ukraine are considered as a way to obtain necessary knowledge in this area.
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HOMO IN VIA:
FROM THE PLATO’S CAVE TO THE MODERN NEUROSCREEN
The purpose of the article is an interpretation of the famous Platonic myth about a cave from the perspective of
the critical images rethinking in the context of their accentuation during the millennial development of the humankind culture
as well as in acquiring the corresponding term for the designation of the modern style. Methodology. The choice of
research strategies in identifying the features of changing key periods has determined the application of the systemic and
integrated approach and contributed to the comprehension of value-based social and cultural imperatives within the
historical development of humankind. The implementation of the semiotic and functional procedures is formed due to the
identification of iconic connections between the symbols of the Platonic myth within the time-separated periods. The use of
comparative and heuristic research methods helped to identify structural models reflecting the features of the functioning of
culture at its various stages. Regarding the particular context, we use the prognostic aspect of the study, which involves
understanding of new symbols that reflect social relations and cultural and artistic forms of modern information and
technological civilization. The use of the mentioned methods of research contributed to obtaining their theoretical results.
The scientific novelty of the study lies in the formulation and development of an actual topic, which within the scientific
dimension has not received comprehensive and objective coverage and is being investigated for the first time. The research
proves the idea that consists in the fact that the results of understanding of the images of the Platonic myth serve to build a
new reading of the ways of development of human civilization, as well as to determine the value-based categories of the
modern hyper-informational society. Conclusions. The development of the human culture demonstrates a tangible link of
contemporary worldview landmarks with unique opportunities for technical innovation, which requires the introduction of new
terminology. Also, it is noted that the Platonic myth of the cave arises with the appropriate marker, the polysemy of which
made it possible to identify critical moments of the historical and cultural development of humankind and formulate
appropriate definitions. The neuro art term is proposed which accumulates modern artistic means, reflected in a combination
of unique expressive possibilities of sound, image, and text, which project a particular idea into the human subconscious
with the help of various means of modern technology. Thus, a new reality of human existence arises - neuroscreens with the
domination of political and economic interests, activating manipulative schemes based on eidetic means of
representativeness. It is stated that the Platonic eidos discovers internal versatility, is the categorical structure of medieval
and modern philosophers, correlates the artistic, historical processes of different periods, and therefore fully corresponds to
the definition of contemporary style as eidetic.
Key words: Plato; cave allegory; Eidos; primitive culture; transgression; neuroscience; the reality of the neurоscreen.
Карпов Віктор Васильович, доктор історичних наук, завідувач кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Сиротинська Наталія Ігорівна, доктор
мистецтвознавства, завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка
Homo in via: від платонової стіни до модерного нейроекрану
Мета дослідження полягає у прочитуванні відомого платонівського міфу про печеру з позиції переосмислення ключових образів в контексті їх акцентуалізації впродовж тисячолітнього розвитку культури людства, а
також у віднайдені відповідного терміну для означення сучасного стилю. Методи дослідження. Вибір дослідницьких стратегій при виявленні особливостей зміни виокремлених періодів визначив застосування системного та комплексного підходів, що забезпечило встановлення ціннісних суспільно-культурних імперативів в межах історичного
розвитку людства. Застосування семіотично-функціонального підходу зумовлене віднайденням знакових зв’язків
поміж символами платонівського міфу в межах розрізнених в часі періодів. Використання порівняльного і евристичного методів дослідження сприяло виявленню структурних моделей, що відображають особливості
функціонування культури на різних її етапах. В цьому контексті використовуємо також прогностичний аспект дослідження, що передбачає осмислення символів, що відображають суспільні взаємини та культурно-мистецькі
форми сучасної інформаційно-технологічної цивілізації. Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних теоретичних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у постановці і ро-
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зробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення та досліджується вперше Обґрунтовано ідею, яка полягає у тому, що результати осмислення образів платонівського
міфу слугують вибудуванню нового прочитання шляхів розвитку людської цивілізації, а також визначенню
ціннісних категорій сучасного гіперінформаційного суспільства. Висновки. Розвиток культури людства задемонстрував відчутний зв’язок сучасних світоглядних орієнтирів з унікальними можливостями технічних інновацій, що
потребує впровадження новітньої термінології. Зазначено, що відповідним маркером постає платонівський міф
про печеру, багатозначність якого дозволила виявити ключові моменти історико-культурного розвитку людства і
сформулювати відповідні означення. Запропоновано термін нейромистецтво, що акумулює сучасні мистецькі засоби, відображені у поєднанні характерних виразових можливостей звуку, зображення і тексту, які сукупно проектують визначену ідею на людську підсвідомість за допомогою різноманітних засобів сучасної техніки. В такий
спосіб постає нова реальність людського буття – нейроекран із домінуванням політичних та економічних замовлень, що активізують маніпулятивні схеми, базовані на ейдетичних засобах виразовості. Констатується, що платонівський ейдос виявляє внутрішню багатозначність, є категоріальною структурою середньовічних та сучасних філософів, корелює художньо-історичні процеси різних періодів, тож вповні відповідає означенню
сучасного стилю як ейдетичного.
Ключові слова: Платон; алегорія Печери; ейдетизм; первісна культура; трансгресія; нейромистецтво;
реальність нейроекрану.
Карпов Виктор Васильевич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой искусствоведческой
экспертизы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств; Сиротинская Наталия Игоревна, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой музыкальной медиевистики и украинистики Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В. Лысенко
Homo in via: от платоновой стены к модерному нейроэкрану
Цель исследования заключается в прочитывании известного платоновского мифа о пещере с позиции переосмысления ключевых образов в контексте их акцентуализации в течение тысячелетнего развития
культуры человечества, а также в приобретении соответственного термина для обозначения современного
стиля. Методы исследования. Выбор исследовательских стратегий при выявлении особенностей изменения
ключевых периодов определил применение системного и комплексного подходов, способствовал осмыслению ценностных общественно-культурных императивов в пределах исторического развития человечества.
Применение семиотического и функционального подходов обусловлен выявлением знаковых связей между
символами платоновского мифа в пределах разделенных во времени периодов. Использование сравнительного и эвристического методов исследования способствовало выявлению структурных моделей, отражающих
особенности функционирования культуры на разных ее этапах. В этом контексте используем также прогностический аспект исследования, который предполагает осмысление новых символов, отражающих общественные отношения и культурно-художественные формы современной информационно-технологической
цивилизации. Использование указанных методов исследования способствовало получению собственных теоретических результатов. Научная новизна исследования заключается в постановке и разработке актуальной
темы, которая в научном измерении не получила всестороннего и объективного освещения и исследуется
впервые. Обоснованно идею, которая заключается в том, что результаты осмысления образов платоновского
мифа служат выстраиванию нового прочтения путей развития человеческой цивилизации, а также определению ценностных категорий современного гиперинформацийного общества. Выводы. Развитие культуры человечества демонстрирует ощутимую связь современных мировоззренческих ориентиров с уникальными
возможностями технических инноваций, что требует внедрения новой терминологии. Отмечено, что соответствующим маркером возникает платоновский миф о пещере, многозначность которого позволила выявить
ключевые моменты историко-культурного развития человечества и сформулировать соответствующие определения. Предложен термин нейроискусство, который аккумулирует современные художественные средства,
отраженные в сочетании характерных выразительных возможностей звука, изображения и текста, которые
совокупно проэктируют определенную идею на человеческое подсознание с помощью различных средств
современной техники. Таким образом возникает новая реальность человеческого бытия - нейроэкран с доминированием политических и экономических интересов, активизирующие манипулятивные схемы, основанные
на эйдетических средствах изобразительности. Констатируется, что платоновский эйдос обнаруживает внутреннюю многогранность, является категориальной структурой средневековых и современных философов,
коррелирует художественно-исторические процессы разных периодов, поэтому полностью соответствует
определению современного стиля как эйдетического.
Ключевые слова: Платон; аллегория пещеры; эйдетизм; первобытная культура; трансгрессия; нейроискусство; реальность нейроэкрана.

Relevance of the research. Modern society demonstrates the active progress of innovative scientific
technologies and discoveries that affects the cultural development of humankind and form a new era of
information biased society. Comprehension of this process requires an adequate prognostic evaluation,
which will help to identify the critical features of significant historical periods, as well as the establishment of
appropriate terminological refinements to determine the characteristic style features. In this context, the use
of the Platonic myth of the cave as a semiotic marker for identifying the distinctive socio-cultural
characteristics of irregular periods in time is considered to be the most appropriate, and the introduction of a
neuroscreen term for the determination of modern reality was also envisaged. On this basis, the problem of
finding an adequate time, especially the dialogue between remote eras and the contemporary world of
ubiquitous electronic coverage, is especially urgent. Therefore, the most appropriate term is Eidos, which
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reveals an inner polysemy in the formation of Aesthetic-style principles and philosophical categories during
the development of humankind - homo in via.
Analysis of existing studies and publications. The general strategy of the study of social development
demonstrates a focus on the search for perfect myths and allegories, which offered an ideal system of signs,
allowing to give a capacious definition of critical periods of human civilization. The myth of Plato about the
famous Cave, which was used by bright minds throughout the last millennium. The sign of the myth is
manifested in Christian theology, in the philosophical doctrines of idealist philosophers, and in the numerous
interpretations of all times. Particular myth, in a certain way, became a textbook for the knowledge of the
Platonism essence as such as well as remains relevant for researchers.
The purpose of the article is an interpretation of the famous Platonic myth about a cave from the
perspective of the critical images rethinking in the context of their accentuation during the millennial
development of the humankind culture as well as in acquiring the corresponding term for the designation of
the modern style.
Statement of the primary material. One of the most famous allegories of the past is Plato's story of a
cave, where prisoners are located, who can only look in one direction - on the Wall [9]. Behind the fire burns,
and between people and the Wall there is nothing, they observe only their own Shadows and Shadow things
that pass between them and fire, so they are forced to believe in the reality of the Shadows on the Wall,
when one of the prisoners managed to escape from the cave and became the first who saw the sunlight.
Outstanding thinkers and philosophers have long been drawn to discover the most profound
meanings in the Platonic images system. Platonic interpretation of the Cave as a sensual world, in which
prisoners live, who believe that through the senses they know the actual reality. However, life is an illusion
only, a vague shadow of Ideas/Eidos. Therefore, the Philosopher can get a better idea of the world of ideas,
searching for answers to essential questions. However, it is pointless to share knowledge with the crowd,
which cannot be torn away from the illusions of the everyday environment.
In Heidegger's interpretation, Plato's myth emphasizes the strength and movement that is necessary
for the passage from the Cave to daylight and back to the caves [10]. The mentioned transitions should be
understood as a change in the place of residence of a person as well as a change in the very essence. If we
assume that the duration of such transitions reaches millennia, then it is likely that Plato's allegory will
appear as a particular foresight of the transformation of Human.
The heart of the wall transformation is its starting point, which symbolizes the reflection of the world
of Ideas/Eidos in the form of Shadows on the Wall.
Ideal
Ideas/Eidos

Human
Cave of Prisoners

Reality
Wall with shadows
(world of sensual illusions)

The next stage is related to the Christianization of society - a human came out of the Cave and fell
into a metaphorical Garden, in which he was given the opportunity to choose and to observe moral
imperatives, which was considered a guarantee of eternal salvation. In this case, the real world - the
kingdom of heaven - is offended in the Icon, since the Holy Fathers accepted the whole world as the icon of
God: everything is an icon, everything is iconic [6]. In a particular way, such a transformation can be
considered a transition from the Cave to the Gospel Light, which for the first time came to light with the birth
of Christ in the main sanctuary of Bethlehem - the Cave of Christ, called the underground cave, which is
located under the Church of the Nativity of Christ, where Jesus was born. From this moment on, the mortal
Man received the proclamation of immortality and the possibility of attaining holiness up to the level of
"deification" through full allying with the Creator. The Blessed Virgin became the symbol of this
transformation, of which St. Scripture wrote. JOHN DAMASKIN: "You lived for God and came into existence
to serve the worldly salvation for Him so that through God the covenant of God will be fulfilled with the
fulfillment of the Word and our deification" [12].
Ideal
Icon

Human
Garden of choice

Reality
The world of moral imperatives

New Christian social consciousness has become dominant in the Middle Ages. During this period, a
theological and philosophical thought is formed, an intellectual tradition and education developed, as well as
canonical artistic forms. However, the Man, who got rid of the Plato Cave imprisonment and got into the
Christian Garden gradually turns his back to the Icon and again finds himself in the Cave - in his subconscious, in the labyrinth of neural traffic, which slowly forms a new reality.
Thus, in place of the universal Christian model of the world with the undisputed authority of the
Creator, a symbolic slogan of a new era, proclaimed at the end of the nineteenth century by Nietzsche "God is dead," is put forward. Instead, God recognized himself a Man, which led to a radical change in
priorities, the depreciation of spiritual motivations, the destruction of traditional forms and canons. It is no
coincidence that the beginning of the twentieth century is associated with the avant-garde, which has an

21

Культурологія

Karpov V., Syrotynska N.

apocalyptic sense that reached extreme acuity in early Christianity, and the goal of a new direction was the
passage of the world, folded and sealed as a scroll on the eve of a significant transformation [15]. Probably
such a change was served by the breakthrough of scientific discoveries, which resulted in complete
apocalyptic displacement - instead of the icon was magnified an updated image of the Platonic Wall, which in
the twentieth century was transformed into Wall / Screen - a universal model of the modern world with the
undeniable authority of Man. Since then, public queries and artistic forms have focused on the ability of the
screen (TV, computer, phone, tablet, smartphone, etc.) to influence the neuropsychological receptors of a
person, to project in the human subconscious information that is further extrapolated to the outside world.
The mentioned fact was the start of a new reality of human existence - Neuroscreen.
Ideal
Screen / Wall

Human
The subconscious labyrinth

Reality
The world of ideas interpretation

The counting of the human's conscious entry into the world of the own mysterious irrational entity the subconscious, can be defined as a transgressive cultural breakthrough at the turn of the nineteenth and
twentieth centuries, when European artists turn to the emotional "horizontal" of human existence, to the
search for broad emotional components and forms of culture [7]. A certain phenomena led to the emergence
of incredible artistic combinations that designed the cultural background of the coming decades. The
mentioned issue is evidenced by the sharp destruction of established traditions embodied in architecture,
sculpture, painting, music and the search for new artistic possibilities.
It is symptomatic that a similar output beyond the limits of the visible or the objective is observed in
step-by-step progress and exact sciences. This feature concerning musical innovations noted by Irina
Tukova [13], which marks the first third of the twentieth century as a time of radical restructuring of the
scientific paradigm, when the non-classical (relativistic) picture of the world came to replace the classical
(mechanistic). The mentioned evidence has been reflected in the art and confirmed the comparison of
unrelated, at first glance, parallel innovations in the field of science and music.
1900 – Planck's quantum hypothesis;
1905 –special theory of relativity;
1916 – Albert Einstein's general theory of relativity
1911 – The Rutherford model of the atom;
1913 – Bohr model;
1922-1924 рр. –the first non-stationary solutions of
A. Einstein's equations of A. Friedman, who
initiated the formation of the theory of a nonstationary universe;
1927 – the final formulation of the Copenhagen
interpretation of quantum mechanics (including the
principle of additionality and the principle of
uncertainty of Heisenberg);
1929 –Hubble's law;

1913 – "The Art of Noises" manifesto by Luigi
Russolo
1913 – first dodecaphony piece by Anton Webern
(Orchestra play № 1);
1910-ті – Technique of syntacord by Nikolay
Roslavets;
1918 – Ultrachromatism of Ivan Wyschnegradsky;
1919 – tropes of Josef Matthias Hauer;
1919 – creation of the teremin by Léon Theremin
beggining 1920 – microton system of A. Habi;
beggining 1920 –The Twelve-Tone Method of
Composition by Schoenberg;
1928 –The ondes Martenot or "Martenot waves";
1929-1931 – Ionisation by Edgard Varèse.

Specific examples show that, like science, music is also unpredictable for its progress, and such
processes demonstrate the way out to the surface of the profound potential of the human subconscious,
which can only be compared with the boundless universe. In this way, human intelligence abandoned
traditions and focused on internal feelings and experimentation with "Streams of Consciousness" - the
newest Plato's "Shadows" neuroscreen. In this context, the return to the scheme outlined above reveals a
number of important definitions that underline the expressive transgression of society.
Ideal
Ideas/Eidos

Human
Cave of Prisoners

Icon
Screen / Wall

Garden of choice
The subconscious labyrinth

Reality
Wall with shadows
(world of sensual illusions)
The world of moral imperatives
The world of ideas interpretation

First of all, this is due to the state of the conclusion of the pre-Christian society, significantly
hampered the possibility of a way out of the world of illusions, but modern society voluntarily sinks into the
labyrinths of the own streams of consciousness to find more and more impulses of creative insights,
extrapolated to the Screen. Thus, the constant fluidity of figurative interpretations led to the paradoxical
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affirmation of the state of deformation as a norm, and the leading slogan in the twentieth century was the
following slogan: the less art is reflected in real life, the more it is art. In a particular way, this led to a literal
hacking of the public consciousness, against the backdrop of an intense flurry of scientific discoveries, which
led to the paradoxical definition by human anthropologists of the late 19th - early 20th century as a
transformed animal in culture clothing [2, 48]. Therefore, it is symptomatic that one of the first artistic trends
in the aesthetics of the twentieth century considers fauvism (from the French Les Fauves - wild), and its
representatives "savages." Fauvism was marked by the emotionality of the world's display, the spontaneity of
rhythm and the intensity of color. The mentioned issues increased the interest of artists of the early 20th
century with ancient cultural monuments that were kept in large ethnographic collections; in particular, one of
the first to draw attention to Picasso, and traditional African forms is manifested in his work:

Image 1. Picasso, Les Demoiselles d'Avignon
Since the beginning of the twentieth century, the influence of African art l'art nègre has become a fait
accompli of European culture and it is also evident in the early avant-guard. In the future, interest is
transferred to Oceania, and the Surrealists first borrowed the stylization of natural forms, and Cubism
brought this method to the complete abstraction from nature [4, 16]. It is interesting that similar is observed
on examples of rock art, where also samples of primitive abstract forms and unreal images:

Image 2. Paleolithic Age, Africa

Image 3. Paleolithic Age, Australia
In other words, the convention of form also unites two art traditions, which are extreme in time, in a
certain way. However, if the primitive art developed naturally and consistently, the development of the art of
the late XIX-early XX century witnessed a tectonic fault, exposed the most sensitive nerves of the human
soul and exacerbated the initial emotionality. The mentioned effects have been awoken in it primitive
instincts [1, 36]. All these funds were aimed at penetrating into the world of vibrations of the Platonic
Shadows or the "stream of consciousness," which brought to the surface numerous interpretations of hidden
images. This process can be perceived as juggling with internal neural impulses with the release of the
enormous energy of the "split" brain. It is not surprising that many artistic branches have come to replace the
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established styles and trends of previous eras: symbolism, surrealism, fauvism, secession, modernism,
impressionism, cubism, dadaism, expressionism, futurism, imagism, tashism, orphism, constructivism,
abstract art, pop art , op-art, primitivism and others. All of them united at least one important feature - a
rejection of external resemblance to life realities, therefore such characteristic forms of thinking as
metaphors, associativity, fantastic imagery, abstractness, sensuality and the like came to the fore. All this in
a special way influenced the emotional state of a person and spoke, first of all, to his feelings. This feature is
characteristic of primitive art, which was aimed at reflecting not thoughts, but feelings and effects. A similar
opinion was held by the well-known anthropologist Levi Strauss, who noted that Man first took up the most
difficult - the systematization of the external environment at the level of sensory data [5, 60]. Therefore,
already primitive images of the Paleolith are considered analogies of "feelings and effects," which were
generated directly by tactile or visual sensations. Therefore, the basis of the primitive images is laid by bright
emotional experiences, in particular, related to hunting, with the expression of the movement of animals and
the like. The art of ancient times used a specific kind of memory, defined as an eidetic image. For this type of
mind, the perception of the image and the reproduction in the other case occurred through non-verbal
stimuli. In this case, eidetic image contributed not only to visual perception, but all senses [4, 74], which
served as the perfect reproduction of individual images:

Image 4. Late Paleolithic, Spain
An essential feature of the primitive art is also the compositional feature of the "connecting"
connection, which is a certain analogy of the modern technical reception of the "collage." Probably this was
the first step of primitive humanity to generalization, which was formed gradually, thanks to the primary skill
of locating things "in the neighborhood," with the observance of visual or tactile contact. Therefore, in the
Paleolithic period, the integrity demonstrated a set of separate elements, each of which focused on the
attention of the primitive man. In this, too, we see a mirror image of contemporary art with a demonstration of
a conscious selection of the elements of the depicted. Thus, the artist focuses on color, line, or form, and the
composer operates with certain qualities of musical texture - tone, timbre, rhythm, etc.
A significant influence on the formation of the artistic qualities of primitive society was played the
conditions of survival in a dangerous environment, which formed the patterns of behavior and customs that
in the future were captured in the human brain. With the gradual loss of a sense of danger, the original
instinctive reactions have grown into a subconscious sense of aesthetic pleasure. The work of Vileyunur
Ramachandran "The Brain Tells. What makes us human" states nine laws of neuroesthetics: grouping,
maximal displacement, contrast, isolation, or perceptive solution of the problem, aversion to coincidences,
order, symmetry, and metaphor [11]. In this context, the contemporary interpretation of neurotic art, which
seeks to bridge society and the world of irrational sensations most clearly reflected at the extreme points of
the diametrical plane: the primitive and the modern worlds, is especially promising [17]. This is especially
noticeable in comparison with the Christian society, which was based on the Scriptures and the Word, which
reflected on the ordering not only philosophical, but also educational priorities. Paradoxically, however, with
the advancement of technological progress, especially in the 20th century, there is a gradual decrease in the
role of the text, while the visual and sound environment becomes the dominant one, which again
emphasizes the proximity of ancient times and the present.
The aforementioned manifests the need to find an adequate term for the characterization of the
aesthetic style of our time, which could reflect the actual processes of the cultural evolution of humankind.
The content of the relevant term would have to cover the primary historical and cultural paths and to
harmonize with both the remote epochs and the modern reality of the globalized world. The solution to this
situation was offered by Lyubov Kyyanovska, who identified the necessary Aesthetic-style foundations of the
search term, among which the most important are the following [3]:
1. The ability to combine - coordinate - to correlate the artistic achievements of all times and peoples
practically simultaneously, seeking in each of them a grain of truth.
2. Feeling of its inscription in the creative and historical process not only here and now, but at any
moment of the past, dialogue with the art of previous eras.
As the most expedient term L. Kiyanovskaya considers the word "eidos", which connects, first of all,
with Plato and gives the corresponding definition: "By way of being Eidos ... it is possible to realize it, and the
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very embodiment in multiple subjects structured in accordance with his gestalt (Eidos as a pattern) and
therefore they contain in their structure and form (Eidos as a species) its image (Eidos as an image) "[14].
This Platonic term was the basis of the idealistic trend of ancient philosophy and later influenced Christian
theosophy. And the Christian day, which became the world-culminating culmination of the previous tens of
millennia, is reflected in a certain way in modern times, we find out thanks to the stability of individual social
and cultural forms of the Middle Ages [16]. Thus, the Platonic "eidos" exhibits a fantastic inner polysemy,
demonstrating a consistent variability of meanings. This manifests itself at the level of the artistic
characteristics of primitive society, in the philosophy of antiquity, as well as in medieval and modern
philosophers - as a categorical structure, interprets the primary semantics of some concept.
A particular reading of the Platonic parable belongs to Friedrich Nietzsche, he sees in the images of
light the saving spirit of love and fire: "They (that is, modern philistines-authors) are fleeing from a new
bearer of light." But he follows them on the heels, slaughtering the love that gave birth and wants them "You
must," he calls out to them, "go through my mysteries." You need cleaning and shocks. Dare for your
salvation, leave the dimly lit angle of nature and life, the only one known to you. I will bring you into a realm,
just as real ... learn how to become nature again, and let me transform you with it and in it with my charms of
love and fire. "[8]
Therefore, the term "eidos" fully corresponds to the principles chosen by L. Kiyanovskaya, in
particular, inscription into the artistic and historical process not only here and now, but at any moment of the
past. However, just the moral aspect of the issue concerning the direction of the efforts of the modern
globalizing society remains open - to enhance the manipulative capabilities of the neurocircuits in the hunt
for the subconscious of a person, or to enlightenment in the spiritual Idea / Eidos Universe, to a large extent
only qualitative humanitarian education and the light of the Heavenly World.
Conclusion. Modern society is distinguished by the tangible connection of ideological landmarks with
the unique capabilities of technical innovations, which are perfected at a crazy pace. Therefore, there is a
need to introduce the latest terminology to adequately characterize the existing situation. In this context, as
the corresponding marker there appears Plato's myth about the cave, the significance of which allowed to
reveal the critical points of historical and cultural development of humankind and formulate appropriate definitions. The term neuroart accumulates contemporary artistic means, reflected in the combination of the expressive features of sound, image, and text, projecting on a human subconscious a particular idea with the
help of various means of modern technology. In this way, a new reality of human existence emerges - a neuroscreen of the domination of political and economic orders. A particular issue led to the activation of numerous manipulative schemes based on eidetic means of expression, connected, first of all, with the visualsound context imposed on the almost Orwell's hybrid of today's slogans: war is peace, freedom-slavery, ignorance-force. In this way, the definition of the modern eidetic style appears in the context of choice between
the original sensory affectivity and the ideal light of the Platonic Eidos.
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ORIGINS OF MODERN DIPLOMACY: AKSUM, SYRIA AND BIZANTIUM BETWEEN THE WEST
AND THE EAST
Purpose of the article. This article conceptualizes diplomacy in diachronic as a political practice of negotiating
peace, trade, and war through standardized communications with other foreign policy actors. It is assumed that although
the forms and conditions for the implementation of diplomacy changed over time, the foundations of such interaction
were developed in ancient times in numerous and diverse networks of contacts and exchanges not only of large and
small proto-states of the world, but also between fractions, parties, aristocratic unions, trading companies. Methodology.
Historical-logical and systematic methods of analysis are used to clarify the origins of the phenomenon of diplomacy as a
mechanism of "international relations", "external relations", trade of the elite of Axum. The scientific novelty consists in
positioning the diplomacy of the Aksumite kingdom as a mechanism for resonating the social dimensions of human existence (spirituality, culture, economic and political interests) of ancient Rome, Byzantium in the synergistic effect of the
further development of communications of the East and the West. Conclusions. During its heyday, the kingdom of Aksum was the most prominent and important example of the African proto-power. During this period Aksum kingdom
made the greatest contribution to the history of mankind. Facts from the eventful history of Axum, his political and commercial influence, active participation in world politics of that time allow us to speak of the outstanding role of Aksum in
world history. Aksum kingdoms' elite had strong ties with the peoples of Tropical Africa, the high civilizations of the Mediterranean, the population of the Nile Valley, South Arabia, the Persian Kingdom (including Mesopotamia), India, Ceylon
and other distant countries. The multi-vector policy of the Aksumite elite was a product of a long historical development in
conditions that are significantly different from the conditions in which civilizations of Europe and Asia developed.
Key words: religion diplomacy; principle of continuity of diplomacy; Byzantium and Aksum.
Костиря Інна Олександрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних
відносин Київського національного університету культури і мистецтв
Походження сучасної дипломатії: Аксум, Сирія та Візантія між Заходом і Сходом
Мета дослідження. У статті концептуалізовано дипломатію в діахронії як політичну практику переговорів
щодо питань миру, торгівлі та війни через стандартизовані комунікації з іншими акторами зовнішньої політики.
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Передбачається, що хоча форми та умови здійснення дипломатії змінювалися з часом, проте основи такої взаємодії були закладені у давні часи в чисельних та різноманітних мережах контактів та обмінів не тільки великих та
малих протодержав світу, але і між фракціями, партіями, аристократичними союзами, торговельними компаніями.
Методологія. Історико-логічний і системний методи аналізу використовуються для уточнення витоків феномену
дипломатії як механізму "міжнародних відносин", "зовнішніх відносини", торгівлі еліти Аксуму. Наукова новизна
полягає в позиціонуванні дипломатії Аксумітського королівства як механізму резонансу соціальних вимірів людського буття (духовність, культура, економічні та політичні інтереси) давнього Риму, Візантії в синергетичному ефекті подальшого розвитку комунікацій Сходу і Заходу. Висновки. В період свого розквіту аксумітське королівство
було найбільш яскравим і важливим прикладом африканської протодержавності. У цей період Аксумітське королівство зробило найбільший внесок в історію людства. Факти з насиченої подіями історії Аксума, його політичний та комерційний вплив, активна участь у світовій політиці того часу дозволяють нам говорити про вагому роль
Акусуму у світовій історії. Еліта Аксумітського королівства мала стійкі зв'язки з народами Тропічної Африки, високими цивілізаціями Середземномор'я, населенням долини Нілу, Південної Аравії, Перським королівством (включаючи Месопотамію), Індією, Цейлоном та іншими далекими країнами. Багатовекторність політики аксумітської
еліти була результатом тривалого історичного розвитку в умовах, які значною мірою відрізняються від умов, в
яких розвивалися цивілізації Європи та Азії.
Ключові слова: релігійна дипломатія; принцип безперервності дипломатії; Рим; Візантія; Аксум.
Костыря Инна Александровна, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств
Происхождения современной дипломатии: Аксум, Сирия и Византия между Западом и Востоком
Цель исследования. В статье концептуализировано дипломатию в диахронии как политическую практику переговоров по вопросам мира, торговли и войны через стандартизованные коммуникации с другими актерами
внешней политики. Предполагается, что хотя формы и условия осуществления дипломатии менялись со временем, однако основы такого взаимодействия были заложены в древние времена в многочисленных и разнообразных сетях контактов и обменов не только больших и малых протогосударств мира, но и между фракциями, партиями, аристократическими союзами, торговыми компаниями. Методология. Историко-логический и системный
методы анализа используются для уточнения истоков феномена дипломатии как механизма "международных
отношений", "внешних отношения", торговли элиты Аксума. Научная новизна заключается в позиционировании
дипломатии Аксумитского королевства как механизма резонанса социальных измерений человеческого бытия
(духовность, культура, экономические и политические интересы) древнего Рима, Византии в синергетическом
эффекте дальнейшего развития коммуникаций Востока и Запада. Выводы. В период своего расцвета Аксумитское королевство было наиболее ярким и важным примером африканской протогосударственности. В этот период Аксумитское королевство сделало наибольший вклад в историю человечества. Факты из насыщенной событиями истории Аксума, его политическое и коммерческое влияние, активное участие в мировой политике того
времени позволяют нам говорить о выдающейся роли Акусума в мировой истории. Элита Аксумитского королевства имела устойчивые связи с народами Тропической Африки, высокими цивилизациями Средиземноморья,
населением долины Нила, Южной Аравии, Персидским царством (включая Месопотамию), Индией, Цейлоном и
другими дальними странами. Многовекторность политики аксумитскои элиты была результатом длительного исторического развития в условиях, которые в значительной степени отличаются от условий, в которых развивались цивилизации Европы и Азии.
Ключевые слова: религиозная дипломатия; принцип непрерывности дипломатии; Рим; Византия; Аксум.

The intelligence and observation ambassadors' information was based to a large extent on the entire
far-sighted policy of any actor. In the proposed period, we consider the paradigm of methodological and
conceptual approaches to international research in the context of the synthetic combination of theory and
diplomatic practice, the dynamics of international communication in various temporal and spatial dimensions
of society in the proposed researcher John Watkins [46, 1-14]. We also share the desire of Karen GramSkoldager [13] to explore the diplomacy of the twentieth century. in comparison with the principles of the diplomacy of the Renaissance. That's how Mattainly G., through the study of the dynamics of the diplomacy of
the Renaissance [20], was able to trace the origins of modern diplomacy. Although in the last decade its findings were considered questionable, further research by Ricardo Fubini [10, 25-48; 11, 291-334; 12, 33-59]
and Anderson M. [1] confirmed the appropriateness of Matbling's chronological framework, "The New Diplomacy." Ricardo Fubini used an innovative approach to the study of diplomacy. Analyzing the evolution of diplomatic practice in Florence X-th century, he considered the process of institutionalization of representation
as a political practice. This is evidenced by a number of historical facts: an increase in the number of resident ambassadors in Italy after the nineteenth century; the emergence of a new "system of states" with the
"Westphalia system of international relations, the confidence of Daniel Frigo [9, 147-176] that in the states of
Italy, early modern diplomatic activity coexisted with a variety of other political responsibilities, and that the
diplomats had at that time a lot in conjunction with medieval prosecutors. The views of Daniel Frigo are
based on Burckhardt Jacob's conception that the growing role of diplomatic representation and foreign policy
control points to political maturity and institutional stability of the province (between the fourteenth and sixteenth centuries, displacing medieval political forms and securing the transition from the medieval diplomatic
missions (nuncii, procuratores, legati) to the ambassador, however, according to Margaroli Paolo [19], has
long existed for a long time various in terms of the legitimacy of the force and the representativeness of the
actors who conducted international (or "super-state") relations. These actors were numerous and had di-
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verse networks of contacts and exchanges not only among the large and small potential countries of Europe,
but among factions, parties, aristocratic groups, large trading companies and so is the phenomenon of "international relations" or "external relations" only relate to the practice of diplomacy and its features. Researchers C. Ossola [31], C. Raffestin, M. Ricciardi argues that the rules of benevolence, protection were
intertwined with the interests of clientele networks, which made the borders indeterminate geographically.
The state acted rather as an autonomous criterion of recognition, membership and union. This concept was
then broad and blurred and included in the political, dynastic or territorial interests of the elites. And the expression "external relations" can be used to refer to numerous political, diplomatic and military contacts between individual centres of government. Such communication took place not only between sovereigns,
princes and republics, as well as between local lords, feudal lords, city magistrates. The researcher Cerion
Lydia [4] investigated the diplomacy of Milan, gave, in addition to describing the functions of recruiting ambassadors of Sforza, even proposed additional methodological criteria for the study of the diplomatic apparatus as a history of people who ensure the development of institutions.
Researcher Osborne Toby [30] (2007) used the following criteria in the analysis of the Savoy elite:
the dynastic ambitions of the ruling grouping of Savoy, the family interests of the elite clan in the Duchy service. Particular attention is paid to the unique role of one prominent member of this clan, Abet Alessandro
Scaglia, the famous diplomat of Europe. T. Osborne's focus is not only the political process in Savoy, but the
diplomatic culture of Europe at that time. A.V. Pikin as a result of the research of embassy missions of the
"long V century" subject to the embassies of church leaders, it came to the conclusion that the purpose of the
mission of the embassy determines the composition of the embassy's members and the level of its powers.
Namely, distinguishes the following missions: 1). Inland politics. Among them are: (1.1) those who
were headed for negotiations on obtaining preferences (often tax) from the central government and the addressee of these embassies was the highest civilian official of the province; (1.2) missions such as the Embassy of the Episcopes of Herman, Viviania, Epiphany on Relations with the Barbarians 2). Foreign policy.
Among them are peace talks and current interstate communication. The aim of the embassy in the peace
talks is to negotiate the suspension of the confrontation and the creation of conditions for peace. At the same
time, the embassy may be local when the ambassador is sent from the losing or losing side to the military
commander-winner (the mission of the bishop of Orience to Aecia, contacts of Ardavour with the Saracens),
which receives the right to negotiate with the central authorities, which must ratify the agreement. Interstate,
when the embassy is sent to the ruler for the purpose of making peace. There are also embassies of the period of formal anarchy or weak control by the central government of local governments. Such negotiations
may be attributed to local internal political embassies. The purpose of the negotiations is to establish peace
or an armistice, and the initiator of the sending of the ambassador is the civil community (the Romanian
Senate embassy during the siege of Alaric, the Favian community in Norica) [35]. Current interstate communications are established between the rulers of the states in periods when peace has already been concluded between rulers and there is a need to discuss the various situations that arise in the relations of the elites:
the reminder of the necessity to observe the agreements plans for the matrimonial unions. There are cases
of secret diplomacy, including the practice of secret deals, bribery. The sources mention the example of current intergovernmental communication negotiations 449–450 years with Attila and Theodosius II, described
by Prisk [34, 29-32]. 3. Legislative Legislative Immigrant embassies include missions to inform other actors
about the change of power in the empire or the kingdom of barbarians. In addition, the embassies of usurpers to the legitimate ruler may also be classified as legitimate.
We conceptualize the idea of the emergence of diplomatic and contractual practices in the realm of
Aksum. The Sabaean and Greek inscriptions testify to the rapid and elevation of Axum. Expansionist policy
of the Axumite kings led to the formation of an extensive power and entry into the arena of the political process between Bizantia, Iran, India. We suggest that Aksum was not only one of the four key international
diplomatic players right at the start of the CE. Aksum diplomacy during those days was dependent dignified,
effective. Monotheistic religion was widespread among the educated Aksumites and Aksum kings got the
political benefits of it. Christian diplomacy was deployed to support the economic interests of the country
among allies abroad and among Byzantium elite. Another theory is also framed; it claims that the fact that
Aksum made its mark as a great eastern power in the Red sea is closely associated with the promotion of
the Greco-roman interests in this particular area.
In Old Persian sources is mentioned that the kingdom of Persia, Babylon, the kingdom of Rome, the
kingdom of Aksum and the kingdom of China were the largest. About Aksum informs The Periplus Maris
Erythraei (or ‘Voyage around the Erythraean Sea’) written by a Greek speaking Egyptian merchant. It describes the maritime trade-routes following the north-south axis from Egypt down the coast of East Africa.
The remainder describes the routes of the East-West axis running from Egypt, around the Arabian Peninsula
and past the Persian Gulf on to the west coast of India.
In the 70's and 80's of the XX century there were generalizing works, which covered the Byzantine
and Aksum dimension of international relations [42; 45, 85-111]. Udaltsova’s work is one of the first works on
embassy missions. The growing interest of scholars in the diplomatic practice of the late Antiquity and the
early Middle Ages was observed in the XXI century in the writings of Ephraim Isaak [7], Audrey Becker [3,
51-78], as well as the supporter of the Sienna school, E.N. Nechaeva [23], A.V. Pikin’s works [35] covered
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religious missions. Now has grown interest in Byzantine diplomacy and its principles. French researcher
Charles Diehl [6], one of the first attempts to formulate this problem, and a number of authors have raised
this topic: N. Kalomenopulus (in his monograph he considered the basics of the embassy and contract law of
the early period the history of Byzantium) [8, 76-89], D. Obolensky (relations with the northern neighbours of
Byzantium (from the Carpathians to the Caucasus) [26, 45-61; 27, 123-132; 28, 330-338]; A. Denysenko,
O. Kyikov [5] give overview of world diplomats, who emerged from the clergy. A.Gillett in his studies of diplomatic communications in the V–VI centuries reconstructs the system of ambassadorial missions and the
protocol of 411–533, based on various sources and conceptualizes the principle of continuity of forms of political life. O. Becker proposed the first typology of Roman-barbarian embassies by the sender and addressee of the mission, which contributed to the understanding: the role of new political associations in the territory of the Western Roman Empire; typology of contracts; responsibility of the heads of mission; the role of
translators in the negotiations; the role of Romanian advisers in the courts of barbarian kings. E.N. Nechaev)
examining the classification of Embassies of Menander Protector, divides missions, depending on the purpose of the embassy: (1) large with the right to conclude interim arrangements; (2) "average" embassies,
which, in the absence of a large representation, performed significant missions, since they had the right to
negotiate and sign certain agreements); (3) small; (4) "information" embassies for the change of power (their
aim was "not just to inform, but also to confirm or break the agreement" with the new authorities) ;
(5) ceremonial demonstrations of intentions to expand negotiation practices [23].
Rufinus' (c. 345-410) account of the introduction of Christianity to the Aksumite court is important
given that it is virtually contemporary with the events it describes, been written in around 410, some sixty
years after the events it describes. The Christianisation of the Aksumite court was thus accomplished
through the agency of the twin powers of eastern Christendom: Syria and Alexandria, and subsequently the
regions within which the great Christological controversy 'monophysitism' and which would come to a head at
the Council of Chalcedon in 451, found most support. There were other politico-ideological ramifications too;
according to Athanasius' Apologia ad Constantium lmperalorem, Constantius II wrote a letter to the Aksumite
co-rulers 'Ezana and Shaizana' demanding that they side with him in his support for the doctrine of Arianism.
He urged that they promote his candidate for the Alexandrian Patriarchate, the Arian George of Capadoccia
against Athanasius himself. This letter indicates that even within a short time, the Christian Ethiopian court
was perceived as being a useful ally to the Eastern Roman emperors.
Ephraim Isaac a founder and the first professor of the Harvard University Department of African & Afro-American Studies, created in 1969 in his work [7] sketches the history of the Ethiopian Orthodox Tawahido Church and also that of Christianity as a whole in Ethiopia. He found that not only are there strong Biblical
Hebraic elements in the theology, political theory, and liturgical calendar of the Ethiopian Church but also a
strong influence from Beta Israel and Ethiopian Jews. Besides these Ethiopian Jews and of course, the Orthodox Ethiopians and a few Protestant and roman Catholic Ethiopian Christians, there are in Ethiopia also
very large numbers of Moslems and various native beliefs. Ethiopia is unique, not only in the antiquity of her
continuous religious and political history, but also in the ever accelerating involvement of the nation in the
problems and the promises of continent where religious belief is nevertheless more radically diversified. The
sanctions of peace, hospitality, and wisdom in the line of biblical King Solomon is a symbol of continuity, order, and resoluteness alike for the community of nations, for the continent of Africa, and for the church and
citizenry of Ethiopia itself.
In fact, a good deal of our information about Ethiopia during the rule of the House of Constantine
comes from Roman ecclesiastical historians writing in the fourth and fifth centuries. First among these historians is Eusebius of Caesarea. From his Life of Constantine, it becomes clear that relations between Ethiopia
and Rome were, by the time of Constantine, already a work in progress [29, 73-88; 32, 14; 34, 29-32; 36,
147-157].
We know that between Aksum and Byzantine diplomacy were a lot of common tasks and experience. As fare as science have more evidences about Byzantium we suggest to look through information’s
reflection about Byzantium diplomacy. The Society for the Promotion of Byzantine Studies has begun its
publication series auspiciously with Shepard and Franklin edited materials of Ihor Sevcenko, Robin Cormack, John Haldon, Judith Herrin, Alexander Kazhdan, Hugh Kennedy, Ruth Macrides, and Nicolas
Oikonomides [29, 73-88] in book [41, 5], M. Arbagi [2, 1272-1274] thinks that it is concerned with the techniques of Byzantine diplomacy rather than the narrative history of individual missions or of Byzantine foreign
relations as a whole. We think that Arbagi is not right that how one can treat international diplomacy as a
separate category when Byzantium did not clearly differentiate between foreign and domestic affairs. International affairs is more fenomens and diplomacy is more communicative instrument of elite. As Wigh said
„The three major tasks of diplomacy remain information gathering, negotiation and communication of one’s
position [47, 115-117]. This three-fold analysis, presented in different political contexts – human nature, international society, relations with ‘barbarians’, power and interest, foreign policy, diplomacy, war, international law, obligation and ethics brought almost everything that went on in politics, and particularly international
politics, into sharp focus, so that one began to see the philosophical springs to nearly all political outlook and
behaviour. These three traditions, Wight believed, were best expressed in the thought and influence of three
philosophical archetypes: Machiavelli, Grotius and Kant [16]. To the degree that contemporary diplomacy is
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new, it is not because of diplomacy’s internal dynamics. Neither is it due to the emergence of new core
tasks. Newness stems from change in the general political and social fields that surround diplomacy. Sites
are, as it were, one place to capture and specify that newness. Neumann Iver B. [24, 79-92] thinks that Byzantium is an early example and, when viewed in light of subsequent developments, and extreme example.
That does not mean that practices akin to, even descending from, these do not survive, however. After an
introduction by Alexander Kazhdan, "The Byzantine Notion of Diplomacy” [17, 3-21],"Byzantine Diplomacy is
divided into five further sections: "Phases of Byzantine Diplomacy," "Byzantium and Others," "Sources on
Diplomacy," "Art in Diplomacy," "Social Aspects,» and an afterworld, "The Less Obvious Ends of Byzantine
Diplomacy." Evangelos Chrysos, Jonathan Shepard, and Nicolas Oiknomides delineate the problem of periodization. One possibility (especially appealing to western medievalists) is to do so in terms of Byzantine
relations with the Latin West. Until 800 the old empire's dealings with the Latins were those of a patron with a
client. Between 800 and ca. 1200 the two were on an approximately equal footing. After 1204 Byzantium
increasingly "appeared in the role of an impoverished and feeble supplicant" [2, 1272-1274; 41, 5]. But such
a periodization is at times inappropriate for Byzantine diplomacy with the Muslim world or with the peoples of
the north. A professional diplomatic corps was in all periods frequently supplemented by courtiers or civil
servants who, though experienced, were without specialized training or knowledge. Especially in the late period, one even comes across outright amateurs, such as members of the nobility, medical doctors, clergy, or
scholars, as diplomats. "Byzantium and Others" deals with diplomacy with Rome, the Franks, Khazars, Arabs, the Russian church, and the Ottomans. Hugh Kennedy makes the surprising observation that Byzantine
diplomacy with the Arabs was largely restricted to negotiations for exchanges of prisoners of war, truces, and
other short-term issues. There was little attempt at "creating the conditions for longer term security" [41, 5].
Roger Scott's in "Diplomacy in the Sixth Century: The Evidence of John Malalas" alludes to the
question of whether or not premodern states could adequately distinguish between internal and foreign policy, venturing the opinion that they were indeed able to do so [41, 163]. P. T. Antonopoulos in his "The Less
Obvious Ends of Byzantine Diplomacy” described how a skilled negotiator Peter the Patrician in the sixth
century could frequently wring at least partial success from what was apparently a failed mission. E. Chrysos
[41] showed how the Byzantines incorporated the Roman principle of a universal empire with Christian. He
wrote that after the fall of Rome, the key challenge to Constantinople was to maintain a set of relations between itself and sundry neighbours that embodied and so maintained its imperial status. These neighbours
included Aksum, Arabs. The road was open for Byzantine diplomacy to draw them into a network of international and interstate relations that was controlled by the Empire. This process revolved around treaty-making,
and the treaties often had a formative character for the new states. E.Chrysos postulates a three-layered
process at work: 1. The new ruler was welcomed into the family of kings, other rulers could be titled basileus,
even archibasileus, ranked on a par with the emperor as his brother (as was the Persian shah, but the usual
thing was for them to be represented as sons of the emperor and the Ethiopian negus and the Abbasid sultan demonstrated that it was possible to go from being a ‘son’ to being a ‘brother’; this also happened in
times of crisis between Persia and Byzantium). Telea Marius [44, 81-105] thinks that Persia was occupied an
honourable place, with which the Byzantine Empire had multiple connections, sometimes good, other times
bad, since the beginning of its existence, when Constantine the Great was obliged to bear in mind the existence of the Sassanid state. The sovereigns of the dynasty established in Partia in the third century sought to
re-establish the former power of Persia, in the time of the dynasty of the Aquemenides (559–330) and
changed the name of the state to the kingdom of New Persia. Here they adopted the customs and the procedure specific to Oriental states, taken over not only by Byzantium, but also by the empire later, in general.
The two states – Byzantine and Persian – considered themselves the only civilized ones against the barbarian peoples, and their solidarity was materialized in common measures taken in order to protect the passes in
the Caucasus. Dimitri Obolensky [26; 27; 28], the British historian of Russian origin, believes that there is no
doubt that Russ was granted, after 989, a high rank in the community of the states in Eastern Europe. Kazhdan wrote about example from the West is the 12 presentation of the royal crown of Hungary (the crown of
St Stephen) to the Hungarian King Geza overseen by Emperor Michael VII Ducas in the 1070s, making him
part of the family of kings [17, 20]. 2. Way in which Byzantine diplomacy attempted to draw new polities into
their network was to try to get them to assimilate Byzantine social attitudes and values; 3. As a formalization
of the second layer of the process, there were laws. In order to drive this process, the Byzantines availed
themselves of a range of practices, mostly diplomatic. For example, embassies to Constantinople would often stay on for years. A member of another royal house would routinely be requested to stay on in Constantinople, not only as a potential hostage, but also as a useful pawn in case of changes in the political conditions where he came from. A key practice, however, was to overwhelm visitors by sumptuous displays. Thus,
Liutprand of Cremona was pretty knocked out after his first visit to Constantinople in 949 [25, 171].
Ruffini Giovanni [37, 65-75] designated Byzantium as a cultural conqueror, exporting its particular
brand of Christianity, and using that bond of shared orthodoxy as leverage to secure its own long-term power
and stability. The story of a Christianized Roman imperial court begins with Constantine, in the first half of
the fourth century. It is in this period too that late Aksum comes into focus.
Phillipson David W. [34, 29-32] thinks that Aksum’s prosperity increased rapidly, matched by political
expansion as it gained authority over the surrounding territory of formerly distinct kingdoms. By the mid1st
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century, Aksum was already known as a trading metropolis trading with the outside world through the port of
Adulis on the Red Sea coast of what is now Eritrea, although this coastal region itself was probably still independent of Aksumite rule.
Scientist Niall Finneran [8, 76-89] thinks that the Aksumite polity dominated what is now the northern
Ethiopian/southern Eritrean highland region and the African Red Sea littoral between (approximately) the
first-eighth centuries. Scholars now recognise its strong African antecedents, a complex social-cultural phenomenon which was rooted in the eastern Sudanese Nilotic worlds, rather than a continuum of the earlier,
late-first millennium BC developments which owed much to cultural input from across the Red Sea in Southern Arabia. It is important that the 'African' roots of the Aksumite polity are stressed; historically the Ethiopian
past has been created and viewed very much from an Asian-centric perspective. By stressing the African
roots of Aksum, however, necessary to be careful that we do not lose sight of the important socio-cultural
and ideological relationship between the Ethiopian/Eritrean highlands and the eastern Mediterranean. Although the Aksumite achievement must be 'Africanised', it is also equally important that it also be placed very
squarely within an eastern Mediterranean, Byzantine context, yet one which does not stress the traditional
dichotomy of centre and periphery.
Scientist Haas Christopher [15, 101-126] thinks that Aksum was the only kingdom in ancient subSaharan Africa to mint coins, and one of four contemporary kingdoms in the world to issue gold coins, a testimony of Aksum’s wealth, power, and role in international trade. In approximately the same year as Chrysopolis, the Aksumite king Ezana I made a significant change in the iconography of his coins. Previously, Aksumite kings were a crescent moon, representing the Aksumite gods for the sun and moon, or Mahrem, the
warrior-god whom the kings took as their special patron. Ezana abruptly replaced this traditional religious
iconography with a new symbol, the Cross, which remained prominent on Aksumite coinage until its end in
the seventh century. One of Ezana’s near successors in the mid-fourth century went further and depicted a
large cross that nearly filled up the reverse of his coins. This prominence given to the Cross predates any
analogous depiction on Roman coinage
The kingdom Aksum was cantered just south of the border of modern Eritrea in the old times and the
Middle ages’ trade oecumene which is known since the Old Egyptian Kingdom and Ptolemaic Egypt. It used
the Red Sea corridor between Egypt and the Land of Punt for the trading relationship.
Aksum kingdom knew and used the Syrians the "path of incense" to Yemen. The Syrians knew
about the affairs of the Himyarite kings, had accurate information about Aksum. On the waves of the Persian
Gulf and the Indian Ocean, the Syrians and Persians, who adopted Christianity from the Syrians in its Nestorian form, reached the western coast of Hindustan. In the VII and VIII centuries. The Nestorians had factories
in the cities of China, with whom they carried on a lively trade. This is evidenced by the famous inscription in
Xi'an Phu from 781, indicating the presence of a Nestorian mission in China since 636. Based on the Syrian
monuments, it is known that in the 13th century, Syrian colonies existed in Khan Balyk (Beijing), the capital
of the Mongolian khans. Thanks to the Syrians, a medical school was founded in Gundi Shapur, which later
became the centre of Arab scholarship. As translators from the Greek language, the Syrians made the Persians first, and then the Arabs, the writings of Aristotle, Galen, Hippocrates. For several centuries the Syrians
were teachers of the Arabs. In their schools, yesterday's nomads, spreading their powerful power on three
continents, absorbed Hellenic culture: philosophy, medicine, alchemy, geography. The Arabs soon surpassed their teachers, they developed and improved their knowledge, in turn, to pass them on to the Latin
West. The same can be said about the ways that alchemy penetrated to the Arabs. They received it from the
same Syrians. The development of chemical knowledge by the Syrians dates back to the Hellenistic period.
In Harran, Sabii for a number of centuries kept secret knowledge about herbs, stones, metals. They knew
how to recognize plants, make poisons, and knew the properties of ores. The production in Syria and Mesopotamia of colouring substances, medicines, potions, poisons, fragrances, on the one hand, and the skilful
manufacture of metal objects, on the other, are attested by Latin sources of the epoch of world dominion of
Rome and early Byzantine authors. Trade interests linked the Syrians and Aksum to the western shores of
Hindustan and Sri Lanka, where the existence of their colonies preserved documentary information. Among
the Nestorians the merchants were undoubtedly Persians, but they perceived from the Syrians their language and writing. If ethnically they could be called Persians, then according to their culture they were already Syrians. In the III century the Syrians lost their political independence. The small principality of
Osroena with the centre in Edessa, situated between Iran and the Asian provinces of Romes. The Syrians
found themselves on the territory of the Roman Empire, and later Byzantium, on the one hand, and in the
provinces belonging to Sassanid Iran, on the other. Aksum as fused entity and trade information underwent
an important stage of cultural development, making the gradual transition. It was forced when the Roman
Empire maintained the traditions of navigation and control over trade routes in the Red Sea and the Indian
Ocean. When Christianity became the dominant religion in Pax Romana, the Empire sought to ideologically
strengthen trade and political ties with the states of the Red Sea basin, primarily with Yemen-Himyar and
Aksum. Rome diplomacy applied the principle of "divide and conquer". This concept used Augustus Constantius II (337-361) when sent embassy led by a native of the island of Socotra, Theophilus Indus with ecclesiastical relationship task to provoke religious competition between Himyar and Aksum. It was forged jealousy for the primacy of the Alexandrian (Coptic) Episcopate over the Ethiopian Orthodox Church. Aksum’s
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access to trade roots, rich sources of ivory, greatly valued in the Roman Empire, probably contributed to its
rapidly growing prosperity.
In the 2nd and 3rd centuries number of kingdoms and their rulers were incorporated under Aksumite hegemony. Aksum’s trade was based on good information about prises, the Roman and later Byzantine demands. Aksume’s power based on strategic position, a source for luxury goods, the need to acquire
war elephants for the wars against the Seleucids for all Mediterranean oecumene.
Religious and commercial interests were intertwined and both determined the foreign policy of Hatse
(Emperor) Ezana in the fourth century CE and Emperor Caleb in the sixth century CE, Of course, many aspects of that inseparability continued until modern times. The model of religious diplomacy can be seen at
work to varying degrees of success in Byzantine relations with Bulgaria in the ninth, Russ in the tenth and
Serbia in the eleventh and twelfth centuries.
Diplomacy was conducted directly by the royal or sultanate courts. The emperors or sultans would
pick their delegates or emissaries to handle their international affairs. Merchants were by far the most preferred ambassadors of the royal courts. Even in the time of the legendary Queen of Sheba, the fertile and
popularly romanticized relationship with the King of Israel was facilitated by a merchant named Tamrin, according to Kebra Negest, the book that no emperor could live or govern without. Munro-Hay [22] said “the
Aksumite state bordered one of the ancient world’s great arteries of commerce, the Red Sea, and through its
port of Adulis, Aksum participated actively in the then contemporary events. Its links with other countries,
whether through military campaigns, trading enterprise, or cultural and ideological exchange, made Aksum
part and parcel of the international community of the time.” In other words, Ancient Aksum was actively involved in international diplomacy in congruence with its cultural and trade interests. The vast international
trade the Aksumite Empire used to command necessitated the establishment of embassies and diplomatic
venues. Aksum had diplomatic relations with the Roman-Byzantine Empires, the Meroitic Kingdom and other
states in the region. She had also maintained contacts with the Persian Empire. Munro-Hay also notes that,
in the context of the history of civilization in Africa, the position of Aksum in international terms followed directly on that of Pharaonic and Ptolemaic Egypt and Meroe – inter-nationally recognized independent African
monarchies of important power status in their age. The main commercial port of the country, Adulis, was the
merging point for trade routes of the Red Sea, India, and Parthean. This port was located on the waterway
from Egypt to India. In the 6th century, Aksum reached the climax of its political power and Adulis acquired
an enormous importance on sea-based trade with India. According to Kobishanov, the Straits of Bab-elMandab, which, like the Straits of Malacca and Gibraltar, constituted one of the three main sea highways of
the ancient world, also came under Aksumite control. Aksum was economically and culturally strong. And it
was not without good reason that the Byzantine emperors talked to the "Negus" as their equals in power and
splendour." Emperor Constantine writes in 357 CE to the Negus (King) of Aksum about the clerical troubles
caused by Bishop Athenasius of Alexandria, Egypt; and he calls Ethiopians his Christian brothers." The independent diplomatic stance Ethiopia took, when she refused to comply with Emperor Constantine and
formed ecumenical solidarity with Bishop Athanasius, who consecrated Frumentius as the first Bishop of the
Ethiopian.
Aksum monarch could claim suzerainty, no matter how distant, over cities that had once been within
Roman territory. It soon became clear to Rome that its southern interests would only be safe through obtaining closer relations with Ethiopia. Although Rome would never have any reason to worry about a direct military threat from Axum, it did have certain interests that led it to pay increasing attention to the sudden growth
of this Ethiopian power. The main impact that Aksumite expansion had on Rome was in the realm of trade.
An overland journey from the outskirts of Roman territory to Aksum itself was roughly thirty days, a short period in antique travel terms. Aksumite influence over that business might already have been reality, as it certainly became during the following century. Aksum certainly paid attention to crucial trade routes along its
coastline. Ivory, incense, and gold all ended up within Roman territory via the merchants at Adulis. As the
Aksumite power grew and came to exert a more strict military control over access to the Red Sea, perhaps
vital economic interests forced Rome to assure peaceful relations with its southern neighbour. Finally, successive Roman emperors would have found Ethiopian diplomacy to be worthy of attention simply for reasons
of prestige. The very fact of receiving embassies from Ethiopia, such as those clearly attested under Constantine and quite possibly under Honorius, would be a matter of public acclaim for each emperor in question. A successful court propagandist could transform the arrival of a routine diplomatic gift into the delivery
of tribute by a vanquished enemy. This sort of international prestige obtained through standard diplomatic
means is an element common to Roman relations with all of its lesser. The point that this titular claim must
have by logical implication included former Roman territory is one that has not been made before. What
makes late Roman relations with Aksuma so different is the realization at the two courts that they shared a
common and universal faith. This realization was at the heart of a new Byzantine diplomatic approach structured around the vocabulary of Christian orthodoxy. This diplomatic approach would have a long history [15;
18; 22; 32; 33; 36; 43].
The Byzantine emperor offered Ella Asbeh a joint invasion of Khimyar. As a result of the campaign of
525 gg in Southern Arabia, a peculiar "double management" was established. Along with Khimyaritskim king
and princes-Kyle there was an administration of Aksum military settlements, or colonies, which were subor-
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dinated only to their military commanders. Procopius Caesar's wrote about Julian's embassy, "Brother Strategy Sum". The Emperor (the famous Justinian) gave him two separate orders: 1) to ensure that the Aksumites and dependent Khymyaritas and Arabs began military operations against the Persian State; 2) to
urge the Ethiopians to seize their own trade in Chinese silk, which was carried through the ports of Ceylon
and South India by the Persians, who delivered silk on the brink of the Roman Empire. The Emperor, according to Procopius, did not want to enrich his enemies-Persians. The first assignment was due to the difficult
military situation, which was then the Byzantine Empire. From 529 to 531 the Persians inflicted a number of
defeats on the Byzantine Empire. Under the influence of the Persians, the Arabs appear in the suburbs of
Antioch and near the borders of Egypt. The Roman Empire, partially restored by Justinian, now needed the
help of Axum, his vassals and vassals of his vassals. However, she did not receive any effective help. The
economic part of the mission also failed. The silk trade was a new business for the Aksumites, and the supply roots were monopolized. Most likely, the Aksumits did not try to trade this product. It should be noted
perseverance and infertility attempts of the Byzantine diplomacy to draw the kingdom of Aksum and his vassals in the war with Persia. Ethiopians did not interrupt normal ties with Iran, and in turn the Persian State did
not show hostility to them. But the Byzantine-Aksumian relations left much to be desired, despite the officially
demonstrated friendship of these two Christian states. The Byzantine diplomacy was clearly ready to exert
pressure on Aksum, blackmailing the king of Aksum to converge with his unreliable vassal of Abraham of
Himyar. It was repeated the old Rome strategy. Byzantium is seeking rapprochement with him and indeed
establishes a close political and ideological connection. Abrecha gets Byzantine help in building churches.
Abrecha supports Orthodoxy - the official ideology of Byzantium. Aksum diplomacy was not delighted with
the insidiousness of Byzantine diplomacy. Aksum became a Christian, but not Orthodox, like Byzantium. She
developed friendly ties with Byzantium, but not to the detriment of normal relations with Iran, which remained
the main enemy of Byzantium in the East. Ethiopia's long-standing ties with India continued to develop; apparently intensified penetration of Aksumites in the interior of the Ethiopian Highlands. Despite certain political failures, the rule of Ella Asbehi was one of the brilliant epochs in the history of the kingdom of Aksum.
Under the cross-influence of Byzantine Egypt and Ethiopia, Christianity accepts Nubia.
Changes come from the middle of the VII - the beginning of the VIII century. Now in the Middle East,
to the system of two great empires, rivaling among themselves, is joined by the Arab world power, which absorbed entire Persia, most of Byzantium and a number of other great powers. For the first time, not only peripheral possessions, but also the main centres of a great state (Mecca and Medina to the transfer of the
capital to Damascus) are in such proximity to Ethiopia.
However, Al-Khashimi (quoted by al-Biruni) also speaks of the participation of "Abyssinians" in traditional fairs. Al-Ya'qubi writes about Ethiopia in the IX century, to which cities the Arabs always come to trade.
They (the Ethiopians) have big cities and the people adhere to the Christian faith. However, in medieval
Ethiopia, the ruler did not lose the title "King Aksum" had and was called "Hadani". In place of the kings of
Aksum came the dynasty Zagve. It rules in northern and central Ethiopia until 1268 or 1270. The kings of the
Shawan Solomon dynasty overthrew the Zanguy dynasty at the end of the 13th century. These events of
1268-1270 were called "the restoration of the Solomon Dynasty". Yet it is undoubtedly that in Shawa and in
other areas of Central Ethiopia, the Northfiopian Christian culture, created by Axumites, has spread. Probably, such a diffusion of culture is associated with some movement of the population, in this case - the resettlement of Axumites in Central Ethiopia.
In "Kebra Nagast" ("Book of the Glory of the Kings") - there is a legendary story about how the king
Rome Justin I and Caleb met in Jerusalem and proclaimed the division of the world. It is possible that it is
precisely such a refraction of the events of the distant past in XIV century was determined by the foreign policy relevance and the intention of the Ethiopian court to break through isolation and find allies in Europe in
endless wars with Muslim states that did not want to put up with the position of the Ethiopian king's tributaries. Already the grandson of the founder of the dynasty Amd Sion (1314-1344) had to deal with the united
Muslims, which included such states as Khadia, Fatagar, Davaro and Bali. In this situation Ethiopia from the
first decade of the XIV century began sending to distant Europe of diplomatic missions. According to the Italian Afrikanist Salvadore M. T., [39, 593-627], these monks and dignitaries became heroes of the Ethiopian
era of great geographical discoveries. The main contact zone in the Middle East during the 12th-14th centuries, where African Christians are Nubians and the Ethiopians - and the Europeans could communicate, was
Jerusalem, as well as other pilgrimage centres in Palestine. Nubian monarch, who reached Constantinople,
came from Egypt to Jerusalem, from there - to Byzantium. But towards the turn of the 15th century, as M.
Salvador notes, Italy is gradually monopolizing Jerusalem's role as a place of communication for Europe and
Ethiopia. Political interest in the Catholic world and the Negus were common. Europeans also received information about Ethiopians indirectly - in Muslim countries. Marco Polo said that in Abyssinia the strongest
king is a Christian; all others are subordinate to him; their six, three Christians and three Saracens.
In 1306 the Ethiopian embassy of the second emperor of the "Solomonic dynasty" reached Italy, apparently visiting Rome and the Genoa Republic. The first recorded diplomatic contact between the Republic
of Venice and Ethiopia dates back to the summer of 1402. Italian scientist Salvatore M. said that Nagus David (1384-1413) visit to Venice marked the beginning of a series of Ethiopian embassies in various European countries. The head of the embassy and the mediator between the Negus and the Senate was the Flor-
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entine traveller Antonio Bartoli, who had reached Ethiopia a few years earlier. The parties exchanged gifts.
Ethiopians presented the doge of leopards, incense. Signoria allocated 1,000 ducats for reception and reciprocal gifts to African guests - sacred relics and also allowed to Italian artisans to go to Ethiopia.
An important foreign policy imperative of Ethiopia in the 14th-15th centuries there was access to
quality weapons and fortification technologies that helped Negus to force Muslim vassals to submission and
gain a foothold in the Red Sea. Obviously, bringing to Ethiopia European artists, as in the case of the Florentine Vito, and later - the Venetian Niccolo Brancaleone, was to ensure the creation of a more luxurious atmosphere in the "king of kings", and, consequently, indirectly contribute to the unity of the Ethiopian state.
Relations with Venice after 1402 were not the main sphere of application of the diplomatic efforts of the Negus on the western direction. Most intensively developed contacts with Rome and Aragon, especially during
the reign of Zara Jakob, a zealous Christian periphery, and in the beginning of the XVI century. - with Portugal. During the Ethiopian Embassy in 1427, King Aragon Alfonso V (1416-1458) even offered the Negus
Isaac (1414-1429) to conclude dynastic marriages between the Negus himself and the Aragonese infant of
Huana, as well as between the infant of Don Pedro and the Ethiopian princess.
The history of the Christian Roman imperial court begins with Constantine, in the first half of the
fourth century. It was during this period that ancient Aksum became increasingly influential in its relations
with Rome. Aksum, south of the border of modern Eritrea, has undergone important stages of cultural development and the gradual transition of biblical elements to economic, political theory. In the context of the history of African civilization, Aksum's diplomatic experience was borrowed directly from Pharaohs and Ptolemaic Egyptians. The traditions of hospitality, peace and wisdom of the Biblical King Solomon have become a
symbol of continuity. Aksurn had diplomatic relations with the Roman-Byzantine Empire, with Persia and
other states of the region. Ethiopian diplomacy was aimed at advancing economic interests and protecting
allies and fellow believers. This theory and practice of the political process, trade relations, religious solidarity
was used by the Byzantine elite
In ancient Rome Aksum. Syria was given the role of protector of the southern trade routes and access to the Red Sea. The Syrians and Aksum played an outstanding role in Iran, at the court of the Sassanid
lords. Perfectly proficient in Greek and Middle Persian languages, they were interpreters of the embassies,
who sent the shahanshahs to the emperors of Constantinople. Here they performed diplomatic duties and at
the same time were often trade people. The land route from the outskirts of the Roman territory to the most
Aksum could have been thirty days, which in the ancient conditions meant a small distance. Saddle, gold got
the Roman through the merchants of Aksum. In addition, for the emperors of Rome was an important factor
of prestige to receive diplomats from Aksum. It was evidenced by the fact of receiving embassies and gifts
from Aksum as a symbol of recognition of imperial power in the form of tribute. This strategy was used by
Aksum in a relationship with vassals. Socio-cultural dynamics of Aksum caused the formation of a system of
ideas about the relationship between church and state through the observation of mechanisms for their implementation in Rome, and then in Byzantium. The practice of deification (first after life, and then lifetime) of
the emperors was initiated as a logical stage in the development of the idea of the sacred power. There was
process of institutionalization of diplomacy in the political triad of influence "(1) trade - (2) war - (3) religious
mission". The principle of continuity of forms of political life is preserved: the system of provincial embassies
retains the role of social instrument of communication in the conditions of sharp changes in the political landscape. The basis of the innovative principles of diplomacy was the combination of Justinian, which included
a diplomatic game, military strikes and spiritual missions, which contributed to expanding the boundaries of
his empire far to the west and Aksum – to the East. In Aksum, as in Byzantium, the political concept of the
"oikumenical community" functioned in the form of an orderly hierarchy of dependent states, forming an obedient harmony around the throne of a universal autocrat, provided with an informed diplomatic mechanism.
The lands that at the moment were not part of the empire were considered as material vincendi - the object
of conquest. Among the subjects of conquest were traditional enemies, that is, those with whom the Byzantines were in a constant historical confrontation. Therefore, the Aksum and Romans paid a lot of attention to
diplomats’ intelligence activities.
The process of mutual influence can be detected in the field of economy, in connection with the currency, the weights and measures in commercial use, the economical set up and commissariat as well in taxation. Further to this we establish various similarities in the way institutions are formed and function. Influence on the military set-up and commissariat is thought likely, as well. Finally, the part of the Byzantine effect
is visible in the organization of the Church, which also works as vehicle of a wide range of effects on Aksum.
Such influence can be found in the state’s political set-up, in both central and provincial government. In addition, through the study of legislative sources, we can ascertain an effect on legislation and dispensation of
justice. The judicial powers, at the head of which is the king himself, along with some of his officials, appears
to have received the influence stemming from the Byzantine equivalent. Moreover, the legislation, as far as
both its principals and procedural system are concerned, has been greatly influenced by Christian ethics as
well as by the contemporary Byzantine legislative codes. Moving further in this chapter, we detect the effects
on the ideology, political and social. At this point, it becomes clear that many of the fundamental ideas of the
Byzantine ideology can be found into the Aksumite’s beliefs. Such ideas refer to the sacredness of the king,
the state’s origins and role, which is believed to be universal. Aksum’s self-awareness and particularly the
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perception of their position among other nations has likewise been affected by Byzantium. At this point we
refer to the way the Byzantines saw Aksum. Due to serious lack of historical evidence regarding the society
of Axum, we can spot very little influence in their social ideology. This chapter concludes with a pinpointing of
the influence on the way Aksum organized its diplomatic protocol and performed foreign policy. The essay
closes with the last part, the conclusion where the main deductions are concisely recapitulated; the deductions to which we were led during our study on the character and role of this state in the international scenery
of that time.
The foregoing testifies to the temporality of the process of the formation of the diplomatic mechanism
of spheres of life of the society: spiritual, ethno-historical, cultural, economic, political. This process is multifaceted and all-encompassing. But at all times he had one purpose - to ensure the communication and survival of civilizations. The scientific reflection of the formation of diplomacy is also multifaceted and expresses
the ideological tasks of the time of investigation. Sometimes these memoirs, sources serve the role of a
curved mirror. But this can not hide the humanistic face of diplomacy. It is always a young, energetic person
of society. And we see the task of further research in an ever wider coverage of information about different
times and ethnos and their worldly aspirations.
References
1. Anderson M.S. (1993). The Rise of Modern Diplomacy, 1450-1919. London: Routledge. 330 p. [in English]
2. Arbagi, M. (1994). Byzantine Diplomacy. Speculum: A Journal of Medieval Studies. 69 (4). pp. 1272–1274.
[in English]
3. Becker, A. (2012). La délégation de pouvoir dans la diplomatie romano-barbare au Ve siècle. Hiérarchie
des pouvoirs, délégation du pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Metz, 2012,
pp. 51–78 [in English]
4. Cerion Lydia (1970). La diplomazia sforzesca nella seconda meta Á del Quattrocento e i suoi cifrari segreti.
– 2 v. – Rome: Il centro di ricerca. 169, LXXII p. di tav. 1: Testo. -XXXVII, 291 p. [in English]
5. Denysenko, A.V. (2012). Spiritual diplomacy [Dukhovna dyplomatiia]. Kyiv: Presa Ukrainy. [in Ukrainian]
6. Diehl, Ch. (1947). Les Grands Problèmes de l'Histoire Byzantine. Paris: P., Colin. [in English]
7. Ephraim, I. (2012). The Ethiopian Orthodox Tawahido Church. Trenton, NJ: Africa World Press. [in English]
8. Finneran, N. (2007). Ethiopian Christian material culture: the international context. Aksum, the Mediterranean and the Syriac worlds in the fifth to seventh centuries. Incipient Globalization? Long-Distance Contacts In The Sixth
Century. Oxford: Archaeopress, pp .76–89. [in English]
9. Frigo D. (2000). “Small States” and diplomacy: Mantua and Modena / Politics and Diplomacy in Early
Modern Italy: The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800/ Translated by Adrian Belton. – New York: Cambridge
University Press., - P. 147-76 [in English]
10. Fubini R. (2000) Diplomacy and Government in the Italian City States of the Fifteenth Century (Florence
and Venice) / Politics and Diplomacy in Early Modern Italy: The Structure of Diplomatic Practice, 1450-1800/ Translated
by Adrian Belton. – New York: Cambridge University Press. – P. 25-48; [in English]
11. Fubini Riccardo. (1981) Appunti sui rapporti diplomatici fra il dominio sforzesco e Firenze medicea. Modi e
tecniche dell’ambasciata dalle trattative per la lega italica alla missione di Sacramoro da Rimini (1451-1473) / Gli Sforza
a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535). Atti del Convegno internazionale,
Milano, 18-21 maggio.- Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982. – P. 291-334. [in English]
12. Fubini, Riccardo. (1982).La figura politica dell’ambasciatore negli sviluppi dei regimi oligarchici quattrocenteschi. Abbozzo di una ricerca (a guisa di lettera aperta) / Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-XVII), a cura
di Sergio BERTELLI, Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, 16, 1979-1980, Perugia s.a.,
1982. – P. 33-59. [in English]
13. Gram-Skoldager K. Bringing the Diplomat Back / Elements of a New Historical Researc Agenda’EUI Working Papers (2008).
Електронне джерело: Адреса: http:/ /cadmus. eui. eu/ bitstream/ handle/1814/ 15952/
RSCAS_2011_13. pdf? sequence=1 5 [in English]
14. Grosjean Alexia. (2003). An Unofficial Alliance: Scotland and Sweden, 1569-1654 / Alexia Grosjean, Steve Murdoc. – Leiden: Brill. – 2005. xx + 393 p. – ( The Northern World, Volume: 5). [in English]
15. Haas, C. (2008). Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and Iberia. Journal of Late Antiquity. Journal of Late Antiquity, 1.1 (Spring), pp. 101–126. [in English]
16. Hall, Ian Isa. (2006). The international thought of Martin Wight. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [in
English]
17. Kazhdan, Alexander. (1990).‘The Notion of Byzantine Diplomacy’. Byzantine Diplomacy. Papers from the
Twenty-Fourth Spring Symposium of Byzantine Studies. Cambridge, March 1990, pp. 3–21. [in English]
18. Kobishanov, Yu.M. (1966). Aksum. Moscow: Nauka. [in English]
19. Margaroli Paolo. (1992). Diplomazia e stati rinascimentali: le ambascerie sforzesche fino alla conclusione
della Lega italica (1450-1455). – Milano: Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano. – 361 р.
– (Sezione a cura dell'Istituto di Storia medioevale e moderna). [in English]
20. Mattingly G. (1955).Renaissance Diplomacy. The accounts of early modern diplomacy in almost every survey of diplomacy written in the past half decade have been heavily reliant upon Mattingly’s work. – Boston. – 284 р. [in
English]
21. Morris, R. (1986). Сhurch and People in Byzantium. Society for the Promotion of Byzantine Studies.
Twentieth Spring Symposium of Byzantine Studies, Manchester 1986. [in English]
22. Munro-Hay, S. (1991). Aksum: An African Civilization of Late Antiquity. Edinburgh: Edinburgh University
Press. [in English]

35

Культурологія

Kostyrya I.

23. Nechaev, E. (2014). Embassies – Negotiations – Gifts. Systems of East Roman Diplomacy in Late Antiquity. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. [in English]
24. Neumann, Iver B. (2015). Sited diplomacy. Diplomatic Cultures and International Politics: Translations,
Spaces and Alternatives. London: Routledge New Diplomacy Studies. Routledge, pp. 79–92. [in English]
25. Norwich, J. J. (1978). Byzantium. The Apogee. London: Viking. [in English]
26. Obolensky, D. (1961). The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy. «Actes du X11-е Congrès International d'études byzantines. Ochride, 10–16 septembre, Beograd, T.1, pp. 45–61. [in English]
27. Obolensky, D. (1978). A Byzantine Grand Embassy to Russia in 1400. Byzantine and Modern Greek Studies, Vol. 4, no. 1, pp. 123–132. [in English]
28. Obolensky, D. (2002). Un commonwealth medieval: Bizanţul. Europa de Răsărit, 500–1453, traducere de
Claudia Dumitriu. Editura Corint. Bucureşti, pp. 330–338. [in English]
29. Oikonomides, N. (1992). Byzantine diplomacy, A.D. 1204–1453: means and ends. Byzantine Diplomacy.
Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies (Cambridge, March 1990) [Society for the Promotion of Byzantine Studies. Publications 1], Variorum, Aldershot – Hampshire pp. 73–88. [in English]
30. Osborne Toby (2007). Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy Political Culture and the Thirty Years
War. – Cambridge: Cambridge University Press. – 236 р. – (Cambridge studies in Italian history and culture) [in English]
31. Ossola C. (1987). La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte, Home / C. Ossola, C. Raffestin, M.
Ricciardi (eds.). – Roma: Bulzoni editore. – 426 p.: map [in English]
32. Ostrogorsky, G. (1956). The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order. The Slavonic and East
European Review, Vol. 35, no. 84 (Dec.), p. 14. [in English]
33. Ostrogorsky, G. (2002). Byzantine History. Translated from German by Anatolii Onyshko. Lviv: Litopys. [in
English]
34. Phillipson, D. (2011–2012). W.Aksum and the Northern Horn of Africa. Archaeology International, no. 15,
pp .29–32. [in English]
35. Pikin, A.V. (2016). Political missions of church leaders in the system of the embassy interaction of the end
of the IV – first quarter of the VI century: PHD Thesis. Nizhegorodsk State University named after N.I. Lobachevsky. Ivanovo. [in English]
36. Rosemary, M. (1992). Divine Diplomacy in the late Eleventh Century. Byzantine and Modern Greek
Studies, 16(1), January, pp. 147–157. [in English]
37. Ruffini, G. (1998). Ethiopia and Rome: The Birth of Byzantine Religious Diplomacy Giovanni Ruffini. Ex
Posto Facto, Spring, pp. 65–75. [in English]
38. Salvador, M. (2016). The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402–15).
Routledge. [in English]
39. Salvadore M. T. (2010). The Ethiopian Age of Exploration: Prester John's Discovery of Europe, 1306-1458.
// Journal of World History. - Vol. 21.- No. 4.- December. - P. 593-627 [in English]
40. Selassie, Y. G. (2011). Plague as a Possible Factor for the Decline and Collapse of the Aksumite Empire: a
New Interpretation. ITYOPIS : Northeast African Journal of Social Sciences and Humanities. Mekelle University, Tigray,
Ethiopia, Vol.1, pp. 36–61. [in English]
41. Shepard, J. (1992) Byzantine Diplomacy.Papers from the Twenty–Fourth Spring Symposium of Byzantine
Studies, Cambridge, March 1990. Society for the Promotion of Byzantine Studies. Aldershot, Hampshire: Variorum, p. 5.
[in English]
42. Sirotenko, V.T. (1975). The history of international relations in Europe in the second half of the IV – the beginning of the VI century. Perm. [in English]
43. Straub, J. (1989). Studien zur Geschichte der römischen Spätantik. Athen: Pelasgos Verlag. [in English]
44. Telea, Marius. (2015). Mission and/or conversion: strategies of Byzantine diplomacy. International Journal
of Orthodox Theology, 6:3, pp .81–105. [in English]
45. Udaltsova, Z.V. (1992). Byzantine Empire in the Early Middle Ages (IV–XII). History of Europe: from ancient
times to our days. Vol. 2: Medieval Europe. Moscow: Nauka, pp. 85–111. [in English]
46. Watkins J. (2008). Toward a New Diplomatic History of Medieval and Early Modern Europe // Journal of
Medieval and Early Modern Studies. – 2008. – xxxviii. – P. 1-14 [in English]
47. Wight, M. (1977). Systems of states. Leicester: Leicester University Press, pp. 115–117. [in English]
Стаття надійшла до редакції 11.05.2018 р.

36

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
УДК 930.25 (477)
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.3.2018.147120

Литвин Сергій Харитонович
доктор історичних наук, професор,
проректор з наукової роботи і міжнародних
зв’язків Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
ORCID 0000-0003-0010-2675
Researcher ID: M-3781-2018
serlytvyn@ukr.net
©

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ
ЩОДО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
Мета дослідження. У статті розглянуто проблему зберігання документальних джерел про життя і діяльність Голови Директорії і Головного Отамана військ Української народної республіки Симона Петлюри у вітчизняних та зарубіжних архівних установах. Усвідомлюючи, що постать С. Петлюри й дотепер залишається контроверсійною в історіографії та у сприйнятті суспільства, автор поставив собі за мету показати, що лише за
допомогою вивчення різнопланових, раніше не відомих архівних документів і матеріалів можна спростувати наукові й ідеологічні стереотипи і традиційні постулати та донести сучасникам і майбутнім поколінням правдиві свідчення. Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному висвітленні наявних архівних документів
і матеріалів які дають можливість представити максимально об’єктивні і підтверджені часом оцінки особистості
С. Петлюри показі місць їх знаходження та умов зберігання. Висновки. Умови нелегальної роботи, динамічний
перебіг подій доби визвольних змагань, обставини еміграції – все це негативно відбилося на збереженні документів про С. Петлюру. Чимало з них усе ще не віднайдені і не оприлюднені. Відтак пошуки в архівних фондах
необхідно продовжувати. Значна частина джерел, що стосуються С. Петлюри, перебувають за межами нашої
країни і їх доцільно повернути в Україну. Документи і матеріали про С. Петлюру, на думку автора, невиправдано
розпорошені по різних архівних установах. Нагальною є потреба створення окремого архівного структурного
підрозділу, який би сконцентрував усю джерельну базу і координував науково-дослідну роботу у цій царині. Суттєвим практичним кроком з точки зору виявлення, вивчення, публікації матеріалів мала б стати підготовка анотованого покажчика фондів та колекцій документів про С. Петлюру.
Ключові слова: Симон Петлюра; архівні установи; документальні джерела; національно-визвольна боротьба; армія УНР; українська еміграція; пошукова робота в архівах.
Литвин Сергей Харитонович, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной работе
и международным связям Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Документальные источники в отечественных и зарубежных архивных учреждениях по жизни и
деятельности Cимона Петлюры
Цель исследования. В статье рассмотрена проблема хранения документальных источников о жизни и
деятельности Председателя Директории и Главного Атамана войск Украинской народной республики Симона
Петлюры в отечественных и зарубежных архивных учреждениях. Осознавая, что фигура С. Петлюры и до сих
пор остается контроверсийной в историографии и в восприятии общества, автор задался целью показать, что
только с помощью изучения разноплановых, ранее неизвестных архивных документов и материалов можно
опровергнуть научные и идеологические стереотипы и традиционные постулаты и донести современникам и будущим поколениям правдивые показания. Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном освещении имеющихся архивных документов и материалов которые дают возможность представить максимально объективные и подтверждены временем оценки личности С. Петлюры, представления мест их
нахождения и условий хранения. Выводы. Условия нелегальной работы, динамический ход событий эпохи
освободительной борьбы, обстоятельства эмиграции - все это негативно отразилось на сохранении документов
о С. Петлюре. Многие из них все еще не найдены и не обнародованы. Поэтому поиски в архивных фондах необходимо продолжать. Значительная часть источников, касающихся С. Петлюры, находятся за пределами нашей
страны и их целесообразно вернуть в Украину. Документы и материалы о С. Петлюре, по мнению автора, неоправданно рассеяны по разным архивных учреждениях. Неотложной является необходимость создания отдельного архивного структурного подразделения, который бы сконцентрировал всю ключевую базу и координировал научно-исследовательскую работу в этой области. Существенным практическим шагом с точки зрения
выявления, изучения, публикации материалов должна стать подготовка аннотированного указателя фондов и
коллекций документов о С. Петлюре.
Ключевые слова: Симон Петлюра; архивные учреждения; документальные источники; национальноосвободительная борьба; армия УНР; украинская эмиграция; поисковая работа в архивах.
Lytvyn Serhii, doctor of historical sciences, professor, vice rector on scientific work and international relations
of the National Academy of leading personnel of culture and arts
Documentary sources in the domestic and foreign archival institutions regarding the life and work of
Simon Petliura
Purpose of the article. The article deals with the problem of the storage of documentary sources about the life
and activities of the Director of the Directorate and Chief Ataman of the forces of the Ukrainian People's Republic Symon
Petliura in domestic and foreign archival institutions. Methodology. Realizing that the figure of S. Petliura remains controversial in historiography and the perception of society, the author has set out to show that only using studying diverse,
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previously unknown archival documents and materials one can refute scientific and ideological stereotypes and traditional postulates and convey contemporaries and future generations are true testimonies. The scientific novelty of the obtained results consists in the comprehensive coverage of the available archival documents and materials that provide an
opportunity to present the most objective and verified by the time estimates of personality S. Petliura showing the places
of their location and conditions of storage. Conclusions. Conditions of illegal work, the dynamic course of the events of
the epoch of liberation, the circumstances of emigration - all this negatively affected the preservation of documents about
S. Petliura. Many of them are still not found and not disclosed. Therefore, searches in archival funds should be continued. Much of the sources relating to S. Petliura are outside our country, and it is expedient to return them to Ukraine.
According to the author, the documents and materials about S. Petliura are unjustifiably scattered at various archival
institutions. An urgent need is to create a separate archival structural unit, which would concentrate all source base and
coordinate research work in this field. A significant practical step regarding identifying, studying and publishing materials
should be the preparation of an annotated index of funds and collections of documents about S. Petliura.
Key words: Simon Petliura; archival institutions; documentary sources; national liberation struggle; UNR army;
Ukrainian emigration; search work in archives.

Актуальність дослідження. Доба Української революції 1917–1921 рр. є найбільш замовчуваною та сфальсифікованою в історіографії, насамперед, у радянській. Найконтроверсійнішою постаттю
тієї доби є постать Голови Директорії і Головного Отамана Української народної республіки Симона
Петлюри. Наукові та ідеологічні стереотипи, що сформувалися навколо його постаті, заважають в сучасній, обтяженій пострадянськими стереотипами, дійсності добитися істини. Становлення нового рівня ментальності, громадсько-політичної та національної свідомості вимагає перегляду цих стереотипів. Глибоке, об’єктивне вивчення життя і діяльності С. Петлюри є не тільки даниною відновлення
історичної правди, а й суспільною потребою сучасного національного державотворення. Будуючи
сьогодні українську незалежну суверенну державу, ми не тільки маємо віддавати належне своїм великим попередникам, а й використовувати їхній історичний досвід, щоб не повторювати помилок. Одним
із шляхів відновлення істини є спростування усталених міфів і висвітлення справжнього образу Симона Петлюри за допомогою вивчення різнопланової вітчизняної і зарубіжної історіографії, а також
раніше не відомих архівних документів і матеріалів.
Мета статті. Висвітлення місць зберігання документальних джерел про життя і діяльність Голови Директорії і Головного Отамана військ Української народної республіки Симона Петлюри у вітчизняних та зарубіжних архівних установах. Автор поставив собі за мету показати, що лише за допомогою вивчення різнопланових, раніше не відомих архівних документів і матеріалів можна
спростувати наукові й ідеологічні стереотипи і традиційні постулати та донести сучасникам і майбутнім
поколінням правдиві свідчення.
Аналіз публікацій з теми свідчить, що від 1919 року і до наших днів про С. Петлюру виникла
об’ємна історіографічна та джерельна база. Вона створювалася у складних і суперечливих суспільноісторичних процесах ХХ століття в умовах гострого протистояння історичних шкіл різних політичних
напрямків: радянського і державницького українського. Український напрямок започеткували праці
В. Винниченка [1], П. Христюка [6], М. Шаповала [7] та ін. Окремі сучасні українські історики, як, зокрема, В. Солдатенко [5], В. Савченко [4], Д. Яневський [8], недостатньо послуговуючись архівними джерелами підживлюють та примножують міфи і стереотипи про С. Петлюру. Помітним явищем є видання
чотирьох томів статей, листів та документів С. Петлюри віднайдених в архівах.
Виклад основного матеріалу. В Україні зберіглася і нині стала доступною для широкого загалу
дослідників величезна документальна база, яка містить справжні поклади малодослідженої інформації
і дає можливість поглибити наші знання про С. Петлюру в різних сферах його діяльності: військового
організатора, політика, державного діяча. Це документи, що містять законопроекти, закони, меморандуми, декларації, постанови, резолюції, стенограми та протоколи засідань Центральної Ради, Малої
Ради, Генерального Секретаріату, Директорії та урядів Української Народної Республіки; листування з
міністерствами та державними установами; звернення та відозви до населення і до війська; виступи і
статті керівників різних рангів; заяви, доповідні записки, телеграми, скарги, а також протоколи військових з’їздів, накази Головного Отамана тощо. У відтворенні справжньої картини минулого дуже важливу
роль відіграють видання-листівки: відозви, повідомлення, заклики до українського народу, універсали
тощо, які були ще донедавна недоступними для дослідників.
Найповніше відклалися документи про С. Петлюру у фондах Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Архів, зокрема, зберігає документи вищих урядових інституцій, політичних партій його доби. У ЦДАВО України за приблизними підрахунками
налічується близько400 фондів періоду УНР. Тепер практично неможливо дослідити походження матеріалів, з яких створювалися ці фонди. Як стверджує дослідниця з Українського Гарвардського інституту Патрисія Кеннеді Грімстед, деякі з них «походять з передвоєнних фондів Бібліотеки
ім. С. Петлюри в Парижі, які були розпорошені по архівах Москви, Києва, Харкова, Мінська» [3].
Окремо слід зупинитися на характеристиці особового фонду С. Петлюри (ф. 3809). Він невеликий – налічує всього17 справ загальним обсягом 486 аркушів. Сформований у 1949 р., він, природно,
мав гриф секретності і за останнє півстоліття майже не поповнювався. Документи охоплюють період
з1907 по1926 рр., але ні тематично, ні хронологічно вони не систематизовані. Питома вага документів
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власне Петлюри незначна. Спроба проблемно-хронологічної систематизації цих вельми еклектично
зібраних матеріалів дозволяє(при певній мірі умовності) виділити кілька найзначніших груп. Насамперед це листування С. Петлюри з А. Лівицьким, І. Мазепою, М. Васильком, С. Шелухіним та іншими
чільними урядовцями і дипломатами УНР. Воно охоплює період з1919 по1923 рр. і стосується широкого кола внутрішньополітичних, міжнародних, фінансових питань.
Інша група матеріалів відбиває діяльність С. Петлюри як голови Всеукраїнського земського
союзу. Збереглися численні звернення до нього представників земств у зв’язку з переслідуваннями їх
з боку гетьманських властей. Частина документів містить відомості про членів родини Петлюри: листи
дружини Ольги, матеріали стосовно брата Олександра та ін. Велика кількість візитних карток може
дати уявлення про коло тогочасних контактів Петлюри. Збереглися два його фото – одне дореволюційного часу, друге – 1917 р.
Однак малочисельність особового фонду С. Петлюри компенсується величезним масивом документів, що відбивають його діяльність як державного і військового діяча доби Центральної ради та
на посту Голови Директорії і Головного Отамана військ УНР. Вони зберігаються в багатьох інших фондах цього архіву. В першу чергу, це фонди Української Центральної ради (ф. 1115), Генерального секретаріату Центральної ради (ф. 1063), Генерального секретарства з військових справ (ф.1076), Ради
народних міністрів (ф.1065), Військового міністерства УНР (ф. 1075), Головного управління Генерального штабу Армії УНР (ф. 1078), Канцелярії Директорії УНР (ф. 1429), Канцелярії Головного Отамана
республіканських військ УНР (ф. 526), провідних міністерств УНР – закордонних справ (ф. 3696),
внутрішніх справ (ф. 1092), земельних справ (ф. 1062), юстиції (ф. 2208), єврейських справ (ф. 2060),
управління преси і пропаганди (ф. 1113) тощо.
Важливі документи щодо еміграційного періоду життя і діяльності С. Петлюри містять фонди
закордонних посольств і місій (ф. 3619), Судової комісії для ведення процесу у справі убивства
С. Петлюри (ф. 3890), Міжорганізаційного комітету з увічнення пам’яті С. Петлюри (ф. 4011), Управління Бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі (ф. 4362) та ін.
Особливу цінність для дослідження бойового шляху української армії під керівництвом Головного Отамана С. Петлюри у найдраматичніший період боротьби другої половини1919 р. становить
Щоденний журнал бойових дій армії УНР за червень–жовтень1919 р. (ф. 3172). Журнал містить докладні й вичерпні відомості про бойові операції армії УНР, директиви і накази командування, доповіді
командирів частин, що дає змогу відтворити стратегію українського командування, плани військових
операцій та їх практичне здійснення, перебіг бойових дій, стан і заходи з матеріального забезпечення
військ та висвітлити безпосередню роль і вплив на них С. Петлюри.
Другим за кількістю і значущістю документів про діяльність С. Петлюри є Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України) – колишній Партійний архів Інституту
історії при ЦК Компартії України. За тематичним універсалізмом він єдиний у своєму роді, оскільки
компартія була «керівною і спрямовуючою силою» всіх сфер суспільного життя. Саме у фонді ЦК Компартії України (ф. 1) відклалися документи Політбюро, Оргбюро, Секретаріату, тимчасових парторганів, за якими можна відстежувати зародження і реалізацію упродовж десятиліть стратегії і тактики
політичної, військової, контрпропагандистської боротьби проти С. Петлюри і петлюрівщини. Головне
вістря цих заходів спрямовувалося на компрометацію Петлюри, його імені та очолюваного ним національно-визвольного руху.
Фонд «Комісії по історії Громадянської війни при ЦК КП(б)У» (ф. 5) містить документи і матеріали центральних та місцевих органів радянської влади з організації боротьби проти українських
урядів та партизансько-повстанського руху. Серед них також збереглися окремі «петлюрівські» документи і матеріали: Центральної ради, Генерального секретаріату, Директорії, урядів УНР тощо.
У фонді «Колекція документів по історії Компартії України» (ф. 57) зібрано постанови, резолюції, заклики компартійних органів щодо боротьби з «петлюрівщиною», телеграми, виступи, спогади
діячів КП(б)У тощо, які дають змогу відчути неприйняття і непримиренність більшовиків до українського національно-визвольного руху, що уособлювався з іменем С. Петлюри.
Велика група документів архіву, пов’язаних з іменем С. Петлюри, зберігається у колекції фонду
«Український музей у Празі» (ф. 269), що налічує близько1600 справ. Фонд містить об’ємну епістолярну спадщину Петлюри, автографи його листів до найближчих соратників і друзів К. Мацієвича і
В. Садовського, А. Лівицького, воєначальників В. Сальського, В. Петріва, а також сотника Армії УНР
В. Шевченка за1920, 1924–1926 рр. Серед особистих документів В. Садовського та І. Рудичіва є листи
від дружини С. Петлюри – Ольги Петлюри. Серед матеріалів фонду також наявні окремі документи
щодо роботи створеної за наказом Петлюри Особливої слідчої комісії для розслідування єврейських
погромів в Україні1919 р.: примірники законів УНР, накази по війську, інструкції щодо ведення розслідування, кримінально-слідчі справи окремих отаманів Армії УНР, звинувачених у погромах, тощо.
Частина матеріалів фонду стосується подій, пов’язаних із убивством Петлюри, заходами щодо вшанування його пам’яті, судом над убивцею – С. Шварцбардом тощо. Тут містяться також окремі документи створеної в Парижі української громадської Судової комісії для ведення процесу у справі вбивства Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР С. Петлюри 1926–1927 рр. Більшість
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документів, що мають надзвичайну цінність, потребують реставрації, тому, на жаль, вони досі для широкого кола дослідників є недоступними і у широкий науковий обіг ще не можуть бути введені.
Значний джерелознавчий матеріал для дослідження постаті С. Петлюри мають фонди Державного архіву Служби безпеки України(ДА СБУ), якому передані архівні фонди колишнього КДБ, починаючи з періоду громадянської війни, зокрема матеріали, зібрані працівниками ЧК України, під
умовною назвою «Справа уряду УНР» (40 томів), які, як підкреслюється в анотації до них, мають «величезне історико-політичне і міжнародне значення і виявляють яскраву картину авантюристичної і
підступної політики уряду Директорії т. зв. УНР проти інтересів робітників і селян...» [ 2, арк. 1]. Слід
зауважити, що матеріали справи підібрані тенденційно і подані у прорадянському, проросійському, а
відтак – в антиукраїнському дусі та містять малооб’єктивні й маловартісні висновки.
У фондах Центрального державного історичного архіву України (ЦДІА України) у м. Києві
зберігаються документи1902–1914 рр., які висвітлюють революційну діяльність С. Петлюри. Це матеріали жандармських, прокурорських та інших охоронних структур. Вони стосуються участі
С. Петлюри в організаціях Революційної української партії (РУП) та УСДРП (розповсюдження листівок,
зберігання нелегальної літератури), журналістської, редакторської роботи.
У Державному архіві Київської області(ДАКО) зберігаються матеріали комісії єврейського громадського комітету допомоги постраждалим від погромів в Україні у1918–1921 рр. (ф. 3050). Чимало з
цих документів розповідають про єврейські погроми, вчинені білогвардійцями на Правобережній
Україні восени 1919 р., під час українсько-білогвардійської війни.
У фондах ЦДІА у Львові, який є одним з найбільших історичних архівних сховищ України,
зберігаються численні документи щодо досліджуваного періоду і ті, що стосуються С. Петлюри. Правда, вони розпорошені по численних збірках особових фондів: О. Назарука (ф. 359),
В. Старосольського (ф. 360), Р. Лащенка (ф. 370), С. Федака (ф. 373), Г. Степури (ф. 760), а також серед документів фондів Галицького намісництва (ф. 146), Польської Ліквідаційної комісії (ф. 212), Наукового товариства ім. Т. Шевченка (ф. 309), Колекції документів урядів і армій УНР та ЗУНР (ф. 581) та
багатьох інших. У результаті співпраці ЦДІАУ у Львові з Національною бібліотекою у Варшаві архівом
створено велику збірку копій мікрофільмованих документів, що зберігаються у Варшаві і серед яких є
цінні матеріали про діяльність С. Петлюри(про що йтиметься нижче). Така співпраця є прикладом позитивного досвіду повернення в Україну архівних документів з архівів інших країн.
У Державному архіві Вінницької області (ДАВО) цікавими щодо проблеми нашого дослідження
були документи про діяльність місцевих органів самоврядування в період Директорії УНР та про
єврейські погроми (ф. 4155, 1196 та ін.).
Документи, пов’язані з налагодженням матеріального забезпечення армії УНР на Вінниччині
восени1919 р. містяться у фонді Вінницької міської управи (ф. 230).
Державний архів Полтавської області (ДАПО) має документи про навчання С. Петлюри в духовній семінарії, вступ його на шлях революційної боротьби та деякі матеріали стосовно родичів Петлюри.
Чимало документів, які характеризують соціально-економічну ситуацію в Кам’янецьку добу Директорії УНР (ф. 260, 263, 3026), збереглося в Державному архіві Хмельницької області (ДАХО) та його Кам’янець- Подільській філії (К-ПФ ДАХО).
Внаслідок трагічної долі визвольної боротьби документи і матеріали цієї доби опинились в архівосховищах та бібліотеках багатьох держав Європи та інших континентів. Найповніше зібрання
історіографічних праць та джерел про Симона Петлюру містять фонди Бібліотеки ім. Симона Петлюри
в Парижі, заснованої з ініціативи самого Петлюри, який у квітні1926 р. склав відозву щодо створення
бібліотеки. Урочисте її відкриття відбулося 26 травня1929 р. Бібліотека є найстарішою інституцією в
українській діаспорі і має завдання популяризувати ім’я Петлюри. На її полицях– понад30 тисяч
книжок і періодичних видань; вона має й архівний фонд. При бібліотеці створено Музей Симона Петлюри, в якому зберігаються цінні експонати та документи, що стосуються діяльності Петлюри. У Музеї
при бібліотеці зберігаються бойові прапори Армії УНР та інші цінні реліквії, пов’язані з боротьбою Армії
УНР, особисті речі С. Петлюри. Під час Другої світової війни гестапо вивезло бібліотеку до Берліна і
передало у східний відділ Великої бібліотеки, а в1943 р. її евакуювали до Ратібора. У1945 р. фонди
Бібліотеки ім. С. Петлюри та архів потрапляють у руки радянської армії, і на довгі роки слід їх загубився. Завдяки відданій праці української громади Парижа в післявоєнні роки Бібліотека ім. С. Петлюри і Музей відродилися. До нашого часу дбайливо зберігається періодика часів Петлюри, його листи,
особисті речі тощо – цей безцінний скарб, за що паризький осередок української еміграції заслуговує
великої вдячності всієї української світової спільноти.
Зусиллями Патрисії Кеннеді Грімстед вдалося віднайти частину передвоєнних фондів та архіву Бібліотеки ім. С. Петлюри у московських архівах: Центрі зберігання історично-документальних
колекцій (ЦХИДК) та Державному архіві Російської Федерації. Частково матеріали і документи
бібліотеки у різні роки передані до архівів України (про що йшлося вище). Значна їх частина тепер
міститься у Російському державному військовому архіві (РГВА), куди вони були передані у березні1999 р. із ЦХИДК зі збереженням свого попереднього опису, і складається з 9-ти окремих фондів:
документи Українського Народного Союзу у Франції (ф. 265); Тимофія Котенка (ф. 267); документи,
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пов’язані з убивством Петлюри і Судовою комісією (ф. 268); документи колишнього товариства комбатантів у Франції (ф. 269); архіви журналу«Тризуб» (ф. 270); різна кореспонденція, документи митрополита Шептицького (ф. 271); архів П. Чижевського (ф. 272); документи Української спілки Ліги націй (ф.
273); документи стосовно українських організацій у Чехо-Словаччині (ф. 297). Інша частина архівів
Бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі складає 6 фондів Державного архіву Російської Федерації
(ГАРФ): Бібліотека Симона Петлюри в Парижі (ф. Р-7008, 141 одиниць); пресове досьє «Тризуба» (ф.
Р-7498, 9 одиниць); Комітет вшанування пам’яті Петлюри (ф. Р-7437, 9 одиниць); Українська громада у
Франції (ф. Р-9107, 667 одиниць); товариство бувших Вояків Армії УНР у Франції (ф. Р-9305,14 одиниць); Найвища Рада Української Православної Церкви у Франції (ф. Р-9305, 14 одиниць). П. Грімстед
вважає, що Бібліотеці ім. Симона Петлюри в Парижі може належати ще низка інших фондів ГАРФ: дипломатична місія УНР в Парижі (ф. Р-6275); делегація УНР на Мирній конференції в Парижі (ф. Р7027); посольство УНР в Німеччині (ф. Р-5889); секретаріат УНР (ф. Р-7527); Міністерство закордонних справ УНР (ф. Р-6087) та ін. [3].
Унікальним серед українських наукових закладів за кордоном є Наукове товариство імені Шевченка в Європі(Париж, Сарсель), в якому акумульована чи не найбагатша історіографічна спадщина
національно-визвольної боротьби українського народу. Величезний масив літератури та джерельних
матеріалів зібрано у фондах Українського Вільного Університету у Мюнхені. Багато документів і матеріалів стосовно досліджуваної проблеми містять архіви Республіки Польща, куди вони потрапили
ще наприкінці1919 р., коли їх разом з іншим військовим майном армії УНР, яка відступала під тиском
білогвардійців, було захоплено як трофей польськими військовими частинами. Інша частина їх «осіла»
у польських архівах під час перебування українського екзильного уряду УНР у Польщі та перебування
армії УНР на інтернуванні в міжвоєнний період. Великий масив документів, дотичних до діяльності
С. Петлюри, зосереджено у Центральному військовому архіві (Centralne Archiwum Wojskowe, CAW) у
Варшаві (Рембертів), зокрема у фонді (ф. 380) під назвою «Інтернована Українська Армія», який
містить1270 справ. Найбільше зацікавлення з них викликають документи Канцелярії Головного Отамана (80 справ), Військового міністерства (557 справ), Головного управління Генерального штабу (213
справ), Штабу Дієвої Армії (89 справ) та ін. Значний інтерес становлять «мобілізаційні» документи
українського військового командування – звіти і доповіді представників місцевих адміністрації УНР про
хід мобілізації до українського війська на Правобережній Україні. Зазначені документи допомагають
збагнути причини невдач мобілізаційних заходів до «петлюрівської» армії – відсутність налагодженого
адміністративного апарату на місцях та низький рівень матеріального забезпечення української армії –
головні умови, без яких ці заходи були приречені.
У Національній бібліотеці у Варшаві (Biblioteka Narodowa w Warszawie) зберігається значне
зібрання документів і матеріалів під умовною назвою «Наукове товариство імені Т. Шевченка». З них
створено фонд мікрофільмів. Серед них документи Партизансько-повстанського штабу(ППШ)
(м/ф68754–68755; 68845–68849; 68863–68868), а саме: накази ППШ у повному обсязі, щоденники
штабу, склад апарату ППШ, ситуаційні рапорти, інструкції, донесення, кореспонденція, зокрема і від
Головного Отамана. Цінними є дипломатичні документи урядів УНР і ЗУНР, що містять дані про діяльність закордонних українських місій. Їх опрацювання дало можливість прояснити цілу низку проблем,
пов’язаних з діяльністю С. Петлюри у роки його перебування у Варшаві, зокрема щодо керування повстанською боротьбою, впливу на роботу ППШ, стосунків з керівництвом штабу. Окремі документи
стосовно досліджуваної проблеми вдалося віднайти у збірках канцелярії Директорії УНР (м/ф87285),
Міністерства закордонних справ (м/ф87286, 87287), канцелярії уряду УНР (м/ф87499), персональної
управи Армії УНР (м/ф87503), дивізій Армії УНР (м/ф87542–87544), особових збірках А. Жука
(м/ф77055, 77056), Є. Архипенка (м/ф79909–79912; 80286, 80361) та ін.
Слід зазначити, що багато документів цих збірок, на жаль, перебуває у вкрай поганому стані і
не придатні для прочитання. У деяких матеріалах відсутні окремі сторінки, інші – без зазначення авторства, дати, місця тощо. Так, зокрема, через втрату двох перших сторінок неможливою є ідентифікація авторства цікавого рукопису «Спогади одного ад’ютанта Ставки про події 1919 р.» обсягом 304
арк. (м/ф87502), написаного в Каліші й датованого 20 серпня1922 р. Спогади містять сміливі й нестандартні оцінки та характеристики чільних діячів УНР. Однак, як для автора – ад’ютанта Петлюри, вони є
вкрай «антипетлюрівськими», що наводить на думку про їхній фальшивий, провокаційний характер.
Велику українську архівну спадщину зберігає Державний архів у Празі. У ньому є багаті особові збірки
сучасників і сподвижників Петлюри: М. Омеляновича-Павленка, В. Петріва, М. Шаповала. Вони
містять величезну епістолярну спадщину С. Петлюри, яка ще чекає на своїх дослідників. Цінні архівні
джерела про Петлюру містять архів Української станиці у Каліші, що зберігається у Познані, архівні
збірки українських наукових інституцій США, Канади тощо.
Основний масив архівів військових частин і з’єднань Армії УНР за1919 р. загинув у «трикутнику
смерті», в якому опинилася українська армія наприкінці 1919 р. Чимало з них попало до рук більшовиків та поляків. Архіви дивізій Армії УНР – накази, розпорядження, оперативні зведення та інші документи за другу половину1919 р. – було знищено, щоб не переобтяжувати війська, які вирушали у Зимовий похід. До рук більшовиків у1920 р. потрапив увесь архів Української Галицької армії, і його
подальша доля тривалий час залишалася невідомою. Наприкінці 1990-х років були передані з мос-
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ковських архівних сховищ до ЦДАВО України значні за обсягом фонди (600 архівних справ) і сформовано фонд УГА (ф. 2188), в якому зберігаються директиви та накази командування УГА, оперативні та
розвідувальні зведення, дислокаційні відомості галицьких корпусів і бригад. У фонді містяться також
чимало копій розпоряджень, оперативних зведень та відомостей Штабу Головного Отамана та Дієвої
Армії УНР, (оригінали яких загинули у «трикутнику смерті»), що робить матеріали фонду особливо
цінними для дослідження діяльності С. Петлюри цього періоду. У1974 р. нью-йоркським видавництвом
«Червона Калина» опубліковано Денник (щоденник) Начальної команди Української Галицької армії.
Цей дивом уцілілий документ дозволяє в цілому відтворити загальний перебіг операцій Галицької
армії проти більшовиків і білогвардійців влітку–восени1919 р., коли ГА перебувала у підпорядкуванні
об’єднаного Штабу Головного Отамана С. Петлюри.
Висновки. Умови нелегальної роботи, динамічний перебіг подій доби визвольних змагань, обставини еміграції – все це негативно відбилося на збереженні документів про С. Петлюру. Багато з
них безповоротно втрачені для науки. Усе ще не віднайдені і не оприлюднені чимало праць самого
С. Петлюри. Дотепер залишається більшою мірою не зібраною й не опрацьованою його епістолярна
спадщина. Відтак пошуки в архівних фондах необхідно продовжувати. Праця в архівах інших держав
дала авторові підстави для висновку про те, що значна частина матеріалів і документів про українські
національно-визвольні змагання 1917–1920 рр. і, зокрема, джерел, що стосуються С. Петлюри, перебувають за межами нашої країни і їх доцільно повернути в Україну. Однак роботу для встановлення
міждержавних контактів та зв’язків із зарубіжними інституціями петлюрознавчого профілю і науковими
установами, де зберігаються документи про С. Петлюру, слід визнати малоефективною. Хоча саме від
повернення архівів в Україну визначальною мірою залежить розширення джерелознавчої бази про
С. Петлюру і про національно-визвольний рух українського народу. Добрий початок у цій справі закладено у співпраці між ЦДІА у Львові та Бібліотекою народовою у Варшаві, а також певною мірою
ЦДАВО України з архівосховищами Москви (у роки до агресії Росії проти України). Одначе і тут ще
належить зробити більше, ніж зроблено. Документи і матеріали про С. Петлюру, на думку автора,
невиправдано розпорошені по різних архівних установах. Нагальною є потреба створення окремого
архівного структурного відділу (скажімо, у рамках ЦДАВО України), який би сконцентрував усю джерельну базу і координував науково-дослідну роботу у цій царині. Суттєвим практичним кроком з точки
зору виявлення, вивчення, публікації матеріалів мала б стати підготовка анотованого покажчика
фондів та колекцій документів про С. Петлюру. Переконаний, що заходи до 100-річчя Української революції викличуть в українському суспільстві запит на Петлюру, активізують пошукову роботу в архівах, а нові документи і нові наукові дослідження та об’єктивні праці додадуть нових знань, зокрема у
сенсі подолання численних стійких міфів і стереотипів, що сто років накопичувалися довкола постаті
С. Петлюри.
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ПРАВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ:
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Мета статті – окреслити характерні риси, які проектуються в необхідність та основні аспекти дослідження права як соціокультурного явища. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні
загальнонаукових (системно-функціональний, історико-логічний, аналізу і синтезу) та спеціально-правових методах пізнання з фокусуванням уваги на методологічних засадах соціокультурного та правового підходів. Наукова
новизна дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності вивчення і подальшого розуміння права як
соціокультурного явища з використанням інклюзивного поєднання методологічних позицій правових і соціогуманітарних підходів з акцентуацією уваги на соціокультурному та правовому аналізі. Висновки. Дослідження
права як соціокультурного явища вимагає застосування міждисциплінарної методології, яка ґрунтується на інклюзивному поєднанні методів і принципів низки соціогуманітарних наук (соціології, права, психології, культурології,
антропології, історії). Така методологія покликана подолати певну дослідницьку обмеженість традиційних підходів
до розуміння права як суспільної інституції та виробити універсальний підхід до його трактування, позаяк насамперед дає змогу усвідомити його соціогуманітарні витоки, які почасти є однаковими для міжнародної правової
системи. Визначення універсальних загальногуманітарних засад функціонування права як суспільного інституту
спрощує пошук точок цивілізаційного перетину правових систем різних країн, уможливлюючи взаємодію не лише
окремих соціальних груп, а й різних теоретичних концепцій щодо його сутності з урахуванням культурноцивілізаційних відмінностей.
Ключові слова: право; культура; правова культура; соціокультурне явище; соціокультурний підхід; методологія.
Вавженчук Сергей Ярославович, доктор юридических наук, доцент, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченка; Биркович Александр Иванович, кандидат юридических наук,
доцент Ужгородского национального университета
Право как социокультурное явление: к постановке проблемы
Цель статьи - определить характерные черты, которые проектируются в необходимость и основные аспекты исследования права как социокультурного явления. Методология исследования основана на междисциплинарном сочетании общенаучных (системно-функциональный, историко-логический, анализа и синтеза) и специально-правовых методах познания с фокусировкой внимания на методологических принципах
социокультурного и правового подходов. Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости изучения и дальнейшего понимания права как социокультурного явления с использованием инклюзивного сочетания методологических позиций правовых и социогуманитарных подходов с акцентуацией внимания
на социокультурном и правовом анализе. Выводы. Исследование права как социокультурного явления требует
применения междисциплинарной методологии, основанной на инклюзивном сочетании методов и принципов ряда социогуманитарных наук (социологии, права, психологии, культурологии, антропологии, истории). Такая методология призвана преодолеть определенную исследовательскую ограниченность традиционных подходов к пониманию права как общественной формации и выработать универсальный подход к его трактовке, поскольку
прежде всего позволяет осознать его социогуманитарные истоки, которые отчасти являются одинаковыми для
международной правовой системы. Определение универсальных общегуманитарных принципов функционирования права как общественного института упрощает поиск точек цивилизационного пересечения правовых систем
разных стран, делая возможным взаимодействие не только отдельных социальных групп, но и различных теоретических концепций в определении его сущности с учетом культурно-цивилизационных различий.
Ключевые слова: право; культура; правовая культура; социокультурное явление; социокультурный
подход; методология.
Vavzhenchuk Serghii, Doctor of Law, Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv; Byrkovych
Oleksandr, PhD, Docent of Uzhhorod National University
Law as a socio-cultural phenomenon: the formulation of the problem
Purpose of the article is to define the characteristic features that are projected into the need and the main aspects of the study of law as a socio-cultural phenomenon. The methodology of the research is based on an interdisciplinary combination of general scientific (system-functional, historical-logical, analysis and synthesis) and special-legal
methods of cognition, focusing on the methodological principles of sociocultural and legal approaches. Scientific novelty of the research is to justify the need to study and further understand the law as a socio-cultural phenomenon using an
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inclusive combination of methodological positions of legal and socio-humanitarian approaches with an emphasis on sociocultural and legal analysis. Conclusions. The study of law as a socio-cultural phenomenon requires the application of
an interdisciplinary methodology based on an inclusive combination of methods and principles of some social and human
sciences (sociology, law, psychology, cultural studies, anthropology, history). Such a methodology is designed to overcome certain research limitations of traditional approaches to understanding the law as a social formation and to develop
a universal strategy to its interpretation since it, first of all, allows us to appreciate its socio-humanitarian sources, which
are partly identical for the international legal system. The definition of universal humanitarian principles of the functioning
of law as a public institution facilitates the search for points of civilizational intersection of legal systems of different countries, making possible the interaction of not only individual social groups but also various theoretical concepts in determining its essence, taking into account cultural and civilizational differences.
Key words: law; culture; legal culture; socio-cultural phenomenon; sociocultural approach; methodology.

Актуальність теми дослідження. Осмислення права як соціокультурного явища нині тісно
пов’язане, насамперед, із загальносвітовими інтеграційними і уніфікаційними процесами, спровокованими глобалізацією, правовими реформами, необхідністю і можливістю рецепції широкого кола загальнолюдських ціннісних елементів у різні правові системи, що, власне, і вимагає пошуку принципово
нових підходів до розуміння такого багатогранного явища, як право, зокрема в межах соціогуманітаристики, та його ролі в суспільстві.
Мета статті – окреслити характерні риси, які проектуються в необхідність та основні аспекти
дослідження права як соціокультурного явища.
Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні загальнонаукових
(системно-функціональний, історико-логічний, аналізу і синтезу) та спеціально-правових методах
пізнання з фокусуванням уваги на методологічних засадах соціокультурного та правового підходів.
Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні розуміння права як соціокультурного
явища з використанням інклюзивного поєднання методологічних позицій правових і соціогуманітарних
підходів з акцентуацією уваги на соціокультурному та правовому аналізі.
Ступінь наукової розробки. Різні соціокультурні аспекти права, зокрема дотичні до його
співвідношення з культурою, розглядають на пострадянському просторі такі дослідники, як О. Гузнов
[2], В. Нерсесянц, Г. Гриценко, С. Зінковський [5], О. Добровінський [4], Г. Муромцев, О.Лукашева, Ю.
Тихомиров, А. Гусейнов [3], Я. Гайворонська, М. Матузов, І. Ільїн, В. Любченко, І. Левченко та ін. Низка
науковців свої погляди на проблему взаємовідносин культури і права концептуалізувала у монографії
«Право і культура» [16].
Праці західних дослідників, зокрема Ж.Карбоньє, Н.Неновски, С.-П.Сінгха, Л.Фрідмана,
Н.Лумана, О. Хеффе, Г. Гінса, також склали підґрунтя соціокультурного підходу до дослідження права.
Серед українських дослідників зазначеній проблемі присвячена стаття І. Коваленко, яка
обґрунтовує правомірність соціокультурного підходу до вивчення правового виховання [6]. Право як
соціокультурний феномен у однойменній статті вивчає А. Павко [13]. О. Петришин розглядає проблеми соціалізації права [15] та особливості юридичного підходу до нього як соціального явища [14]. А.
Кучук обґрунтовує застосування соціокультурного підходу до розуміння права [8]. А. М. та М. А. Самбор досліджують межі взаємовпливів культури і права у формуванні правової держави [17]. Дослідженню розуміння права як феномена культури у концепції Г. Гінса присвячена публікація О. Литвинова [9]. Взаємодію культури і культурних конституційних прав людини та громадянина досліджує М.
Мацькевич [10], закону і культури - О.Костенко [7]. Аналізу права у системі культури присвячений
окремий розділ у довідковому виданні «Морфологія культури: Тезаурус» за ред. В. Лозового [11].
Водночас варто констатувати, що, незважаючи на зростання пошукового інтересу до
соціокультурних аспектів права, в українській науці бракує ґрунтовних досліджень з окресленої проблематики, що також визначає їх актуальність.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття у зв’язку зі зростанням
тенденції до загальної гуманітаризації науки в правових дослідженнях актуалізувалися проблеми, які
не обмежуються вивченням нормативних, регулятивних характеристик права, а торкаються широкого
кола питань його взаємозв’язку з державою, суспільством, культурою, людиною, а також різних аспектів правової культури, соціокультурного аспекту функціонування правових систем тощо. Такий
підхід, на думку прихильників інклюзивної методології, дає змогу краще зрозуміти ґенезу, етапи становлення і основні принципи функціонування останніх як насамперед соціокультурних феноменів, інструментів суспільних перетворень і ціннісних регуляторів, становлення та загально-специфічна
конфігурація яких опосередкована культурно-цивілізаційними чинниками в процесі історичних трансформацій.
Виходячи з методологічної позиції А. Спіркіна, що «культура - це свого роду призма, крізь яку
заломлюється і висвічується для нас все суще» [11], правові системи дійсно змушені не втрачати
«зв’язок» із загальноцивілізаційними засадами функціонування людського суспільства, а відтак покликані визначати основні напрями його побутування у нерозривному поєднанні з більшістю соціокультурних явищ, що й вимагає його дослідження у відповідному ракурсі. Так, на думку О. Гузнова, право –
це відокремлене явище культури, яке водночас тісно пов'язане з усіма іншими її явищами; логіка
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пізнання права в цілому близька до логіки пізнання культури, в зв'язку з цим вивчення права з точки
зору культури відкриває ширші можливості для праворозуміння [2].
Насамперед визначимо основні принципові позиції, на які вказують науковці під час дослідження права як соціокультурного явища.
Так, О. Добровінський у дисертаційному дослідженні «Право як соціокультурне явище розвитку
цивілізації» обґрунтовує необхідність розпочинати дослідження соціокультурних витоків права з
лінгвістичного аналізу змісту самого поняття «право», позаяк мова, на його думку, - це невід’ємна характеристика соціуму і культури будь-якого народу. Відтак, щоб зрозуміти суть права, потрібно
з’ясувати наскільки етимологічно однорідне поняття цього явища в мові і культурі різних народів [4].
Ґрунтовно не зупиняючись на теоретичних розвідках дослідника щодо різних думок з приводу
етимології походження права, лише зазначимо, що всі вони в своїй першооснові дійсно мають спільне
коріння. Останнє, зокрема, виражається у співзвуччі слів: 1) Jupiter (Зевс у греків - Юпітер у римлян),
jubierra: владика землі; 2) guber-nare (gubernator) керувати; франц. gouvernement і англ. governement
– державна влада. І далі: justis - правий, справедливий, justitia – природна справедливість – виводиться друге значення justitia: правосуддя, судочинство і т. д. [4].
Як соціокультурний феномен право не може бути не пов’язане з мораллю, моральністю окремої людини і певного соціуму. Завданням кожної правової моделі залишається збереження ювелірного механізму, що здатен забезпечувати баланс між правом та мораллю. Вказане реалізується за
рахунок подібних рис, притаманних як праву, так і моралі. Мораль відносять до елементів свідомості
будь-якої людини, а отже, вона реалізується через суб’єктивне сприйняття та слідування загальноприйнятним у соціумі нормам поведінки, які на суспільному рівні, як правило, закріплені в правових
нормах окремої держави. Ці категорії в ідеальному розумінні у процесі цивілізаційного розвитку дедалі
більше набувають ознак загальнолюдської цінності, хоча і зберігають при цьому національноспецифічне забарвлення, зокрема в аспекті реакції на різні моральні недоліки. Натомість А. Гусейнов
визначає право як культурно-історичний феномен, зумовлений різноманітними проявами культури (в
т.ч. правової), його стійкістю і мінливістю, просторово-часовою та етнокультурною цілісністю [3].
Право тісно переплітається з поняттям угоди, домовленістю, що концептуалізовано в
найбільш прийнятній на сьогодні теорії виникнення держави як наслідку суспільного договору (теорія
Т. Гоббса), та виражає волю суспільства, яке його санкціонує. Враховуючи основні постулати теорії
суспільного договору, О. Добровінський формулює модифіковане поняття права, як санкціонованої
домовленісті суб’єктів корпорації, міри справедливості, для охорони якої і необхідна певна влада,
уособлена в державі [4]. За всієї привабливості наведеної теорії Т. Гоббса, до її недоліків можна віднести те, що особа, яка уклала такий суспільний договір, позбавлена права на його розірвання, що в
сучасному розумінні обмежує об’єктивні та суб’єктивні права людини.
Право не може стояти осторонь від поняття справедливості як морально-етичної категорії.
Остання виступає базисом будь-якої правової моделі держави та існування суспільства, особливо того, яке стоїть або прагне стати на позиції залучення до загальноцивілізаційних цінностей, найкраще
реалізованих в демократії як сучасній формі суспільно-державних відносин.
Як найвищу цінність, чесноту, розуміють справедливість більшість філософів, зокрема Платон
у трактаті «Держава». На його переконання, - це врівноважені у гармонії мужність, поміркованість та
мудрість. Платон підкреслив, що в ідеальній, справедливій державі кожен може займатися тим, що
1
найбільше відповідає його поклику [18, 271]. Тобто держава бере на себе обов’язок не лише забезпечити правопорядок, превентивну охорону та захист прав і свобод людини, а й формувати правову
культуру, що сприятиме взаємодії права та справедливості. Інтегрально проявляючись на рівні правової культури, право набуває системних ознак, детермінованих конкретними культурно-історичними
чинниками. Так, на думку С. Зінковського, право постає як невід'ємна частина правової культури, а та,
в свою чергу, - як елемент культури суспільства [5].
У цьому ключі варто підкреслити, що правова культура тісно пов’язана з правовою ментальністю окремої правової системи, яка забезпечує структурну інтеграцію соціально-правових явищ, зокрема -нормотворення та правозастосування. Так, Г. Гінс наголошує, що не можна пояснити походження права, «ігноруючи людський розум, забобони, особливості прагнень людини» [1, 51], а тому
«варто звертатися до найпростіших проявів правової психології, яка є доступною людям самої
примітивної культури і самого раннього віку» [1, 43].
Правова ментальність, як категорія, що володіє інтегруючим потенціалом, на думку
С.Зінковського, включає несвідомий духовний досвід, на основі якого формується правосвідомість.
Фундамент правової ментальності утворюють первинні психічні структури – архетипи, які в процесі
етногенезу та культурно-історичного розвитку наповнюються специфічним змістом, утворюючи стандарти і стереотипи правової поведінки, прийнятної в конкретному соціокультурному середовищі [5], а
відтак визначають її патерни у різних ситуаціях і обставинах, пов’язаних з структурним розмежуванням
суб’єктивних прав і обов'язків між соціальними групами в процесі суспільної взаємодії. Архетипи - це,
на думку А. Гусейнова, прототипи права, які визначають правові установки і є основою уявлень людини про правову дійсність [3]. Як наслідок, правова культура формується на підвалинах правої ментальності, що окреслена окремою правою системою. Саме тому у створенні дійової норми права по-
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трібно враховувати правову ментальність та правову культуру окремого соціуму, а також загальні
тенденції міжнародної правової культури, сформованої міжнародними інституціями. В іншому випадку
така норма права стане мертво-народженою і не буде досягати своєї мети у правозастосуванні.
Отже, як зазначає А. Павко, фундаментальні цінності права знаходять своє конкретне втілення
як один із найважливіших елементів соціокультурної системи суспільства, що ґрунтується на безперечних цінностях інтелекту, духу, свободи, моралі [13, 23].
Відповідно до всього зазначеного вище, рецепція права найкраще відбуватиметься за умови
врахування особливостей окремих культур та міжнародної правової культури, які у процесі взаємодії
апелюють до схожих ознак світогляду і ментальності, відображених у відповідній правовій системі й
правовій культурі.
Отже, становлення права як багатогранного універсального способу організації соціуму, можливість формування якого залежить від формування окремих правових культур та міжнародної правової культури – це справа часу. Як наслідок, формується так звана глобальна правова система із власною багаторівневою структурою, що відображає не лише особливості правової культури окремих
правових сімей, а й міжнародну правову культуру. Глобальна правова система - це новий рівень
існування права, що проявляється в становленні глобального правового менталітету і затвердженні
глобальної правової культури [12].
Таким чином, у дослідженні права парадигмально поєднуються культурологічний, антропологічний і правовий підходи, провокуючи дослідників до подальшого розширення його розуміння у
межах міждисциплінарності. Зокрема, культурологічний підхід, на думку С. Зінковського, дає змогу
простежити особливості виникнення права в різних суспільствах, формування його ціннісної основи,
інституційних і процесуальних компонентів, дати відповіді на низку важливих проблем сучасного правового розвитку [5].
Висновки. Відтак, дослідження права як соціокультурного феномена вимагає застосування
міждисциплінарної методології, яка ґрунтується на інклюзивному поєднанні методів і принципів низки
соціогуманітарних наук (соціології, права, психології, культурології, антропології, історії). Така методологія покликана подолати певну дослідницьку обмеженість традиційних підходів до розуміння права як
суспільної інституції та виробити універсальний підхід до його трактування, позаяк насамперед дає
змогу усвідомити його соціогуманітарні витоки, які почасти є однаковими для міжнародної правової
системи. Визначення універсальних загальногуманітарних засад функціонування права як суспільного інституту спрощує пошук точок цивілізаційного перетину правових систем різних країн, уможливлюючи взаємодію не лише окремих соціальних груп, а й різних теоретичних концепцій на його
сутність з урахуванням культурно-цивілізаційних відмінностей.
Примітки
1
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СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ В СВІТЛІ ІДЕЙ ЛЬВІВСЬКОВАРШАВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ.
К. МАЛЕВИЧ – В. СТШЕМІНСЬКИЙ І Г. СТАЖЕВСЬКИЙ: ПОШУКИ СУПРЕМАТИЧНОЇ ТА
КОНСТРУКТИВІСТСЬКОЇ МОВИ АВАНГАРДИСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА
(Cтаття третя)
Мета дослідження. У першій статті про семіотику українського та польського авангарду було розглянуто
його філософсько-естетичний та культурологічний контекст, зокрема, у світлі ідей Львівсько-Варшавської філософської школи. На продовження цієї проблематики наразі аналізуються семіотичні паралелі (гомології) у творчості українських та польських авангардистів першої третини ХХ століття. На основі єдності культурологічного,
естетико-семіотичного і мистецтвознавчого аналізу художніх здобутків мистецького аванграду в Україні та Польщі досягається розуміння культурно-історичних особливостей творчого «діалогу» митців, що працювали у схожих світоглядних і естетичних парадигмах. Методологія дослідження ґрунтується на естетико-семіотичних концепціях репрезентантів Львівсько-Варшавської філософської школи (С.Балей, Р.Інгарден, З. Ліссе, Л.Хвістек) та
фундаторів семантичної філософії мистецтва (К.Белл, Б.Кроче, С.Лангер, Г.Рікерт) і сучасної семіології культури
(Я.Мукаржовський, Ю.Ломан, У.Еко). Використовується міждисциплінарний синтез філософсько- культурологічного, естетичного і мистецтвознавчого підходів. Наукова новизна. З позиції сучасної семіології вперше аналізуються знаково-символічні комплекси і семантичні змісти у творчості українських і польських авангардистів. Вибудовуються моделі семіотичних паралелей (гомологій) у творчості провідних митців України та Польщі першої
третини ХХ ст. Застосовується метод екстраполяції естетико-семіотичних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи на розуміння схожості і діалогізму в художній образності окремих митців. Висновки. Феноменологічні,
інтуїтивістські, неопозитивістські орієнтації наукового і художньо-естетичного мислення викликали кубістичні, футуристичні, абстракціоністські, конструктивістські шукання авангардних митців. Естетичні засади семіозису авангардизму в Україні заклали В. Кандинський, К. Малевич, О. Богомазов, у Польщі – Т. Пайпер, В. Стшемінський,
Г. Стажевський. Розвиток українського та польського авангарду цих часів складається, зокрема, як своєрідний
«діалог» між мистецькими групами й окремими митцями у Варшаві та Києві, Кракові та Львові. В інтелектуальній
атмосфері цих творчих «змагань» симптоматичними є науково-світоглядні позиції Львівсько-Варшавської філософської школи з її неопозитивістськими і феноменологічними орієнтаціями, і особливо – семантичною філософією мистецтва, що відповідала утвердженню нової семіосфери авангардистської образотворчості. Особливості «діалогу» митців аналізуються на прикладах естетико-семіотичних і художніх паралелей між В.Кандинським
і Я.Т.Пайпером (теоретичне обґрунтування авангарду в мистецтві), К.Малевичем та В.Стшемінським і
Г.Стажевським (пошуки супрематичної та конструктивістської художньої мови), О.Богомазова і художників
«Краківської групи» (шлях від кубізму і футуризму до експресивно-ліричної абстракції). Резюмується, що семіотика українського та польського авангарду першої третини ХХ століття збігається у сфері «значущих форм» нонкласики в образотворчому мистецтві.
Ключові слова: семіотика; гомологія; художня образність; авангардизм; діалог культур «Україна – Польща».
Личковах Владимир Анатольевич, доктор философских наук, профессор Национальной академии
руководящих кадров культуры и искусств
Семиотика украинского и польского авангарда в свете идей Львовско-Варшавской философской
школы. К. Малевич – В. Стшеминский и Г. Стажевский: поиски супрематического и конструктивистского
языка авангардистского искусства (статья третья)
Цель исследования. В первой статье про семиотику украинского и польского авангарда был рассмотрен его философско-эстетический и культурологический контекст, в частности, в свете идей ЛьвовскоВаршавской философской школы. В продолжение этой проблематике анализируются семиотические параллели
(гомологии) в творчестве украинских и польских авангардистов первой трети ХХ века. На основе единства культурологического, эстетико-семиотического и искусствоведческого анализа художественных достижений художественного аванграда в Украине и Польше достигается понимание культурно-исторических особенностей творческого «диалога» художников, работавших в подобных мировоззренческих и эстетических парадигмах.
Методология исследования основывается на эстетико-семиотических концепциях репрзентантов ЛьвовскоВаршавской философской школы (С.Балей, Р.Ингарден, С. Лиссе, Л.Хвистек) и основателей семантической философии искусства (К.Белл, Б. Кроче, С.Лангер, Г. Рикерт) и современной семиологии культуры (Я.Мукаржовский,
Ю.Ломан, У. Эко). Используется междисциплинарный синтез философско-культурологического, эстетического и
искусствоведческого подходов. Научная новизна. С позиции современной семиологии впервые анализируются
знаково-символические комплексы и семантические содержания в творчестве украинских и польских авангардистов. Выстраиваются модели семиотических параллелей (гомологий) в творчестве ведущих художников Украины
и Польши первой трети ХХ в. Применяется метод экстраполяции эстетико-семиотических идей ЛьвовскоВаршавской философской школы на понимание сходства и диалогизму в художественной образности отдельных
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художников. Выводы. Феноменологические, интуитивистской, неопозитивистского ориентации научного и художественно-эстетического мышления вызвали кубистические, футуристические, авангардистские, конструктивистские искания авангардных художников. Эстетические принципы семиозиса авангардизма в Украине заложили В.
Кандинский, К. Малевич, А. Богомазов, в Польше – Т. Пайпер, В. Стшеминський, Г. Стажевского. Развитие украинского и польского авангарда этих времен состоит, в том числе, как своеобразный «диалог» между художественными группами и отдельными художниками в Варшаве и Киеве, Кракове и Львове. В интеллектуальной атмосфере этих творческих «соревнований» симптоматическими является научно-мировоззренческие позиции
Львовско-Варшавской философской школы с ее неопозитивистского и феноменологическими ориентациями, и
особенно – семантической философией искусства, отвечала утверждению новой семиосферы авангардистской
изобразительного искусства. Особенности «диалога» художников анализируются на примерах эстетикосемиотических и художественных параллелей между В.Кандинский и Я.Т.Пайпером (теоретическое обоснование
авангарда в искусстве), К. Малевич и В.Стшеминським и Г.Стажевським (поиски супрематический и конструктивистской художественной речи ), Богомазова и художников «Краковской группы» (путь от кубизма и футуризма к
экспрессивно-лирической абстракции). Резюмируется, что семиотика украинского и польского авангарда первой
трети ХХ века совпадает в сфере «значимых форм» нонклассики в изобразительном искусстве.
Ключевые слова: семиотика; гомология; художественная образность; авангардизм; диалог культур
«Украина – Польша».
Lychkovakh Volodymyr, Doctor of Philosophy, Professor National Academy of Culture and Arts Leadership
Semiotics of ukrainian and polish waggard in the light of the ideas of the lvvivsk-warsaw philosophical
school. K. Malevich - V. Steshinsky and G. Stazhevsky: search for suprematist and constructivist avant-garde
art (Article 3)
Purpose of the article. In the first article on the semiotics of the Ukrainian and Polish avant-garde, his philosophical aesthetic and cultural context was considered, in particular, in light of the ideas of the Lviv-Warsaw Philosophical School. To continue this problem, the semiotic parallels (homology) in the works of the Ukrainian and Polish avantgardists of the first third of the twentieth century are being analyzed. On the basis of the unity of cultural, aestheticsemiotic and art-study analysis of artistic achievements of artistic avant-garde in Ukraine and Poland, an understanding
of the cultural and historical peculiarities of the creative dialogue of artists working in similar ideological and aesthetic
paradigms is achieved. Methodology. The research is based on the aesthetic-semiotic concepts of the representatives
of the Lviv-Warsaw School of Philosophy (S. Baley, R. Ingardin, S. Lisse, L. Hvysteck) and the founders of the semantic
philosophy of art (K. Bell, B. Croce, S. Langer, G. Rickert) and modern semiotics of culture (Y.Mukarzhovsky, Y.Loman,
U.Eko). Interdisciplinary synthesis of philosophical and cultural, aesthetic and art-study approaches is used. Scientific
novelty. From the standpoint of modern semiotics, for the first time, symbolic complexes and semantic contents in the
works of the Ukrainian and Polish avant-garde are analyzed. Models of semiotic parallels (homologies) are created in the
works of leading artists of Ukraine and Poland of the first third of the XX century. The method of extrapolation of the aesthetic-semiotic ideas of the Lviv-Warsaw School of Philosophy is used to understand the similarity and dialogism in the
artistic imagery of individual artists. Conclusions. Phenomenological, intuitive, neo-positivist orientations of scientific and
artistic and aesthetic thinking have caused cubistic, futuristic, abstract, and constructivist quests of avant-garde artists.
The aesthetic principles of the semiosis of avant-guardism in Ukraine were laid by V. Kandinsky, K. Malevich, O. Bogomazov, in Poland - T. Piper, V. Steshinsky, G. Stazhevsky. The development of the Ukrainian and Polish avant-garde
of these times is, in particular, a kind of "dialogue" between artistic groups and individual artists in Warsaw and Kiev,
Krakow and Lviv. The intellectual atmosphere of these creative "competitions" is symptomatic of the scientific and philosophical positions of the Lviv-Warsaw School of Philosophy with its neo-positivist and phenomenological orientations,
and especially - the semantic philosophy of art, which corresponded to the establishment of a new semiosphere of avantgarde imagery. The peculiarities of the dialogue of the artists are analyzed on the examples of aesthetic-semiotic and
artistic parallels between V. Kandinsky and Y.T.Pyper (theoretical justification of the avant-garde in art), K. Malevich and
V. Stshinsky and G. Stazhevsky (the search for suprematist and constructivist artistic language ), O. Bogomazov and
artists of the "Krakow group" (the path from Cubism and Futurism to expressive and lyrical abstraction). It is summarized
that the semiotics of the Ukrainian and Polish avant-garde of the first third of the 20th century coincides in the sphere of
"significant forms" of non-classics in fine arts.
Key words: semiotics; homology; artistic imagery; avant-gardism; dialogue of cultures "Ukraine - Poland".

Теоретична розробка і мистецьке утвердження нової семіотики авангарду знайшли своє місце
у творчості інших представників українського і польського нонфігуративного живопису, зокрема Казимира Малевича (супрематизм), Владислава Стшемінського (унізм), Генрика Стажевського (формізм,
конструктивізм, геометрична абстракція). Між ними існували спільні естетико-генетичні й творчі зв’язки
в неопозитивістському контексті «мінімалізму» (який у філософії пропагував К. Твардовський) та «раціонально конструктивістичного аскетизму» (якого у філософії мови, лінгвістиці та математичній логіці
дотримувалися інші прибічники Львівсько-Варшавської школи). Показовими є спільна участь згаданих
митців у паризькій виставці в галереї «Dеnise Rénè» [5, 39], семіотико-стилістичні паралелі їхньої живописної образності, яка тяжіла до «чистих пластичних засобів» (група «Блок»), навіяних економною
простотою первісного мистецтва.
Тобто, парадокс естетики авангарду якраз і полягає у модернізації художньої мови через звернення… до архаїчних джерел мистецтва, до традиційних засад етнокультурного світовідношення в їх
переосмисленому, трансформованому розумінні. Один з основоположників абстракціонізму український художник і теоретик мистецтва Казимір Малевич (1878-1935) визначив суть свого знаного «Чорного квадрату» як «нуль форми», що символізувало повернення до першовитоків художньої творчості.
Як «король п’яти вимірів», К.Малевич свідомо вводить в естетику свого авторського «супрематизму»
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принцип «економії» (мінімалізму), котрий доповнював чотири онтологічних виміри реального часопростору. З точки зору п’ятого («економія») виміру пріоритет в малярстві надається чистим формам і кольорам, а «духовну силу змісту відторгнути як приналежність зеленого світу м’яса та кістки» [12, 30].
Супрематизм (від франц. Suprematie – вищість, перевага, панування) в естетиці К. Малевича
пов'язаний з живописною «вищістю» трьох «чистих» форм (квадрат, коло, хрест) і трьох «чистих» кольорів (білий, червоний, чорний). Це означало повернення до мінімальних першоелементів архаїчного
і народного (наївного) мистецтва, авангардистське заперечення культурно-змістової предметності,
навернення через нонфігуратив до сфери чистих почуттів та інтуїції. Саме тому під репродукцією «Чорного квадрата на білому тлі» у першій великій теоретичній праці К. Малевича «Про нові системи малярства» (1919 р.) автором уміщений підпис: «Остання Супрематична площина по лінії мистецтв, живопису, кольору, естетики, що вийшла за їхню орбіту» [12, 32]. Не випадково «Чорний квадрат»
вважається «іконою» авангардизму ХХ століття, а в супрематизмі, за словами Малевича, він виступає
як «знак економії».
Ще одним програмним твором естетики супрематизму є «Супрематична композиція. Біле на
білому тлі». Сам К. Малевич оголосив цю картину кульмінацією супрематизму. У коментарях до своїх
образів, часто розкиданих по його записниках і щоденниках, він пояснював, що створює не власно
квадрати, а саме «вираження безпредметності, розкриває площинними геометричними фігурами перевагу «чистого чуття».
Філософською основою супрематичної естетики і мистецтва К. Малевича є інтуїтивізм, досконало розроблений в Західній Європі А. Бергсоном. Але якщо останній виводив інтуїцію з «життєвого
пориву» та осягання «тривалості ірраціонального життя», то К. Малевич пов’язував інтуїцію з творчим
началом, з утвердженням безпредметності через «новоутворення» в мистецтві. Відтак його не менш
знаний «Червоний квадрат» символізував інтуїтивне бачення «живописного реалізму селянки у двох
вимірах». Технологія таких новотворів дуже нагадує метод феноменологічної редукції, який екстраполюється з філософії на естетику і художню творчість. Відбувається редукція предметності, її «винесення за дужки» (Е. Гуссерль), і через волю до творчого начала в інтенціональності семіозису створюються «нові знаки» (К. Малевич).
Отже, супрематична естетика і мистецтво, розроблені К. Малевичем, спрямовані не на зовнішню предметність, а на ейдетичні форми, чисті сутності, які конституюються через «ноезис» – «естезис» в «ноему» – «поему». Мислительні сутності феноменології набувають у супрематизмі естетичних, образно-інтуїтивних значень. Не випадково супрематичну ідею квадрату К. Малевич пов’язував із
становленням нової системи мистецтв, що ґрунтується на чистій творчості, а тому є безпредметним, з
новоутвореними формами – «Квадрат не підсвідома форма. Це творчість інтуїтивного розуму. Обличчя нового мистецтва! Квадрат живий царюючий малюк. Перший крок чистої творчості в мистецтві.
До нього були наївні юродства та копія натури. Наш світ мистецтва став новим, безпредметним, чистим. Зникло все, залишилась маса матеріалу, з якого буде вибудовуватись нова форма», – писав
К. Малевич у тій само теоретичній праці «Про нові системи мистецтва» в 1919 р.
Завершуючи короткий аналіз «мотиву Малевича» в естетиці українського авангарду, зазначимо, що його естетичні ідеї були викладені не лише в теоретичній формі й закріплені в супрематичному
малярстві. Його «Естетика» [13], що претендувала на «космізм», «урбанізм», «універсалізм», втілювалася і в інших видах мистецтва, була підґрунтям оформлення святкових міст (наприклад, Вітебська,
де Малевич працював деякий час разом із Шагалом і створив свою школу і партію «Уновис» – Учредительный совет нового искусства) і театральних спектаклів (наприклад, опери «Перемога над Сонцем»,
де лібрето написали В. Хлєбніков та О. Кручоних, а музику – М. Матюшин).
Будучи з 1913 р., разом з В. Татліним, членом футуристичного «Союзу молоді», він ілюстрував
книги поетів-футуристів, був знайомим з В. Маяковським, братами Бурлюками, тими самими Хлєбніковим, Кручоних, вплинувши на естетику та арт-практику російського та українського кубофутуризму.
Розуміючи живопис як фарбу, колір, закладений в середині нашого організму, він вважав його «спалахи» великими і вимогливими. Щодо самого себе він писав: «Моя нервова система пофарбована ними.
Мій мозок горить від їхнього кольору».
Відтак К.Малевич переносить свої естетичні ідеї й в архітектурні проекти, ескізи одягу й декоративно-ужиткового мистецтва. В будівництво він привносить супрематичну ідею «архітектонів», де
споруда конструювалась з окремих готових форм і цілих блоків, що відповідають мінімалістському
принципу «економії». Так само за супрематичними малюнками створювався столовий посуд, зокрема
чайні сервізи. Навіть власну труну К.Малевич змоделював за супрематичною композицією, в якій заповідав себе поховати. На похоронах супрематичний саркофаг був символічно доповнений «іконою»
чорного квадрата, яка була встановлена спочатку на капоті похоронної вантажівки, а потім на могильному пам’ятнику – дерев’яному кубі роботи учня Малевича Миколи Суєтіна. Сьогодні на могилі українського художника-авангардиста знаходиться новий надгробок – вже білий куб з червоним квадратом.
А «червоний квадрат» сам Малевич трактував як знак світового революційного мистецтва, обґрунтуванню якого він присвятив свою творчість і художньо-естетичні роздуми.
Так «авангардно» естетичні ідеї втілюються не лише в мистецтві, а й в житті та навіть після
смерті. Саме тому вони є безсмертними, як і естетика Казиміра Малевича [13], що спиралася на
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український народний декоративізм (у вишиванках, килимах, розписах хатньої печі), фольклорну символіку кольорів, відчуття краси природних форм, які він бачив з дитинства на Київщині.
Видатний польський (так само російський та білоруський) художник-авангардист Владислав
Стшемінський (1893-1952) увійшов в історію семіотичних пошуків у мові «нового мистецтва» як теоретик і практик «унізму». Свою концепцію, викладену в 1928 році у книзі «Унізм в живопису», він уважав своєрідним розвитком ідей супрематизму К. Малевича. Як фундатор і учасник (разом із своєю
дружиною – скульптором Катажиною Кобро) варшавської авангардистської групи «Блок»,
В. Стшемінський втілює естетику «унізму» в пошуку нової семіотики для «конструкції площини,
об’єктивної геометричної рівноваги її складових елементів, що викликало структуральні пошуки в галузі композиції» [5, 34; 14].
З точки зору «унізму», при творенні малярського образу треба відмовлятися від множинності
форм живописного зображення, аби зберегти його єдність. Композиційний, графічний та колористичний унізм (мінімалістична редукція художньої мови – В. Л.) є конче необхідним для цільності художнього образу та його сприйняття, адже множинність конструктивних і візуально-виразних форм «розкриває» образно-смислову та перцептивну єдність картини. На думку Стшемінського, замість органічної
єдності композиції тут виникає механічний конгломерат нестикованих між собою об’єктів. З цієї причини вже у 30-ті роки ХХ ст. художник переходить від багатобарвності зображення до світлової однотональності (монохромності), як це робили К. Малевич і П. Мондріан.
Ці семіотичні пошуки, гомологічно корелювали з ідеями «чистоти», «простоти», «економії»,
«мінімалізму» філософського мислення у Львівсько-Варшавській школі, як, втім, і в естетиці неопозитивізму взагалі. Домінанта науково-раціональних, логіко-математичних засад філософування були
характерною і для нонфігуративного (абстрактного) малярства, особливо в його супрематичних, геометризованих формах. Зокрема, «геометрична абстракція», що у К. Малевича і В. Стшемінського сполучалася з конструктивізмом та функціоналізмом, «вказує на роль раціоналістичного начала у творчості, установку на логічно виважені засоби виражальності» [5, 34].
Відтак, семіотика унізму, як і супрематизму, ґрунтується на логіко-раціональних засадах упорядкування знаково-символічного та художньо-образного світу, виявляючись у природі виразних
форм, мінімалістичній композиції, «економії» художнього мислення (майже як в махізміемпіріокритицизмі!) і виражальних, до того ж графічних і колористичних засобів. Невипадково у каталозі І Виставки Нового Мистецтва у Вільно (1923 р.), в якій взяли участь 7 художників із Польщі, вказувалось на «простоту і логіку твору мистецтва» [5].
Серед учасників цієї знаменитої виставки у віленському театрі «Корсо» був уже знаний на той
час польський художник-авангардист Генрик Стажевський (1894-1988). Разом з В. Стшемінським і
К. Кобро він був співзасновником групи «Блок», як мистецького «блоку кубістів, конструктивістів і супрематистів» у Варшаві. Але ще до того він, одним з перших, вступив до польської авангардистської
групи художників-експресіоністів (1917 р.), яка перетворилася в об’єднання «Формізм» (1919 р.). Мистецький дебют Г. Стажевського відбувся на виставці «формістів», організованої 1920 року Товариством заохочення мистецтв у Варшаві. Згодом вже відомий художник-авангардист приєднується до групи «Praesens» (1926 р.) і бере участь, знову разом з К. Кобро і В. Стшемінським, у створенні нового
авангардистського об’єднання (1929 р.) з абревіатурою А.R. (artyści rewolucyjni – революційні митці).
Крім того, Г. Стажевський був учасником паризької групи абстракціоністів «Cerсle et Carrè» («Коло і
квадрат»), заснованої мистецтвознавцем М. Сьофором і художником Х. Торресом Гарсія.
Художня мова Стажевського була вироблена у межах того ж супрематизму і конструктивізму,
під безпосереднім впливом К. Малевича і П. Мондріана. Ґрунтуючись на ідеях абстракціонізму і використовуючи досвід згаданих польських і західноєвропейських авангардистських груп, він стає одним із
теоретиків і автентичним представником конструктивістських напрямів у мистецтві 20-х років ХХ ст.,
намагаючись опанувати проблеми художнього простору і часу. Спочатку, як адепт кубізму, Стажевський пише монохромні натюрморти в мінімалізованій, схематичній манері. Незважаючи на це, семіотика
його кубістичних образів має декоративний характер, за що він отримує класифікацію «абстрактний
лірик» (О. Федорук).
Разом з тим, як однодумець В. Стшемінського з його «унізмом», він опонує К. Малевичу, захищаючу рівновагу картини [5, 36] з точки зору її цільності та єдності всіх супрематичних елементів
(«Біле на білому»). Більш за те, навіть зосередившись на абстракціях, Г. Стажевський не втрачає свого декоративізму, ліризму, естетики дива. Як висловився відомий польський мистецтвознавець
Ю. Пшибось, він «привніс до класичної абстракції нову категорію – чарівність» [15].
З 1924 р. у творчості Г. Стажевського починає переважати семіотика «геометричної абстракції», навіяна неопластицизмом П. Мондріана. Як і в останнього, графічна мова «геометричної
утопії» складається тільки з горизонтальних і вертикальних ліній, що утворюють «чисті» геометричні
форми. Колористика, згідно з ідеями «унізму» і «мінімалізму», зводиться до висвітлених, пастельних
тонів, а то й редукується до чорного і білого, як у супрематичних композиціях К. Малевича.
З точки зору ідей Львівсько-Варшавської філософської школи, семіотика творчості
Г. Стажевського відповідає методологічним постулатам ясності (точності) і мінімалізму. В художній
мові ці метафілософські принципи виявляються через абстрактну семіосферу позапредметного обра-
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зу, адже «абстрактне мистецтво, – як наголошувалось у програмній статті журналу «Блок», – оперує
чистими пластичними засобами» [16, 6].
Гомологічно із семантичними і феноменологічними установками Брентано і Гуссерля в естетиці абстракціонізму виникають ідеальні уявлення про значущі безпредметні форми, про інтенціональність «чистої» свідомості, яка створює власний час і простір, конституює інтенціональні естетичні
предмети, що існують поза реальними предметами у власному конструктивістському хронотопі.
У певному сенсі «апріорний конструктивний метод» Ф. Брентано і «метод винесення за дужки»
Г. Гуссерля, що були розвинуті в естетичних поглядах І. Свєнцицького і Р. Інгардена, вплинули на
формування семантичної філософії абстрактного мистецтва, зокрема у вченні про межі геометричної абстракції, представленої в семіотиці малярства Г. Стажевського. Для нього найважливішою є
логічна побудова форми, «вияв чистоти, ясності мислення й фантазії» [5, 39]. Доказом цього є одна з
останніх композицій Г. Стажевського «Без назви» (1985 р.), в якій на тлі мінімалістичного «чорного
квадрату» в дусі «геометричної утопії» П. Мондріана графічно точно і перцептивно ясно зображено
кількаразовий хрестоподібний перетин горизонталей і вертикалей, крізь серцевину якого проходить
несподівана діагональ.
Ці ідеї «раціонального конструктивістичного аскетизму» були підтримані й В. Стшемінським,
вплинули на семіотику творчості Л. Кунка, С. Венгера, С. Кригер та інших польських художниківнефігуративістів. Своєрідно естетика абстракціонізму представлена у пластичній мові перших «абстрактних» скульпторів у Польщі – Т.Жарновер та К.Кобро, які розвивали і кубістичну семіотику скульптур «українського Пікассо» – О.Архипенка.
Взагалі слов’янський нонфігуратив, зокрема в Україні та Польщі, дещо відрізнявся від абстрактного мистецтва Західної Європи, де у першій третині ХХ ст. домінував суто раціоналістичний
пафос і комбінаторика «гри у бісер», конструктивізм і функціоналізм. За слушним зауваженням
Б.Ковальської, ті ж самі семіотичні і структуральні пошуки польських митців-абстракціоністів у галузі
композиції включали до себе і моменти «ліричної рефлексії й романтичного слов’янського польоту»,
що нівелював «холод інтелектуальних спекуляцій» [14, 182].
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ДУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ: PRO AT CONTRA
Метою статті є висвітлити результати емпіричного вивчення особливостей реалізації дуальної системи
навчання в підготовці фахівців сфери культури. Методологія дослідження. Добір фактичного матеріалу ґрунтувався на основі загальнонаукових методів опитування, аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення; статистичний метод, метод об’єктивності було використано саме під час дослідження рівня зацікавленості респондентів у
дуальному підході до навчання. У процесі викладу основних положень статті використовувалися системноструктурний та статистично-аналітичний, порівняльний та описовий методи. Наукова новизна. У пропонованій
статті уточнено сутність дуальної системи навчання, висвітлено основні тенденції її впровадження в Україні,
означено складові дуальності підготовки фахівців сфери культури. Репрезентовано результати впровадження цієї
системи навчання в підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх ступенів бакалавр і магістр, виявлено її переваги як для студентів, так і для організацій, закладів вищої освіти,
держави. Висновки. Визначено фактори впровадження дуальної системи навчання студентів спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх ступенів бакалавр і магістр.
Ключові слова: дуальна система навчання; інноваційна методика; фахівці сфери культури; заклад вищої освіти; спеціальність 029 «Інформаційна; бібліотечна та архівна справа».
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Дуальность подготовки специалистов сферы культуры: pro at contra
Целью статьи являются результаты эмпирического изучения особенностей реализации дуальной системы обучения в подготовке специалистов сферы культуры. Методология исследования. Отбор фактического
материала базировался на основе общенаучных методов опроса, анализа и синтеза, сравнения и обобщения;
статистический метод, метод объективности были использованы во время исследования уровня заинтересованности респондентов в дуальном подходе к обучению. В процессе изложения основных положений статьи использовались системно-структурный, статистически-аналитический, сравнительный и описательный методы. Научная новизна. В предлагаемой статье уточнено сущность дуальной системы обучения, освещены основные
тенденции ее внедрения в Украине, отмечены составляющие дуальности подготовки специалистов сферы культуры. Представлены результаты внедрения этой системы обучения в подготовку студентов специальности 029
«Информационное, библиотечное и архивное дела» образовательных степеней бакалавр и магистр, выявлено
ее преимущества как для студентов, так и для организаций, высших учебных заведений, государства. Выводы.
Определены факторы внедрения дуальной системы обучения студентов специальности 029 «Информационное,
библиотечное и архивное дело» образовательных степеней бакалавр и магистр.
Ключевые слова: дуальная система обучения; инновационная методика; специалисты сферы культуры;
учреждение высшего образования; специальность 029 «Информационное; библиотечное и архивное дело».
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of the Ukrainian Studies Department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Duality in the preparation of specialists in the field of culture: pro at contra
The purpose of the study to highlight the results of empirical study of the implementation details of the dual
preparation system of specialists in the field of culture. Methodology. The selection of the actual material was based on
general scientific methods of polling, analysis and synthesis, comparison and generalization; the statistical method,
method of objectivity was used in examining the level of interest of respondents in the dual approach to studying. In the
process of presenting the main provisions of the article were used system-structural, statistical-analytical, comparative
and descriptive methods. Scientific novelty. The article clarifies the essence of the dual system of education, presents
the main tendencies of its implementation in Ukraine, and identifies the components of the duality of preparation of specialists in the field of culture. Also were presented the results of the implementation of this dual educational system for
preparation of students of the specialty 029 ''Informational, librarian and archival science'' of bachelor and master educational degrees. Discovered its benefits for both: students and organizations, institutions of higher education of the state.
Conclusions. Were determined the factors of implementation of the dual system in preparation of specialists of the specialty 029 ''Informational, librarian and archival science'' of educational degrees, bachelor and master.
Key words: dual system of teaching; innovative methodology; specialists in the field of culture; institution of
higher education; specialty 029 ''Informational; librarian and archival science''.

Актуальність теми дослідження. Питання міжнародної інтеграції України, підвищення конкурентоздатності держави на міжнародному рівні зумовлюють інноваційність розвитку суспільства, у тому
числі і сфери освіти, адже метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту» є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Отже, реформування освіти в Україні зорієнтоване на глобальний освітній простір, що супроводжується значними інноваціями як у дидактичній теорії, так і в практиці педагогічної діяльності, і, як
наслідок, основним завданням сучасних закладів вищої освіти є пошук, розробка й упровадження
освітніх інновацій для задоволення вимог сучасності.
Саме тому в межах реформування системи вищої освіти сьогодні в Україні реалізуються пілотні проекти з використанням зарубіжної практики підготовки спеціалістів, у тому числі й упроваджуються найбільш успішні та результативні елементи системи дуальної підготовки. Основною нормативною
базою цих інновацій є Закон «Про освіту», Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції від
10 травня 2018 р., № 347), Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017-2020 рр.,
наказ МОНУ від 16.03.2015 р. № 298 «Про впровадження елементів дуальної системи навчання в
професійну підготовку кваліфікованих робітників».
Застосування експериментального досвіду дуальної системи навчання в Україні, перш за все,
здійснюється в процесі підготовки кваліфікованих робітників, проте досвід її впровадження виявився
корисним і для підготовки спеціалістів у системі вищої освіти [5], що дозволить таким чином реалізувати безперервність і спадковість різних її рівнів.
Сьогодення вимагає зміни векторів у навчанні й фахівців сфери культури, застосування інноваційних методик з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, тобто підвищується суспільна
значущість педагогічних інновацій у цій галузі. Зазначене є надзвичайно актуальним, адже останнім
часом спостерігаються суттєві перетворення на інституційних теренах культури: змінюються акценти в
держаній культурній політиці й технології менеджменту, з’являється велика кількість некомерційних і
комерційних організацій нового формату тощо. Сфера культури є особливою та надзвичайно важливою галуззю народного господарства, вагомим чинником, що визначає соціально-економічну ситуацію
в країні, моделює самосвідомість, самовизначення та світогляд, впливає на якість життя тощо, а висококваліфіковані працівники є запорукою економічного розвитку країни та громадянського суспільства.
Саме це й зумовлює актуальність теми дослідження.
Мета досслідження – висвітлити результати емпіричного вивчення особливостей реалізації
дуальної системи навчання в підготовці фахівців сфери культури.
Завдання: з’ясувати специфіку дуальної системи навчання; означити складові дуальності підготовки фахівців сфери культури; репрезентувати результати впровадження дуальної системи навчання в підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх ступенів бакалавр і магістр; виявити переваги дуальної системи навчання як для студентів, так і
для організації, закладу вищої освіти, держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дуальна система передбачає поєднання професійно-теоретичного й професійно-практичного навчання в підготовці фахівців, тобто практичні вміння й
навички набуваються в організації, на підприємстві, а теоретичні – на заняттях у навчальному закладі.
Дуальне навчання є основою європейських університетських програм, ґрунтується на співпраці університетів і підприємств з метою створення нових можливостей для навчання на робочих місцях [6].
Основною ідеєю є тісний взаємозв’язок системи закладів освіти і роботодавців, її функціонування на
основі соціального партнерства.
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З огляду на свою ефективність, ця система привертає увагу великої кількості спеціалістів, які
підкреслюють унікальність, революційність цієї німецької моделі, наголошують на необхідності її адаптації до реалій конкретної країни і специфіки певної спеціальності та застосування з урахуванням потреб регіону [2; 5].
Дуальна форма професійної освіти розглядається не тільки як педагогічна альтернатива, але
й як успішно адаптований до умов ринкової економіки освітній феномен, що зробив як прямий, так і
опосередкований вплив на розвиток професійної педагогіки різних країн. Її виникнення ознаменувало
зміну традицій, зумовлену необхідністю підготовки кваліфікованих фахівців на основі тісної взаємодії
підприємств і професійних шкіл [4].
Саме вдале поєднання психолого-педагогічних теорій і політики держави в системі професійної підготовки зумовило позитивні економічні результати ФРН. Політика держави спрямована на створення гарантій нормальних умов праці, реалізується з урахуванням поваги і вимогливості до студентів. Основним принципом орієнтованої на працевлаштування концепції є скерованість на дію в умовах
професійної діяльності, формування так званої «компетенції дії», що може бути набута лише через
діяльність і формується тільки шляхом повторення типових для професійної діяльності дій із урахуванням таксономії цілей професійного навчання, їх поетапного, послідовного опанування [7].
У підготовці фахівців сфери культури виокремлюються такі складові дуального підходу:
- поєднання навчання й стажування;
- безперервність освіти (спеціалізована школа – коледж – університет);
- залучення кваліфікованих спеціалістів до педагогічної діяльності, до формування освітньопрофесійних, навчальних і робочих програм, навчальних планів;
- високий рівень індивідуалізації процесу підготовки;
- збільшення кількості практичних занять (базою практичної підготовки стають залежно від
спеціальності музеї, театри, студії звукозапису, продюсерські центри тощо);
- організація та проведення заходів з метою підвищення рівня мотивації отримання знань і набуття компетентностей, що можливе лише за умови виконання професійних обов’язків на практиці в
успішних організаціях, підприємствах культури;
- зміна психологічних настанов майбутнього фахівця;
- мотивація керівників закладів культури створювати найсприятливіші умови для набуття студентами фахових компетентностей [1].
Незважаючи на виразні переваги дуальної системи навчання, що забезпечують її затребуваність у сучасних системах освіти, у наукових розвідках наголошується на її недоліках, які особливо
викристалізовуються під час економічної кризи:
1) не вистачає учнівських місць у період економічної нестабільності або під час підвищеного
попиту;
2) наявні проблеми в узгодженості змісту навчання між підприємством і закладом освіти, які
зумовлюються тим, що в одній групі можуть навчатися учні, які працюють або розподілені на різних
підприємствах;
3) різний рівень підготовки на підприємствах спричинений різною матеріально-технічною базою підприємств та різними підходами до набуття практичних навичок;
4) спостерігаються випадки, коли на підприємствах учнів змушують виконувати роботи, не
пов’язані з процесом навчання [3].
Звичайно, освітніми програмами підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти передбачено
практичну підготовку спеціалістів в організаціях, установах, на підприємствах, наприклад, у межах
практики, проте така система не відповідає сучасним потребам і вимогам часу: зруйнована система
наставництва, високий рівень кадрової конкуренції, керівники організацій, особливо недержавної форми власності, не вмотивовані, не виявляють бажання співпрацювати у цьому напрямі із закладами
освіти. До того ж проходження студентами практики потребує відповідальності, виконання організацією великої кількості зобов’язань.
У результаті проведеного дослідження було з’ясовано рівень компетентностної підготовки студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх ступенів бакалавр і
магістр шляхом застосування дуальної системи навчання під час вивчення дисциплін «Архівознавство», «Документознавство», «Інформаційна діяльність в державних установах», «Консалтинг в інформаційній діяльності», «Організація діяльності інформаційних установ», «Управлінське документознавство»; виявлено пріоритети зазначеного підходу; окреслено переваги застосування дуального підходу
у підготовці фахівців для студентів, організацій і держави.
Експериментальні дослідження проводилися впродовж 2015-2016 н.р., 2016-2017 н.р. і 20172018 н.р. Із 2017-2018 н.р. впроваджується дуальний підхід до підготовки студентів спеціальності 028
«Менеджмент соціокультурної діяльності».
До експерименту було залучено працівників сфери культури (94 особи), викладачів закладів
вищої освіти (65 осіб) і студентів (109 осіб). Усі респонденти були повною мірою поінформовані про
особливості дуальної системи навчання, з учасниками експерименту, що займаються практичною діяльністю, викладачами кафедри було проведено науково-методичні семінари, організовано круглі сто-
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ли. У результаті проведеного анкетування, педагогічного спостереження, індивідуальних бесід було
з’ясовано, що 92% працівників організацій, 96% викладачів і 98% студентів виявили бажання взяти
участь у впровадженні системи дуального навчання, визнаючи переваги дуального підходу порівняно
з традиційними.
Упродовж експериментального дослідження регулярно проводилось анкетування учасників експерименту, індивідуальні бесіди з метою моніторингу рівня їх зацікавленості в дуальному підході до
навчання і було виявлено, що на другому році експерименту дещо зменшилася кількість тих, хто визначав переваги дуальності навчання, до того ж у всіх групах.
Так, якщо перед початком експерименту 87 працівників організацій сфери культури, 62 викладача і 107 студентів визнавали переваги дуальності в підготовці спеціалістів порівняно з традиційними
методиками, то у 2016-2017 н.р. продовжували охоче брати участь у експерименті 75 практиків, 58
представників професорсько-викладацького складу і 100 студентів, проте у 2017-2018 н.р. їх кількість
збільшилася порівняно із попереднім н.р. відповідно до 92, 64, 105 осіб (Рис. 1). Вочевидь, це
пов’язано з тим, що на початкових стадіях експерименту учасники зіштовхнулись із труднощами пілотного експериментального підходу, відсутністю ґрунтовних дидактичних праць, методичних рекомендацій тощо.
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Рис. 1. Результати моніторингу учасників експерименту щодо рівня їх зацікавленості в дуальному підході до навчання
Для з’ясування ефективності впровадження системи дуальної освіти було використано традиційний розподіл студентів на експериментальну (це група (ЕГ), що безпосередньо піддавалась експериментальному впливу в процесі дослідження) і контрольну (група студентів, що не піддавалась експериментальному впливу і навчалася за традиційною системою) (КГ).
Протягом вказаного періоду теоретичну складову навчальних дисциплін студенти експериментальної групи опановували в навчальному закладі на лекційних заняттях, а практична частина (усі види практик, практичні, семінарські та лабораторні заняття) проводилась в організаціях, на підприємствах. Окрім того, на підприємствах, в організаціях упродовж навчання були організовані екскурсії, круглі
столи тощо.
Система контролю знань, що застосовувалася під час експерименту, була покликана перевірити студентів на відповідність інтегральній, загальним та фаховим компетентностям спеціальності, зазначеним в освітньо-професійних програмах першого та другого рівнів вищої освіти.
Система контролю знань, що застосовувалася під час експерименту, включала як традиційні,
так й інноваційні форми контролю.
Було дотримано основних дидактичних вимог щодо перевірки та оцінки результатів навчання:
1) об’єктивності, що полягає в обґрунтованості завдань і адекватності критеріїв оцінювання
вимогам до рівня підготовки;
2) відкритості – оцінювання здійснювалося за єдиними критеріями, які були зрозумілі й відомі
студентам;
3) системності – контроль був безперервним у процесі навчання, характеризувався спадкоємністю;
4) індивідуального характеру – не допускалася заміна результатів окремих студентів підсумками роботи групи;
5) усебічності – охоплювалися знання, уміння й навички студентів;
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6) диференційного підходу, що передбачав урахування специфіки дисципліни, окремих модулів і тем;
7) різноманітності форм контролю, що сприяла підвищенню якості навчання.
Загальна характеристика видів, функцій і форм контролю (система моніторингу знань поєднувала традиційні й інноваційні форми контролю знань), що застосовувалися під час експерименту, подана в таблиці 1.
Таблиця 1
Види, функції і форми контролю, що застосовувалися під час дослідження рівня компетентностей студентів
Види контролю
Діагностичний

Поточний

Рубіжний

Підсумковий

Мета контролю
Покликаний визначити рівень готовності
студентів до сприйняття нового матеріалу
Покликаний визначити рівень та якість
засвоєння матеріалу
та визначити доцільність упровадження
змін у зміст і методи
навчання

Функції контролю
Мотиваційна, діагностична, прогностична

Форми контролю
Усне опитування, співбесіда, анкетування,
тестування

Мотиваційна, діагностична, прогностична

Покликаний визначити рівень знань після
вивчення логічно завершеної частини
навчальної дисципліни, після змістового
модуля
Покликаний визначити рівень знань з дисципліни, блоку дисциплін або освітньопрофесійної програми, якість засвоєння
матеріалу й уміння
застосувати отримані
знання в практичних
ситуаціях

Оціночна, коригуюча,
навчальна, мотиваційна

Усне опитування, самостійна робота, письмові
завдання, тестування,
бліцопитування, моделювання практичної ситуації, ситуаційнорольові ігри, мозковий
штурм
Усне опитування, контрольна робота, тестування, реферування,
дослідницька робота

Оціночна, мотиваційна

Екзамен, курсова робота, магістерська робота

У результаті проведення контролю рівня компетентності було з’ясовано, що студенти ЕГ систематично репрезентують вищий рівень компетентностей порівняно зі студентами КГ. Результати рубіжного і підсумкового контролю знань подані в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати рубіжного і підсумкового контролю, що застосовувалися під час дослідження рівня
компетентностей студентів, %

Оцінки
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
Усього

2015-2016 н.р.
КГ
ЕГ
32
40
44
48
24
12
100
100

2016-2017 н.р.
КГ
ЕГ
33,3
40
46,7
53,3
20
6,7
100
100

2017-2018 н.р.
КГ
ЕГ
26,7
31,1
51,1
53,3
22,2
15,6
100
100

Отже, дані дослідження свідчать, що під час рубіжного і підсумкового контролю знань у 20152016 н.р. на 8% більше студентів ЕГ отримували оцінку «відмінно», на 4% більше – оцінку «добре», на
12% менше – оцінку «задовільно». Позитивна динаміка збереглась і в 2016-2017 н.р.: студенти ЕГ порівняно зі студентами КГ оцінку «відмінно» отримували на 6,7% більше, «добре» – на 6,6% більше,
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«задовільно» – на 13,3% менше. У 2017-2018 н.р. 31,1% студентів ЕГ показали високий рівень знань,
що на 4,4% більше, аніж студенти КГ, оцінку «добре» отримали 53,3% (на 2,2% більше порівняно з
показниками КГ), оцінку «задовільно» – 15,6%, у той час, як студенти КГ оцінку «задовільно» отримали
на 6,6% більше.
Висновки. Під час експериментального впровадження дуальної системи навчання студентів
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх ступенів бакалавр і магістр
було виявлено виразні переваги цього інноваційного підходу, проте широке застосування дуальної
системи навчання в підготовці фахівців, зокрема й сфери культури, потребує удосконалення нормативно-законодавчої бази сфери освіти, розробки систем фінансування й заохочення організацій до співпраці, науково-методичних рекомендацій щодо застосування дуального підходу з урахуванням специфіки спеціальності і потреб регіону.
Використання дуальної системи навчання в закладах вищої освіти буде мати переваги як для
студентів, так і для організації, закладу вищої освіти, держави.
Переваги для студентів:
- сприймання теоретичних знань крізь призму практичних потреб;
- отримання практичних навичок;
- мотивація в отриманні знань;
- адаптація професійних знань, умінь і навичок до потреб ринку, що постійно змінюється;
- отримання стажу за фахом після закінчення закладу вищої освіти;
- розширення можливостей працевлаштування;
- запорука професійної мобільності і конкурентності;
- адаптація в колективі;
- навички взаємодії з колегами;
- можливість безперервної освіти;
- створення здорової конкуренції між студентами, що забезпечить підвищення якості навчання.
Переваги для організації:
- можливість кадрового забезпечення;
- економія ресурсів під час підбору кадрів та їх адаптації;
- підвищення кваліфікації і професійне зростання працівників.
Переваги для ЗВО:
- упровадження інноваційних підходів в освітній процес;
- модернізація і, як наслідок, підвищення конкурентоздатності;
- економія бюджету;
- зв'язок з організацією і, як наслідок, підвищення кваліфікації викладачів;
- створення конкурентної системи освіти.
Переваги для держави:
- підготовка висококваліфікованих працівників, що відповідають вимогам сучасної економіки;
- забезпечення відповідності фахових компетенцій випускників вимогам сучасної економіки;
- інтеграція в європейський і світовий освітній простір;
- зникнення дисбалансу між потребами ринку праці і системою підготовки фахівців.
Отже, зміна векторів системи освіти, її завдань, мети, умов зумовлюють трансформації методик навчання, упровадження інноваційних підходів до формування компетентностей майбутніх фахівців. Дослідження особливостей упровадження системи дуальної освіти є однією з найактуальніших
питань сучасної дидактики вищої освіти. Саме з нею також пов’язані вирішення питань підвищення
якості підготовки випускників закладів вищої освіти і доцільність заходів із реформування системи вищої освіти.
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ФЕНОМЕН СМЕРТІ І ПОШУК ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ВИМІРУ
В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ
Мета дослідження – розглянути феномен смерті в екзистенційному вимірі, який є одним з найважливіших детермінантів людської поведінки та способів самовизначення людиною свого буття. Методологія. У статті
розглядається феномен смерті в контексті пошуку людиною автентичного існування. Страх смерті описується як
емоція, яка важлива для запобігання небезпек, тому автори використовували герменевтичну методологію та антропологічний інтегративний підхід при проведенні дослідження. Ця тематика детально була розроблена в рамках філософії екзистенціалізму, де вважається, що саме усвідомлення обмеженості людського життя сприяє пошуку сенсу життя і спонукає людину до різних спроб подолати страх смерті, зокрема, через звернення до
трансцендентного як одного зі способів, характерного в сучасній західній культурі. В рамках цієї культури смерть
окреслює звичний спосіб існування людини і є для неї певним випробування. Наукова новизна. На підставі компаративістського аналізу різних рівнів людського буття (біовітальний, психовітальний, екзистенціальний та
соціальний) зроблено узагальнення щодо специфіки екзистенціального рівня, де відбувається «прорив» до
трансцендентного, «справжнього» існування людини. Також доведено, що зіткнення зі смертю, як і будь-яке явище в людському світі, є, по суті, амбівалентним, а тому може викликати різні реакції: від спротиву і неприйняття
до схвалення і культивування. Висновки. Автори роблять висновок, що невідворотність смерті в поєднанні з невизначеністю, що стає характерною ознакою доби постмодерну, породжує в людини не лише страх, а й спонукає
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її до інтенсивної і потужної внутрішньої роботи, яка піднімає її на рівень трансценденції. Cтрах смерті трактується
як результат схильності людини до втечі від свободи, унаслідок чого відбувається відчуження від істинного буття.
Ключові слова: страх; смерть; свобода; ніщо; екзистенція; свідомість; буття; онтологія; самотрансценденція.
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Феномен смерти и поиск трансцендентного измерения в экзистенциальной культуре
Цель исследования – рассмотреть феномен смерти в экзистенциальном измерении, который является
одним из важнейших детерминант человеческого поведения и способов самоопределения человеком своего бытия. Методология. В статье рассматривается феномен смерти в контексте поиска человеком аутентичного существования. Страх смерти описывается как эмоция, которая важна для предотвращения опасностей, поэтому
авторы использовали герменевтическую методологию и антропологический интегративный подход при проведении исследования. Эта тематика детально была разработана в рамках философии экзистенциализма, где считается, что именно осознание конечности человеческой жизни способствует поиску смысла жизни и побуждает человека к различным попыткам преодолеть страх смерти, в частности, через обращение к трансцендентному как
одного из способов, имеющихся в современной западной культуре. В рамках этой культуры смерть очерчивает
привычный способ существования человека и является для нее некоторым испытанием. Научная новизна. На
основании компаративистского анализа различных уровней человеческого бытия (биовитальний, психовитальний, экзистенциальный и социальный) сделано обобщение о специфике экзистенциального уровня, где происходит «прорыв» к трансцендентному, «настоящему» существованию человека. Также доказано, что столкновение
со смертью, как и любое явление в человеческом мире, является, по сути, амбивалентным, а потому может вызвать различные реакции от сопротивления и неприятия до одобрения и культивирования. Выводы. Авторы делают вывод, что неотвратимость смерти в сочетании с неопределенностью, становится характерным признаком
эпохи постмодерна, порождает у человека не только страх, но и побуждает его к интенсивной и мощной внутренней работе, которая поднимает ее на уровень трансценденции. Страх смерти трактуется как результат склонности человека к бегству от свободы, вследствие чего происходит отчуждение от истинного бытия.
Ключевые слова: страх; смерть; свобода; ничто; экзистенция; сознание; бытие; онтология; самотрансценденция.
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The Phenomenon of Death and the Search for Transcendental Measurement in Existential Culture
The purpose of the article is to consider the phenomenon of death in an existential dimension, which is one of
the most important determinants of human behavior and ways of self-determination of his being by a person. Methodology. The article deals with the phenomenon of death in the context of the search of authentic existence
by a person. The fear of death is described as emotion which is important to avoid dangers, so the authors used hermeneutical methodology and anthropological integrative approach while doing the research. This topic has been most elaborately developed within the framework of the philosophy of existentialism, where it is believed that just the realization of
the finiteness of a human life contributes to the search of meaning of life and urges a person to various attempts to overcome the fear of death, in particular, through the appealing to transcendental as one of the methods available in modern
western culture. Within this culture, death brings to mind the usual way of human existence and is viewed as a certain
testing. Sientific novelty. On the basis of a comparative analysis of various levels of human existence (biovital, psychovital, existential, and social), a generalization is made on the specifics of the existential level, where there is a "brea kthrough" to the transcendental, "true" existence of a person. It has also been proved that the collision with death, as well
as any phenomenon in the human world, is, in fact, ambivalent, and therefore it can cause various reactions from resistance and rejection to approval and cultivation. Conclusions. The authors conclude that the inevitability of death together with the uncertainty, which becomes a characteristic feature of the era of postmodernism, gives rise not only to
fear but also to an intensive and powerful internal work that raises it to the level of transcendence. The fear of death is
also interpreted as the result of a person's inclination to escape from freedom resulting in alienation from true being.
Key words: fear; death; freedom; nothing; existence; consciousness; ontology; self-transcendence.

Актуальність теми дослідження. Сучасна філософія звертається до осмислення феномену
смерті передусім тому, що в наш час відбулися докорінні зміни в соціальній реальності. Це пов’язано
як з переходом від індустріального типу суспільства до постіндустріального, так і з глобальним
соціокультурним зсувом, переходом від модерну до постмодерну. З. Бауман указував на таку характеристику «постсучасності», як її «рідинний» характер, плинність, невизначеність. «Це означає, – писав він, – що тепер ми переходимо від ери попередньо заданих «референтних груп» у добу «універсального порівняння», у якій мета зусиль людини щодо будівництва свого життя безнадійно
невизначена, не задана заздалегідь і може бути піддана чисельним і глибоким змінам перш, ніж ці
зусилля досягнуть свого справжнього завершення: тобто завершення життя людини» [1, 13]. Саме тому в наш час актуалізується тема пошуку автентичного існування, сенсу життя тощо, і ми мовби повертаємося до тематики, що буда започаткована екзистенціалізмом та екзистенціальним психоаналізом.
Аналіз досліджень і публікацій. Розглянемо, як різні філософи та культурологи розуміють
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сутність страху смерті, які убачають причини та, які наслідки звідси випливають. Зокрема, С.Левін бачить у смерті, як і у хворобі, природну складову життя, тому «людина, яка припинила боятися життя
взагалі, припиняє боятися й окремих його проявів. Якщо людина приймає своє життя в усіх його проявах, то страх перед дійсністю, страх перед невідомістю і, нарешті, перед смертю – минає. А.Аньял, а
за ним і Ф. Хароніан бачать тісний зв’язок між страхом смерті і невротичним страхом змін та особистісного зростання. «Тривога, яку викликає можливе порушення колишнього способу життя, – як
пише А.Аньял, – пов’язана зі страхом смерті, яку передбачають усі люди». Побічно про це говорить і
А.Маслоу: «…за страхом насправді лежить страх перед дією, страх тих наслідків, які це знання принесе, страх відповідальності й пов’язаних із нею небезпек. Частіше буває легше чогось не знати, оскільки, як тільки ви це знаєте, вам не можна більше відсиджуватися і доводиться діяти» [14, 56].
Проте, незважаючи на всі переваги такого підходу і його позитивні наслідки, психологічні засоби не розкривають зміст смислу страху смерті як екзистенційного і соціального феномену. Мета дослідження. Зважаючи на актуальність теми пошуку людиною автентичного існування в сучасному світі,
автор ставить собі за мету розглянути феномен смерті в екзистенційному вимірі, який є одним з найважливіших детермінантів людської поведінки та способів самовиначення людиною свого буття. Тому
маємо розглянути різні варіанти ставлення людини до смерті з погляду екзистенціально-гуманістичних
психологів та близьких до них точок зору.
Виклад основного матеріалу. Людина протягом усього свого життя час від часу відчуває певний страх перед смертю. Цей страх може мати різні форми вияву. Зокрема, дослідниця Елізабет Кюблер-Росс у своїй книзі «Смерть і вмирання» аналізує різні етапи сприйняття смерті людиною: заперечення, обурення, депресія, упокорення. Відповідно, вона ставить питання про допомогу близьким
хворого та й самому хворому пережити смерть, змиритися з нею як з чимось неминучим, споглядаючи
життя, як «зірку, що падає, що засвітилася на мить у небі для того, щоб навіки згаснути» [18, 59]. Цей
рівень осмислення феномену смерті умовно можна позначити як біовітальний. Звичайно, він має неабияке значення і тривалу історію. Зокрема, з часів Середньовіччя у «Ars Moriendi» («Мистецтво вмирати») прописані настанови щодо підготовки до раптової смерті.
Інший рівень ставлення до смерті представлений у працях психологів, які розглядають страх
смерті як певну психічну реакцію індивіда, що може іноді переростати у фобію, яку треба лікувати. Цей
рівень можна умовно назвати психовітальним. Зазначимо, що більшість психологів зупинилися перед
створенням синтезувальної концепції емоцій, до яких належить, на їхню думку, і страх смерті.
Здійснювалася спроба подати емоцію як синтезувальний образ, що забезпечує можливість цілісного
відображення. Так, В. Вілюнас уважав, що «уявлення про синтезувальну роль емоції дозволяє оснастити образ ніби загальним фундаментом, на який можуть проектуватися, вступаючи у взаємодію,
пізнавальні утворення різних рівнів і модальностей» [2, 27].
Дещо інший вимір дослідження феномену смерті і страху перед смертю запропонував класичний екзистенціалізм, де «страх», «буття-до-смерті», «тривога», «ніщо», «бунт» постають як екзистенціали людського буття. Таке філософування має принципово особистісний, інтимно-екзистенційний
характер. Іншим моментом впливу феномену смерті на життя, на якому часто наголошують, є посилення потреби в знаходженні смислу. У цьому випадку критична ситуація, пов’язана з усвідомленням
смерті, «примушує» особистість через смерть звернутися до власного життя, зокрема до основного її
компонента – смислу. Як говорить П.С. Гуревич, «зіткнення зі смертю породжує глибоку екзистенціальну кризу, прагнення глибоко усвідомити смисл життя» [6, 19]. У своєму дослідженні ми користуємося визначенням «страху смерті» як «категорією людського буття, що виступає як спонукання до
чинного існування», яке дав О. Ісаєв. [10, 21]. На нашу думку, це визначення розкриває суттєвий
зв’язок екзистенціалізму з метафізикою та антропологією, оскільки відразу виникає питання: що таке
«чинне існування». Такий підхід дає змогу побачити метафізичну екзистенційну основу особистості,
тому недостатньо говорити лише про етику екзистенціалізму, а необхідно розкривати метафізикотрансцендентний фундамент екзистенційних категорій людського буття. Наступна група дослідників
представляє підхід, який розглядає моральний аспект феномена страху, показуючи зв’язок понять
«страх смерті» і «страх життя». Істотними тут є зауваження про те, що сама скінченність нашого життя
робить його осмисленим. Стисло окресливши екзистенціональний, світоглядний та морально-етичний
аспекти проблеми скінченності буття, зазначимо, що головною проблемою є підхід, який пов’язує проблему смерті з проблемою трнсценденції з її онтологічними умовами. Іще однією реакцією особистості
в ситуації близькості смерті може стати більш глибоке дослідження себе, своєї природи, звернення до
власної унікальності і, як наслідок такої переоцінки – перехід до істинного існування, конгруентності.
Отже, незважаючи на те, що смерть, як нам здається, не несе ніяких набутків, зіткнення з нею, тим не
менше, здатне наблизити людину до більш повного життя – гостріше відчути любов, знайти смисл
життя, стати собою. Під іншим кутом зору розглядає страх смерті І. Ялом. Він уважає необхідним відокремити страх смерті від інших страхів, що супроводжують його: процесу вмирання, болю, Страшного
суду, хвилювання за рідних тощо. Власне страхом смерті є страх небуття, а оскільки небуття не може
бути нічим, то страх смерті – це тривога перед ніщо. Лакан подібно тлумачить смерть не просто «як
випадковий термін індивідуального життя, але, передусім, як межу історичної функції. «Смерть – це
символ, посередник в історичній самоідентифікації. Перший символ, у якому ми впізнаємо людство за
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його останками, – це гробниця, і в будь-яких відношеннях, що пов’язують людину з життям її історії,
дає про себе знати посередництво смерті» [11, 197].
Особливо відзначимо, що в нашій роботі етичний аспект відношення до смерті тісно
пов’язаний з метафізичним аспектом страху смерті. Ми вже зазначили вище, що страх смерті є онтологічною рисою людини. У своїй роботі ми виділяємо два погляди на «смерть». Для сучасної секуляризованої людини Заходу «смерть » виступає як тотальне заперечення буття, як небуття – повна й
остаточна смерть. У межах такого типу моральної культури смерть виникає чимось (1) випадковим, (2)
абсурдним і (3) в моральному плані таким, що пов’язане зі злом, несправедливістю. Якщо смерть є
останньою інстанцією, тобто тим «ніщо», за яким нічого не існує, це може привести або до нігілізму
(заперечення суспільних норм і моральних принципів) або, як відзначав М. Лоський, до абсолютного
гедонізму, а потім – до суспільного хаосу та безвідповідальності, радикальним вираженням, яким став
своєрідний «імператив» англійського неоспіритуаліста А. Кроулі: «Роби, що хочеш, і хай це буде твоїм
єдиним законом». Вище згадані способи поведінки (нігілізм і гедонізм) виступають тут своєрідною захисною реакцією людини, прагненням позбавитися від відчуття того, що абсурд смерті і повне небуття
неминуче наближаються.
Отже, ми розмежували низку понять: 1) інтерпретації страху смерті, самотності, страху перед
Богом у контексті взаємозв’язку смерті й безсмертя: по-перше, смерть як небуття, (смерті не існує); подруге, смерть як паралельний світ, царство Боже (з його модифікаціями – божими, генетичними,
соціальними), яке так само ділиться на види: а) смерть як трансцендування всередину Я та подальша
ідентифікація з трансцендентним, Абсолютом; б) смерть як реінкарнація; в) смерть як перехід в інше
Боже буття. У всіх вищезгаданих формах самотрансценденції мова йде про символічне помирання і
відродження. Така «маленька смерть» є болісною, вона примушує нас страждати, але водночас вона
може стати джерелом нового життя. «Мала смерть» пов’язана зі страхом утрати. Але, якщо ми
прив’язуємося до старого, то ми втрачаємо можливість відкрити для себе щось нове.
Ми переживаємо такі «малі смерті» і відродження щодня: на роботі, у любові, у стосунках із
друзями. Духовна смерть і духовне відродження – це те, що неодмінно супроводжує наше інтелектуальне зростання, прямування до кращого, що перевищує нас, наше моральне самовдосконалення.
Помираючи для старого, ми відкриваємо для себе нове. Одним словом, це можна виразити так: ми
здійснюємо трансценденцію.Цю обставину пояснює постійне прагнення людини до пошуків життєвого
смислу. Якби існування не знало кінця, воно було б безглуздим. Так само воно не мало б смислу, якби
не було страху смерті. Страх народжується від невідомості. Нам нічого невідомо про нашу долю, крім
достовірного факту кінця нашого існування. «Неминучим є тільки одне – смерть, усього можна уникнути». У цьому полягає таємниця і трагедія нашого життя.
Наукова новизна. У процесі дослідження були визначені певні рівні осмилення феномену
смерті.
Людина на підсвідомому рівні відчуває смерть і не може позбавитись цього – екзистенціального вакууму: відсутність мети і смислу в житті. Пусте існування – це вже не життя, а щось проміжне між
життям і смертю, щось наближене до смерті. Осягання власного, унікального для кожної людини смислу так само передбачає вільний самовияв, інакше пошуки смислу підміняються соціальним моделюванням у гіршому смислі цього слова – «змальовуванням» цих цілей і смислів в інших, прийняттям
цілей, що очікуються або нав’язуються ззовні. Істинний смисл підміняється соціальними стандартами,
власний людський самопроект – слідуванням зовнішнім шаблонам. Друге джерело страху смерті –
неопрацьований і неінтегрований досвід зіткнення зі смертю. «Життя і смерть взаємозалежні; вони
існують одночасно, а не послідовно; впливають на наш досвід і поведінку» [6, 45]. У кожного з нас є
особистий досвід зіткнення зі смертю – це мертва пташка, знайдена в дитинстві, це смерть улюбленої
тварини, смерть старих, щось ненароком підглянуте, почуте.
Але ми не можемо погодитися з тим, що етичний аспект проблеми страху смерті полягає не в
тому, що людина боїться вмерти біологічно. Мова йде, передусім, про страх померти духовно, померти як особистість. Але все життя свідчить про те, що цей процес духовного вмирання є неминучим,
адже, як сказав єп. Калліст (Уер), «фактично все наше життя складається з ланцюга смертей і народжень». Одним словом, це можна виразити так: ми здійснюємо трансценденцію. Дослідження умов цієї
самотрансценденції є дуже актуальним завданням, бо, якщо людина не здатна здійснити її, врештірешт опиняється у стані фрустрації і перед нею виникає низка проблем. Вона намагається компенсувати відсутність самотрансценденції надмірною агресією або підвищеним невротичним лібідо, або
взагалі починає вживати наркотики і врешті-решт здійснює суїцид.
Висновки. Підсумовуючи вищезгадане, можна зробити висновок про те, що самотрансценденція в екзистенціональній версії має високу моральну цінність, а усвідомлення смертності нашого
існування є фактором здійснення духовного самозростання особистості. У процесі нашого дослідження ми проаналізували декілька філософсько-етичних аспектів ставлення людини до смерті. Травматичне знайомство людини зі смертю відбувається під час «граничної ситуації» – і це не тільки ситуація
ризику, а взагалі будь-яка перехідна ситуація, у якій людина відчуває безпорадність схем та стереотипів, за якими вона діє. Під час «граничної ситуації» людина втрачає смислові морально-духовні
орієнтири, символічно вмирає. Проте для того, щоб духовно відродитися, потрібна нова трансцен-
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дентна опора, вічні цінності, які людина не може знайти, лише спираючись на себе. Звідси і необхідність «духовної самотрансценденції». Ми також наголосили на тому, що страх смерті є радикальним проявом страху втрати буття. Тобто це страх остаточної втрати людиною самої себе, власного
«я». Зустріч людини зі смертю – дуже довгий та недосліджений процес, приречений відбутися та окреслити позитивні та негативні пріоритети. Тому для кожного із нас дуже важливо усвідомлювати факт
неминучості власної смерті, бо відношення до неї тісно пов’язане із відношенням до власного життя.
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ДАВНЬОРУСЬКИЙ СТИЛЬ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЕЛЛІНІСТИЧНИХ
ТА ВІЗАНТІЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ
Мета статті - спростувати думку, що поширилася в літературі з 50-х років ХХ століття щодо давньоруського стилю як спадкоємця традицій столичної візантійської архітектури, коли відмінності від константинопольської
архітектури часто трактувалися як самобутні риси давньоруської архітектури. Методологія дослідження ґрунтується на порівняльно-історичному аналізі, а також на методах семіотики й герменевтики. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні точки зору, що джерелом походження монументальної архітектури Київської Русі була архітектура провінцій Візантії, яка суттєво відрізнялася від столичної. Самобутній давньоруський стиль – це не стиль
величезних монументально-важкуватих соборів з позакомарним завершенням, а оформляється він тільки у кінці
ХІІ століття в творчості Милонєгі з його підвищеною пірамідальністю як внутрішніх інтер’єрів, так і фасаду, декоративністю. Витоки його не в дерев'яному народному зодчестві, а загальних тенденціях розвитку світової архітектури. Висновки. Формування й трансформація давньоруського стилю відбувалася діалозі із світовими тенденціями, під впливом готики й ренесансу в ХІУ-ХУ століттях в західних землях України.
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Древнерусский стиль: переосмысление эллинистических и византийских традиций
Цель статьи - опровергнуть утвердившееся в литературе с 50-х годов ХХ века мнение, что древнерусский
стиль унаследовал традиции столичной византийской архитектуры, когда самобытность древнерусской архитектуры
рассматривались как творческое переосмысление константинопольской. Методология исследования основана на
сравнительно-историческом анализе и методах семиотики и герменевтики. Научная новизна заключается в обосновании точки зрения, что истоком монументальной архитектуры Киевской Руси была архитектура провинций Византии,
которая существенно отличалась от столичной. Самобытный древнерусский стиль – это не стиль больших монументально-тяжеловатых с позакомарным завершением соборов, а оформляется он только к концу ХІІ столетия в творчестве Милонеги с его повышенной пирамидальностью как внутренних интерьеров, так и фасадов, декоративностью.
Истоки его не в деревянном народном зодчестве, а общих тенденциях развития мировой архитектуры. Выводы.
Формирование и тенденциями того времени, в Х1У и ХУ столетиях под влиянием готики и ренессанса в западных
землях Украины.
Ключевые слова: домонгольская архитектура; древнерусский стиль; монументальное строительство; соборный проект; местные традиции; крестчатый столб.
Mednikova Galyna, Doctor of Philosophy, Professor of the Cultural Studies Department, National Pedagogical
Dragomanov University
The Old Russian style: rethinking Hellenistic and Byzantine traditions
The purpose of the article refutes the opinion that the Old Russian style inherited the traditions of metropolitan
Byzantine architecture, creatively reinterpreting them, which was established in the literature since the 50s of the twentieth century. The differences from Constantinople architecture were often treated as the original features of the Old Russian architecture. Nowadays, on the basis of excavations and systematization of the history of architecture of that time,
scientists prove that the monumental architecture of Kievan Rus’ took the traditions of the Byzantine provinces, which
were significantly different from the capital ones. The original Old Russian style was shaped only by the end of the XII
century in the work of Miloneg with his aggrandized pyramidality of both interiors and the facade. Its origins occur not in
the folk wooden architecture, but in the general tendencies of the development of the world architecture. The article
shows the transformation of the Old Russian style under the influence of Gothic and Renaissance tendencies in the ХV
century in the western Ukrainian lands.
Key words: pre-Mongol architecture; The Old Russian style; monumental construction; cathedral project; local
traditions; baptismal pillar plan.

Актуальність теми дослідження. Те, що давня Русь наслідувала традиції столичної архітектури
Візантії, зараз дискутується вченими. Найперше ця точка зору була утверджена в «Історії мистецтва»
І.Грабаря, коли Російська імперія прагнула своє коріння вести від іншої великої імперії – Візантійської.
Зараз вчені доводять на прикладі розкопок, вивчення храмів, що майстри у Київську Русь запрошувались не зі столиці Візантії, а з її провінцій: Північного Причорномор’я (Корсунь, Херсонес, Таматархі
(Тмутаракань) – Таманський півострів), є спільні риси з абхазькою архітектурною школою (Закавказзя), єдиний принцип декорування інтер’єрів з грецькими храмами (Елладська школа – спільний декор
з храмами Неа Моні і Осіос Лукас в Греції).
© Мєднікова Г. С., 2018
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Виклад основного матеріалу. Монументальна кам’яна архітектура Київської Русі розвивається
з кінця Х століття (хрещення Русі), коли Володимир завоював кримські міста Корсунь і Херсонес, і разом з трофеями, серед яких були античні статуї, церковне начиння, привіз попа Анастаса, що допоміг
йому підкорити Корсунь і якого він пізніше зробить настоятелем Десятинної церкви, і, скоріш за все,
майстрів-будівельників, які й поставлять Десятинну церкву. Ми не знаємо, чому перший християнський
храм Русі присвячений саме Богородиці, можливо, в Корсуні князя Володимира хрестили в Богородицькому храмі або їй був присвячений головний собор Корсуні. У Візантії великих Богородицьких храмів
немає.
Перші церкви Київської Русі були збудовані з плінфи – пласкої цегли (каміння, необхідного для
будівництва, в околицях Києва не було), а виготовлення її потребує знання складного технологічного
процесу, добре відомого у Візантійської імперії. Під час археологічних розкопок була знайдена плінфа
із зображенням тризуба – княжий знак Володимира, і плінфа з грецьким надписом «плінфа Богородиці», тобто храму Богородиці, що ще раз підтверджує участь грецьких майстрів. Підлога виготовлена в
техніці набірної мозаїки (opus sectile), трапляються різні кола, що переплітаються, перехрещуються, з
шматочків полірованого каміння; використані різни види мармуру. Володимир запропонував не тільки
нову культурну, але й ідеологічну традицію: створив нову християнську державу.
Монументальне будівництво було продовжено його сином Ярославом, коли він утвердився у
Києві у 1026 році після міжусобної боротьби з братом Мстиславом, який став княжити у Чернігові.
Мстислав у Чернігові будує монументальний Спаській собор як «купольну базиліку», який для Константинополя ХІ століття вже є архаїчними і майже забутим.
Конструктивна основа давньоруських храмів домонгольського періоду, починаючи з Десятинної церкви,– це хрещаті стовпи й виділені підпружні арки склепіння, які візантійській архітектурі не притаманні, а характерні для архітектури Північного Причорномор‘я і південно-східних районів Візантійської імперії (Абхазії, Вірменії). Вірогідно, артіль майстрів, що будувала Спаський собор Чернігова, була
з візантійської Таматархі, що на Таманському півострові, де княжив певний час Мстислав. Особливістю храму є хори, що побудовані як дерев’яний настил і кам’яні склепіння, що не доходять до бокових
комірок, спираючись на східні склепіння. Склепіння храму цегляні, але всередині мають мармурові колони з мармуровими капітелями. Вірогідно, Мстислав привіз майстрів з Тмутаракані (Таматархі), де
були подібні колони.
Мстислав помер, коли храм був побудований, як свідчить літопис – на «висоту людини, що сидить на коні з піднятою рукою» і, наймовірніше, храм добудував Ярослав, тому що споруда мала багато спільних ознак з київськими храмами того часу. Зовнішні фасади прикрашені пласкими нішами, як і
константинопільські храми, але кладка подібна до провінційної візантійської архітектури, коли необроблене каміння вставлялось у кладку плінфи, як коштовності в рамку. Така кладка має назву cloisonné,
подібно до техніки перегородчатої емалі. Незважаючи на архаїчність купольної базиліки, все ж таки це
була архітектура нового середньо-візантійського періоду.
Головним київським храмом ХІ століття є Софія Київська, яка має тринадцать куполів або бань
(у візантійських храмах, зазвичай, п’ять). Цю особливість трактують як ідею ствердження християнства
в Київській Русі: центральний купол символізує Христа, а дванадцять малих – апостолів. Це символічне трактування виникає на Русі пізніше, архітектори ж багатобанність обґрунтовують
своєрідністю будови: двоярусні галереї, що оточують храм, були заплановані з самого початку і закривали бокове світло на хори храму, а місце напроти вівтаря – місце князя та його родини під час служби – є дуже важливим для замовника. До того ж, світло в храмі має символічне значення – божествене. Тому над комірками (додатково прибудованими просторами до центрального храму)
поставили світлові куполи.
Храм Софії Київської побудований у 1037 році за традиціями середньо-візантійської архітектури, коли у Візантії вже великі простори храму були не потрібні (їх було досить побудовано у ранній період й інженерні навички занепали). У цей період великі простори будувалися «методом примноження
комірок» (Роберт Оустерхаут), коли до основного простору прибудовували інші. Розвиток простору
йде завдяки нанизуванню багатьох невеликих комірок, що розділяються немасивними стовпами. Технічні прийоми кладки такі ж, що й у Спаському соборі Чернігова: фігурну кладку cloisonné, вірогідно,будували ті ж самі майстри.
Внутрішній центральний простір Софії Київської вражає завдяки оздобленню мозаїкою й мармуром, бокові простори прикрашені фресками. Принцип декорування зовсім інший, ніж у константинопольському храмі: основну площу центрального простору покриває мозаїка, а мармур використано
тільки в найнижчій частині та у вівтарній перегородці. У візантійських же храмах у декоруванні переважає мармур, який відбивав світло і перевтілював матерію на світлову енергію. За часи Ярослава
були споруджені ще два Софійських собори: у Новгороді (1045-1050) та Полоцьку (1060-і рр.).
У Києві Ярослав збудував храм святої Ірини (на честь його дружини Інгігерди) і Георгіївський
храм (небесний покровитель самого Ярослава). Археологічні розкопки показують, що в мініатюрі вони
повторювали складні форми Софії Київської, але без галерей. За правління Ярослава була також побудована церква на Золотих воротах. Ідея Золотих воріт приходить із Константинополя з їхніми знаменитими «Златими вратами», які фактично були тріумфальною аркою імператора Феодосія. А храм
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над воротами повинен був охороняти від будь-якої нечисті місто й княжий двір, не даючи їй пройти
крізь ворота. Конструктивним принципом давньоруської архітектурі стали хрещаті стовпи, на відміну
від візантійської традиції використання мармурових стовпів, що дозволяло перекривати великі простори. Вони є в усіх храмах Київської Русі.
Типологія давньоруського храму. Давньоруський хрестово-купольний храм прямокутний в
плані. Всередині храму чотири, шість, дуже рідко вісім стовпів, які ділять простір храму на повздовжні
проходи – нефи (завжди непарне число, частіше три) і поперечні – трансепти (кількість будь-яка). Перед вівтарем найширший трансепт (це обумовлено потребою служби), і перетин його з центральним
нефом утворює хрест, над яким розташований купол, відкритий у внутрішній простір храму із зображенням Христа-Пантократора (іконографія Ісуса – «Суворий судія») (Рис. 1).

Рис. 1. З півночі на південь храм перетинав трансепт, який разом з центральним
нефом утворював хрест та нефи
Купол високо піднятий на барабані, бокові вікна якого дають багато світла. Сферична візантійська форма завершення куполів змінюється на шоломоподібну, яка швидко міфологізується: храм розглядається як воїн на захисті не тільки віри, а й вітчизни. Нефи перекриті системою циліндричних
склепінь. Стовпи пов‘язані між собою куполом, стінами, підпружними арками. Простір між ребрами
арок заповнений «вітрилами» (вставки, що за формою нагадують надуті вітрила).
У давньоруських храмах стовпи мали хрещатий план (в перетині хрест), у Візантії такої конструктивної основи немає. Конструкція давньоруського храму легко читається ззовні. Ті місця, де з внутрішнього стовпа перекинута на стіну арка, ззовні посилена лопаткою, яка ділить фасад храму на певні вертикальні частини, що мають назву прясла. Кількість лопаток на фасаді храму говорить про
кількість внутрішніх стовпів. Напівкругла лінія між лопаток, що завершує на фасаді кожне прясло, має
назву закомара («комара» - з російської «звід»), а все завершення – позакомарним, нагадуючи безперервний ряд напівкруглих хвиль. Це та особливість давньоруських храмів, яка надає прекрасний, пластично-виразний вигляд храму.
Зовнішнього декору у давньоруських храмів мало, сама конструкція завдяки чудовим пропорціям створює неповторний образ. Архітектурна конструкція хрестовокупольного храму не дає можливості охопити разом увесь простір, як у храмах базилікального типу. Така архітектура сприяла перевтіленню свідомості людини того часу, підводячи її до поглибленого споглядання світобудови. Ця
класична схема хрестово-купольної композиції розвивається у часі й набуває власних, оригінальних
інтерпретацій у певних артілях, що працювали в різних князівствах.
Після смерті Ярослава його сини поділили Київську Русь на три частини: Ізяслав став княжити
у Києві, Святослав у Чернігові (його володіння сягали Рязані), Всеволод - у Переяславі, і це поклало
початок процесу феодальної роздробленості. В контексті цієї політичної боротьби розвивається своєрідна архітектура, тому що виникає три митрополії – і кожен князь прагнутиме збудувати кращий собор. Архітектура стає більш камерною, великих соборів, як при Ярославі, не будуватимуть. Базовий
архітектурний принцип залишається старий: купол спирається на хрещаті стовпи, але у східній частині - апсиди вже не примикають безпосередньо до основного об’єму, а з’являються додаткові комірки
(віми), що ускладнюють зведення хреста подібно до архітектури Константинополя того часу. Принцип
укладки плінфи з прихованим рядом залишається, але тип плінфи інший, і необроблене каміння у
кладці зустрічаються дуже рідко. Прикладом є Михайлівська церква Видубицького монастиря. Зміни в
декорі фасаду пов‘язані зі зменшенням кількості ніш, які рівномірно чергуються з вікнами.
Соборний проект другої половини ХІ століття. У цей період розгортається монастирське будівництво: Успенський собор Києво-Печерського монастиря (1073-89 рр.), Успенський собор Єлецького монастиря у Чернігові, в яких утвердився характерний для домонгольського періоду тринефний,
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хрестовокупольний на чотирьох хрещатих стовпах (символізують чотирьох євангелістів), з трьома апсидами (зовнішнє завершення вівтарної частини) і нартексом (приміщення з західного боку храму,
призначене для осіб, що не мали право входити у головний простір храму), відкритим в наос (центральний простір храму), з невеликими західними хорами, тип храму.

Рис. 2. Успенський собор Києво Печерського монастиря (1078 р.).
Реконструкція М. Холостенка

Рис. 3. Успенський собор Єлецького монастиря м.Чернігова

Рис. 4. Успенский собор Михайлівського Золотоверхого монастиря (ХІІ ст.). Реконструкція Ю.Асєєва

Собори мають позакомарне завершення, коли внутрішнім склепінням ззовні на фасаді відповідають три непереривні закомари, чого не було в Константинопільських храмах, де панувала певна
пласка лінія. Позакомарне завершення дуже полюбили на Русі, але в післямонгольський період його
перебудували через технічні причини: вода накопичувалася між закомарами та розривала при замерзанні кладку.
У соборах є внутрішні невеликі храми (усипальниці) – це явище типове для візантійського світу. В декорі Успенського собору Єлецького монастиря поряд з традиційними нішками з‘являється аркатурний декоративний пасок біля основи закомар, як у романському зодчестві. Успенский собор Києво-Печерського монастиря стає зразком для багатьох храмів Русі.
У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва (1108-1113) також з’являються нові зразки будівництва. В назві його – «Златоверхий» - підкреслюється особливій статус серед інших церков, які,
вірогідно, не мали золотих куполів. Собор відрізняється декоративністю (пасок з меандрів, нова композиція на фасаді з центральною нішею, до якої з двох боків схиляються ніші з завершенням тільки у
четверть окружності подібно до ізводу в центральній частині деісусного чину іконостасу), ошатністю
(мозаїки у центральній частини храму, фрески).
Володимир Мономах будує монументальний храм Спаса на Берестові у своїй резиденції. Східна частина цього храму не збереглася, на її місці в епоху бароко збудували нову церкву, а західна,
яка слугувала усипальницею для князів династії Мономаховичів, дійшла до нас у повному вигляді. В
цій будівлі з’являються нові цікаві елементи: башти з куполами, три притвори з трьох боків з трилопастним завершенням. Така форма храму переживе монгольську навалу й отримує продуктивний розвиток в архітектурі Русі.
Утвердження києво-чернігівського стилю. На початку ХІІ століття відбувається тісна взаємодія різних шкіл (артілей), що надає давньоруському стилю нових особливостей. Такі Київські храми
1130-40 років, як Храм Богородиці Пирогощі (Успенська церква), що на Подолі (1132 -36), і Кирилівська церква (1140-х років) поєднали в собі ознаки київського і чернігівського стилів. За простором вони
відтворюють типово київський стиль, якому задав зразок свого часу Успенський собор КиєвоПечерського монастиря (за планом проста будівля: чотиристовпний наос (центральна частина християнського храму) і нартекс (західна частина храму), широко відкритий в наос, але у кожній з них є деталі, що надають їм індивідуальності. Це часто пов‘язано з артіллю князя, як, наприклад, Пирогоща,
що збудована чернігівським князем Мстиславом Володимировичем і відтворює декор чернігівських
храмів: невеликий аркатурний поясок, що розташований під люнетами, які завершують прясла (прясла – відрізок стіни кам’яної споруди, відокремлений з двох боків такими архітектурними елементами,
як пілястри, лопатки), прикраси є на барабані, апсиді.
У 1140-х роках чернігівський князь Всеволод Ольгович будує Кирилівську церкву, яка за планом подібна до Пирогощі, але простір більш сконцентрований на центральній частині, максимально
збільшений підкупольний квадрат, що акцентує увагу на олтарі. Вірогідно, будувала її артіль князя.
Широкий центральний простір за рахунок звуження бокових нефів надає церкві парадності, а склепіння рукавів хреста, що спустилися до великих підпружних арок, створюють ступінчату вертикальну
композицію, яка визначить особливість архітектури Київської Русі кінця ХІІ - поч. ХІІІ століть. Інтер‘єри
церкви щедро розписані фресками.
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Останнім видатним пам’ятником києво-чернігівського стилю є Успенський собор у ВолодимиріВолинському (1156-1160 рр.), побудований князем Мстиславом Ізяславичем, який був вигнаний з київського престолу в 1155 році Юрієм Долгоруким. Він утік зі своєю дружиною і відомим митрополитом
Климом Смолятичем, для якого засновує нову митрополію і, відповідно, будує величезний храм з відкритим в наос нартексом (шестистовпний храм), з витягнутим вгору підкупольним простором. Це
останній храм цього періоду архітектури, потім з’являється зовсім інша за сутністю архітектура, де буде переважати вертикалізм, прагнення догори.
Перші великокняжі собори були великих розмірів, монументальні, з просторими хорами. На відміну від візантійських храмів, мали позакомарне завершення кожного прясля, а не тільки крил хреста,
трилопасне членування фасаду, живописну пірамідальність загальної композиції. Візантійські храми
того часу мають більш горизонтальну композицію, що підкреслюється смугастою кладкою й горизонтальним завершенням бічних прясел. Архітектура кінця XII – поч. XIII століть – завершальний період
домонгольскої архітектури Києвської Русі, оформлення давньоруського стилю. Це пишний розквіт нових форм з багатим, часто надлишковим, декором. Яскравим зразком архітектури цього періоду є
П’ятницька (Святої Параскеви) церква Чернігова (1190), яку вирізняє пірамідальність як внутрішніх
інтер’єрів, так і фасаду. Храм має трилопатеве завершення замість позакомарного. За великою
центральною закомарою ми бачимо ще дві, що створюють вертикаль і це не декорація, а вираження
внутрішньої системи: ступінчасте зростання склепінь. Апсиди храму прикрашені витягнутими вгору
напівколонками, тісно поставленими одна до одної. Тут ми бачимо нову стилістику архітектури Константинополя ХІІ століття (комнінівську архітектуру) як, наприклад, складної форми пучкоподібні пілястри, якими прикрашений храм, раніше на Русі не траплялися, зате є в храмі Святого Георгія в Манганському палаці імператора Костянтина у Візантії. Крім оригінального архітектурно-конструктивного
рішення, церква має незвичайний зовнішній декор: пучкові пілястри з маленькими капітелями, меандровий фріз, бровки над порталами, нішки, бігунець. Вчені вважають, що Чернігівську церкву будувала
артіль або учень видатного зодчого ХІІ ст. − Мілонегі, тому що багато спільних прийомів з церквою
Василя Великого у місті Овруч (1190 р., Житомирська область), смоленським храмом Михайла Архангела, які він будував.

Рис. 5. П’ятницька церква у Чернігові; макет Спаського собору у м. Новгород-Сіверський, що зберігається у
місцевому музеї та Свято-Василівський собор (1190) в Овручі Житомирської обл. (арх. Мілонег)

П’ятницька церква виконана у новому стилі, який фактично створив Мілонег. Вона має досконалі пропорції з динамічними, що ступінчасто піднімаються догори,пірамідальними дахами і профільованими пілястрами на фасадах. Вертикальній спрямованості храму сприяють сплощені абсиди, які на
фасаді не роз’єднуються, а перетікають одна в одну, внутрішні стовпи максимально розсунуті до зовнішніх стін, що робить великим підкупольний простір. Конструкція підпружних арок дуже оригінальна,
вона начебто поділяє склепіння на дві частини: перша, що припасована до зовнішньої стіни, залишена
на рівні фасадної закомари, друга, що прилаштована до підкупольного простору, піднята до висоти
підпружних арок, що створило двохступеневість склепінь. Перепад між цими склепіннями закриває
проміжна закомара, яка утворює другий ярус. Третій декоративний ярус закомар-кокошників розташований біля основи світлового барабану. Ця пірамідальна конструкція завершується високим світловим
барабаном з витягнутими вікнами і надає храму легкості.
Спаський собор Спасо-Преображенського монастиря в Новгород-Сіверському (19,5х14 м), як
свідчить реконструкція, що зроблена за фундаментом і археологічними розкопками, дуже схожий з
П’ятницькою церквою Чернігова. Вчені припускають, що будувала її таж сама артіль. На його фундаменті за наказом Катерини ІІ Кваренгі у ХУІІІ ст. збудував новий собор.
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Мілонег був найвідомішим архітектором ХІІ століття. Літописець порівнює його з легендарним
будівельником храму Соломона – Веселіїлом. Він товаришував з князем Рюриком Ростиславичем і
багато будував на його замовлення: Василівський храм в Овручі, храм на Вознесенському узвозі в Києві, підпірну стіну Михайлівської церкві Видубицького монастиря, храм Дванадцяти апостолів у селі
Білогородка (не збірігся) та інші.
Часто можна зустріти написання імені найвідомішого зодчого початку ХІІ століття - Петро Мілонег. Це не зовсім правильно, сучасникам він був відомий (і увійшов в історію культури) за його
слов’нським ім‘ям - Мілонег, а православне ім‘я Петро він отримав при хрещенні. На Русі хрещені люди мали завжди два імені, але знали їх під слов’янськими іменами. Літописець написав два його імені,
щоб підкреслити його православну віру, тому що язичництво і двовір’я в той час були поширеним
явищем.
У Галичі з багатьох будівель домонгольского періоду до нас дійшла тільки церква Святого
Пантелеймона, на жаль, без верхнього завершення, але складна внутрішня конструкція з пучкоподібних пілястр, схожих на зовнішнє оформлення храмів Мілонега у Смоленську, Овручі, Чернігові, свідчить про той же баштоподібний вертикалізм і видовженість пропорцій давньоруського стилю кінця ХІІ
століття.
З кінця XII – початку XIII століття образ центричного, з легкими конструктивними формами
храму, з висотним характером композиції краще за все показує світовідчуття людини того часу. Такі
храми зведуть у Смоленську, Новгород-Сіверському, Путивлі, Новгороді, Галичі й закладуть нові культурні традиції, що сприятимуть остаточному оформленню давньоруського стилю.
Монголо-татарська навала 1230-х років перервала розвиток давньоруської архітектури на її
високому злеті. Зруйновані міста, яких було приблизно три сотні, а потім залишається не більше ніж
сто. В них занепадає ремесло, торгівля, будівництво, а значить відбувається й занепад (забування)
мистецтва (традицій) зведення кам’яних храмів.
Центр будівництва післямонгольского періоду пересувається на західноукраїнські землі: в Буковину, Поділля, Галичину, Волинь, які зберегли свою державність і куди поїхали митці, ремісники, що
залишилися в живих. Загроза монголо-татарської навали вимагала будівництва кам’яних замків і фортець. У ХІІ ст. князь Данило Галицький та його син Лев перебудували стару Хотинську фортецю з каменю, навколо неї звели 7-ми метрову стіну та широкі рови. Кращими зразками оборонної архітектури
у Галицько-Волинському князівстві є фортифікаційні споруди у Луцьку, Львові, Холмі, Кременці, Чорторийську. До нашого часу добре зберігся Луцький Верхній (Любартів) замок, який і сьогодні виглядає
як неприступна фортеця, що оточена цегляними мурами 10-12 м заввишки.
З кінця XIV-XV століття на західноукраїнських землях починають розвиватися ремесла й зростати міста, які активно заселяються переселенцями з Європи, найбільше з Німеччини. Вони принесли
з собою свої традиції, вірування, стильові форми європейського мистецтва. В архітектурі набуває поширення готичний стиль: у деяких спорудах з‘являються нервюрні склепіння, стрілчаті арки, високі
похилі дахи.
Кам‘яне будівництво храмів відроджується з ХV століття. На Волині завдяки князю Костянтину
Острозькому розгортається активне будівництво. Протягом 30 років він обіймав посаду великого гетьмана литовського (очолював військо литовське), був активним захисником православ’я і в себе на батьківщині збудував поряд зі своїм замком Богоявленський храм в Острозі (1520-і роки) і Троїцьку церкву в Межиричі (поч. XVІ ст.).
Богоявленський храм – цікавий гібрид давньоруської архітектури (чотирьохстовпний, триапсидний, хрестовокупольний) і місцевої традиції, пов’язаної з готикою, яку символізують чотири високі
башти по кутах і високий центральний купол. До кінця XIX століття Острозький храм зберігся в руїнах,
зараз існує у реставраційній перебудові. (Рис. 2).
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Рис. 6. Богоявленська церква після реставраційної перебудови (м. Острог, Рівненська обл.) та Троїцька церква
Свято-Троїцького монастиря у Межирічах

Троїцька церква у Межирічах цілком зберегла свої форми і згодом стала центральним собором
Свято-Троїцького чоловічого монастиря. Вона завершена п‘ятьма міцними главами, має готичні вікна,
готичну апсиду, контрфорси, ускладнене під впливом Ренесансу нервюрне склепіння.
Поєднання давньоруської й готичної архітектури ми бачимо також у Сутковицькій церкві на
Поділлі (поч. XVІ ст.), яка має форму правильного хреста із колоподібними кінцями. Квадратний центральний простір має два поверхи: верхній був пристосований для оборони, нижній – молельня з
нервюрними склепіннями, що спираються на круглий стовп у центрі зали. Зовнішній вигляд церкви має
оригінальну композицію архітектурних об’ємів.
Давньоруська традиція в західних теренах України творче змінюється також й під впливом дерев’яного зодчества – це невеликі кам’яні церкви, що збереглися на цей час завдяки оборонному призначенню – церква Миколи у Кам‘янці (XІV ст.),Троїцька у Зимно (XV ст.), церква Вознесіння у Вишневцях (XV ст.) та інші.
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ІНТЕРЕС ЯК ФАКТОР САМООРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ
Метою роботи є визначення інтересу як фактору самоорганізації культури. Методологія дослідження
полягає у використанні діалектичного та аналітичного методів для вивчення самоорганізації культури та її факторів, зокрема інтересу; функціонально-інструментальний – з метою вивчення інтересу як внутрішнього чинника
складної соціальної системи та його впливу на культуру. Наукова новизна полягає у тому, що уперше досліджено питання впливу інтересу на самоорганізацію та саморозвиток культури. Висновки. У результаті дослідження
можна дійти висновку, що сутність інтересу як фактору самоорганізації культури полягає і в суб’єктивному
(внутрішньому) ставленні індивіда до цінності феномену культури і об’єктивному сприйнятті соціумом фактору
творчого устрою сучасної цивілізації, що впливає (тисне) на суб’єктивне ставлення індивіда. Встановлено, що
інтерес до культури виступає як реальний чинник її саморозвитку, як підґрунтя соціально активних дій, основу
яких складають мотиви, потреби, відношення індивіда, соціальних груп до культурного середовища як чогось цінного та необхідного. Визначено, що одним із важливих інтересів сучасної людини є культурний цивілізаційний
комфорт, тобто система різнопланових вигод (духовних, матеріальних), за яких індивід чи окремий соціум розвивається гармонійно, збалансовано.
Ключові слова: культура; самоорганізація; самоорганізація культури; інтерес; соціальна група; культурний цивілізаційний комфорт.
Гоцалюк Алла Анатолиевна, доктор философских наук, доцент, доцент кафедры культурнодосуговой деятельности Киевского национального университета культуры и искусств
Интерес как фактор самоорганизации культуры
Целью работы является определение интереса как фактора самоорганизации культуры. Методология
исследования заключается в использовании диалектического и аналитического методов для изучения самоорганизации культуры и ее факторов, в частности интереса; функционально-инструментальный – с целью изучения
интереса как внутреннего фактора сложной социальной системы и его влияния на культуру. Научная новизна
заключается в том, что впервые исследован вопрос влияния интереса на самоорганизацию и саморазвитие культуры. Выводы. В результате исследования сделан вывод, что сущность интереса как фактора самоорганизации
культуры заключается и в субъективном (внутреннем) отношении индивида к ценности феномена культуры и
объективном восприятии социумом фактора творческого устройства современной цивилизации, влияет (давит)
на субъективное отношение индивида. Установлено, что интерес к культуре выступает как реальный фактор ее
саморазвития, как почва для социально активных действий, основу которых составляют мотивы, потребности,
отношение индивида, социальных групп к культурной среды как чего-то ценного и необходимого. Определено,
что одним из важных интересов современного человека является культурный цивилизационный комфорт, то есть
система разноплановых выгод (духовных, материальных), при которых индивид или отдельный социум развивается гармонично, сбалансировано.
Ключевые слова: культура; самоорганизация; самоорганизация культуры; интерес; социальная группа;
культурный цивилизационный комфорт.
Gotsaliuk Alla, Doctor of Philosophy, Associate Professor, professor of cultural and leisure activities Kyiv
National University of Culture and Arts
Interest as a factor of self-organization of culture
The purpose of the article is to identify interest as a factor in the self-organization of culture. The
methodology of the research is to use dialectical and analytical methods for studying the self-organization of culture and
its elements, in particular, interest; functional-instrumental - to examine the benefit as an internal factor of a complex
social system and its impact on culture. Scientific novelty consists in the fact that for the first time the questions of an
influence of interest on self-organization and self-development of culture are investigated. Conclusions. As a result of
the study, it was concluded that the essence of interest as a factor in the self-organization of culture lies in the subjective
(internal) attitude of the individual to the value of the phenomenon of culture and the objective perception of society by
the factor of the creative system of modern civilization, which affects (pushes) on subjective the attitude of the individual.
It is established that interest in culture acts as a real factor of its self-development, as the basis of socially active actions,
the basis of which are the motives, needs, attitudes of the individual, social groups to the cultural environment as
something worth, valuable, necessary. It is determined that one of the essential interests of a modern person is the
cultural civilization comfort, that is, the system of diverse benefits (spiritual, material), in which the individual or individual
society develops harmoniously, balanced.
Key words: culture; self-organization; self-organization of culture; interest; social group; cultural civilization
comfort.
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Актуальність теми дослідження. Питання багатостороннього функціонування культури може
визначатися за допомогою впливу як зовнішніх, так внутрішніх чинників, тому сучасна наука, вивчаючи
питання складних систем, усе частіше звертається до синергетики – науки про самоорганізацію. Синергетичний підхід сприяє вивченню рушійних сил та факторів розвитку, що найбільш оптимально
синхронізується з дослідженням механізмів соціокультурної динаміки, їх впливу на сучасне глобалізоване суспільство. Ендогенні чинники розвитку культури мають не менш значний вплив ніж зовнішні
стимули та подразники. Культура як система певних вартісно-змістових норм містить внутрішні елементи, що приводять до її самоорганізації та саморозвитку.
Одним з внутрішніх каталізаторів культури є інтерес індивіда та/або соціальних груп до певних
нововведень або ж процесу та результату створення культурних об’єктів. Інтерес суб’єкта може виражатися у прояві ним цікавості до певного культурного надбання, результатів чужого творчого пошуку
або ж самостворення певного культурного простору чи матеріального об’єкту.
Метою роботи є визначення інтересу як фактору самоорганізації культури.
Аналіз досліджень і публікацій. Перші відомості щодо наукового вжитку дефініції "самоорганізація" пов’язані з працею англійського кібернетика Уільяма Росса Ешбі 1947 року [1]. Оскільки, поняття самоорганізації має міждисциплінарний характер, то слід зазначити і праці відомого вченого
Стюарта Кауфмана, зокрема його книгу «Вдома у Всесвіті: пошук законів самоорганізації та складності», яка описує концепцію самоорганізації: спонтанне виникнення порядку, яке широко спостерігається у всій природі [2]. З українських вчених питання синергетики у культурі присвятили праці
Ю. Богуцький [3], П. Герчанівська [4], А. Свідзинський [5] та ін. Однак питання внутрішніх чинників самоорганізації культури не набуло достатнього висвітлення.
Виклад основного матеріалу. Уся неоднозначність проблеми полягає у тому, що інтерес як
складна категорія, має як позитивні, так і негативні екстреналії. Тому дослідження самоорганізації
культури не можливе без розуміння амбівалентної ролі інтересу. Вивчення самоорганізації української
культури, факторів і чинників, які впливають на неї, сприятиме формування комплексного бачення
ролі культури у сучасному світі, що глобалізується.
Крістіан Фукс зазначає: «Глобалізація в діахронічному розумінні означає виникнення нового,
більш високого рівня самоорганізації під час фази нестабільності та сильних коливань... Глобалізація
формується діалектикою змін і наступності: у ієрархії, що випливає з нещодавньої еволюції, існують як
загальні аспекти глобалізації, так і аспекти, специфічні для кожного організаційного рівня» [6]. Видатний український мислитель А.Свідзинський, розглядав культуру як феномен самоорганізації ноосфери, яка є системою ідей, що їх породжує людський розум. Учений визначає означену дефініцію як процес самоорганізації, тобто процес творення нового, який охоплює артефакти культури. Процес
самоорганізації, що починається в одній сфері буття, виходить за її межі і впливає на процеси в інших
сферах людей між собою, а також людини з природою, власне все її буття у світі» [5]. Тому культура і
є більш високим рівнем самоорганізації соціуму, а зміни у ній пов’язані з глобалізацією як певною
ідеєю, інтересом індивіда.
До найскладніших соціоприродних систем належать загальнолюдська культура – так само, як
будь-які типи локальної культури (етнонаціональна, екранна тощо). Високий ступінь складності цих
систем обумовлений введенням суб’єкта як «компонента когнітивної активності» [7, 297].
У словнику української мови під дефініцією «інтерес» розуміють: увага до кого-, чого-небудь,
зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захоплення; вага, значення; те, що найбільше цікавить когонебудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; прагнення, потреби; те, що йде на користь кому-,
чому-небудь, відповідає чиїмсь прагненням, потребам; користь, вигода, прибуток; діло, справа [8, 37].
Поль Анрі Гольбах зазначає, що кожна людина відповідно до своєї природи намагається задовольнити свої власні особистісні інтереси, саме в цьому виявляється самозбереження. Немає інших
двигунів, інших мотивів діяльності, окрім власних інтересів [9, 311]. Тобто, видатний філософ вказує
саме на внутрішню іпостась інтересу. Як бачимо, інтерес – це і внутрішнє відношення (ставлення) до
якого-небудь явища, феномену, наприклад, до культури. Якщо індивід відчуває потребу у певних
культурних надбаннях, то відповідно активізується його діяльність (відвідання виставки, музею тощо).
Інтереси формуються певним культурним середовищем, в якому перебуває індивід. В. Щербина
слушно вказує: «На формування особистості спричиняють вплив процеси у кіберкомунікативному середовищі, відбувається розширення горизонтів культурного спілкування великих мас людей на рівні
повсякденності, формує нові виклики системна криза таких інститутів соціалізації як освіта і сімейнородинні відносини» [10, 98].
Категорія «інтерес» − це і поняття в якому реалізується зв'язок між об’єктивними закономірностями і практичними діями індивіда. Дефініція «інтересу» допомагає визначити справжні причини
індивідуальних та колективних вчинків, оскільки саме вона визначає напрями діяльності, потреби, мотиви, мету вчинків суб’єкта (-тів), культурну та соціальну поведінку. Про вплив внутрішніх чинників на
поведінку індивіда А. Свідзинський зазначає таке: «Ідея – це усвідомлений, багатокомпонентний, але
інтегральний, цілісний відгук людського мозку на впливи зовнішнього світу або на інші ідеї, які вже були присутні в розумі людини. Внаслідок цього відгуку формується уявлення про зазначений вплив, що
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дозволяє адекватно відреагувати на нього, виробити оптимальну поведінку в нашому динамічному
світі» [11, 33-34].
У той же час, відмінні якості індивідів урізноманітнюють культурні потреби та формують диференційовані інтереси видавалося б вихідців із однаковими культурними смаками певної соціальної
групи. Така різноманітність культурних вподобань спричинена аспектами самоорганізації та саморозвитку особи.
Входження в культуру – це завжди акт вибору і отримання особистісного сенсу, акт самовизначення, акт творчості. Таким чином, культура і творчість нерозривно пов'язані: культура є характеристикою творчих сил і здібностей особистості, а творчість, у свою чергу, можлива тільки в культурі
[13, 63]. З цього погляду без перебільшення можна стверджувати, що духовна діяльність є необхідним
компонентом культури, оскільки «поза духовністю втрачає людяність» [14, 181]. Люди, які вважають,
що самоорганізація є важливою темою в організаційному житті, розуміють, що самоорганізація є джерелом творчої новизни та узгодженості у складних системах [15].
Рушійною силою інтересу є потреба. Словник української мови вказує, що «потреба» – це
необхідність у кому-, чому-небудь, що вимагає задоволення; потрібність; необхідність або бажання
робити щось, діяти певним чином; умови, які змушують до чогось, спричиняють щось; необхідність або
бажання робити щось, діяти певним чином; те, без чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно задовольнити [8, 422]. Потреба формує інтерес, впливає на ставлення до певних культурних подій та на
міжособистісне спілкування. Потреба викресталізовує, загострує бажання задовольнити інтерес, ніби
здійснити мрію, зреалізувати своє захоплення.
Зміст інтересу визначається умовами життя людей та їхніх спільнот, місцем у системі с успільних відносин. Інтерес є реальною причиною соціальних дій, подій, звершень, що стоять за
безпосередніми спонуканнями, мотивами, помислами, ідеями індивідів, соціальних груп чи сп ільнот, які беруть участь у цих діях [12, 406].
Інтерес до явища культури визначається багатьма об’єктивними чинниками: історикосоціальним етапом розвитку людства, темпами соціального розвитку, змінами навколишнього середовища.
Слушно зазначає Ю. Богуцький: «У наш час відбувається процес суспільної трансформації,
спрямованої на формування інформаційного суспільства, що має нову, комунікативну, основу. Це, у
свою чергу, потребує формування нових засад організаційної діяльності в галузі культурного життя –
таких, що будуть відповідати його об’єктивним самоорганізаційним засадам» [3, 7].
До суб’єктивних чинників сприятливих для реалізації інтересу в культурі можна віднести потребу в культурних інноваціях. Культуру можна розцінювати як джерело креативності, творчого устрою
індивіда. Тому важливим є відшукання її прихованих потенцій, можливостей для індивіда реалізовуватися в культурній площині за допомогою внутрішніх імпульсів, бачень, психосоматичних особливостей.
Інтерес як фактор самоорганізації культури відбивається у духовних особливостях сприйняття
побудови життя суспільства та окремого індивіда. Так, філософське сприйняття світу можливе через
осягнення культурного середовища, комфортного перебування у ньому.
Саме поняття «комфорту» в сучасному динамічному світі є цікавим для індивіда, його «культурну потребу», саме той «імпульс», який активізує інтерес до культури. У міжнародному праві існує
поняття «загальні принципи права, визнані цивілізованими націями». Суперечки щодо дефініції «цивілізованості» тривають і досі, однак фахівцями визнано беззастережно, що під цим визначенням слід
розуміти повагу до принципу верховенства права. Властивістю самоорганізації є її можливість у саморегулюванні, що є: «проявом справедливості: за допомогою його засобів відбувається врахування та
збалансування інтересів конкретних суб’єктів у конкретних галузях, правовідносинах, запобіганням
конфліктів та врегулювання тих, які вже виникли» [16, 73].
Отже, і принцип верховенства права становить надбання глобальної культури людства, який
виражає потребу і окремого індивіда в забезпечені сучасного розуміння «культурного цивілізаційного
комфорту». У загальному розумінні таке поняття можна проінтерпретувати як певний рівень культурних досягнень, який визнаний на глобальному, регіональному, локальному та індивідуальному рівні в
певний історичний проміжок часу та змінюється відповідно до потреб сприйняття творчих інновацій.
Слід зазначити, що культурний цивілізаційний комфорт, це найзручніші духові, творчі та інші
умови, сукупність вигод, за яких індивід чи окремий соціум розвивається гармонійно, збалансовано.
Сучасна людини має потребу в такому культурному цивілізаційному комфорт, виявом якого є, наприклад, спілкування, співпраця однин з одним. Моріс Десмонд зазначає, що людському роду навряд чи
би вдалося вижити, як би люди не розвили в собі біологічно обумовлене прагнення до співпраці зі
своїми співбратами [17, 25-35]. У нелінійному переході від природного самоорганізації до соціальної в
ролі своєрідного аттрактора може бути представлена культура, «вихід» на яку супроводжується
якісними змінами в організації життєдіяльності нового біологічного виду [18, 93].
Розглядаючи культуру як складну систему, яка здатна до самоорганізації, слід навести думку
М. Туленкова про те, що «… самоорганізація є суперечливою у своїх проявах щодо індивідів та їх
спільнот, оскільки іманентно включає в себе як організацію, так і дезорганізацію. Самоорганізація
соціальної системи пов’язана із виведенням ентропії в оточуюче середовище, тобто з її розпорядку-
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ванням» [19, 28]. Тобто поряд з певними консолідуючими властивостями інтересу як фактору самоорганізації культури, він же інтерес може призвести, то дисбалансу розбудови культурного простору.
Так, на противагу «культурному комфорту» приходять стрімкі, бурхливі зміни, які на сучасному
етапі фактично уже стали невід’ємною частиною сучасної культури. Часом такі зміни суперечать
суб’єктивним інтересам індивіда, примушують його пристосовуватися до нових видозмінених умов, що
викликає дискомфорт, а також агресію.
Водночас, виникають на противагу таким «некомфортним» змінам нові інтереси, які покликанні
усунути та збалансувати негативні екстреналії глобалізацій та периферичних систем: збереження уже
набутої культурної спадщини, захист від руйнівних наслідків застосування інновацій тощо. Виникає
прірва між самопочуттями людини та реальною фактичною культурою усталеного тимчасового моменту. Тому внутрішньою мотивацією для реалізації інтересу може бути збереження культурної самоідентифікації людини. Зазначене можна проілюструвати наступними прикладами розвитку сучасного українського суспільства. Зміни в науково-технічному прогресі (надлишок інформації, нові
інформаційні технології, фактично побудова «агресивного» інформаційного суспільства тощо),
зовнішній соціокультурний глобалізований вплив привели до фактично українського культурного «буму», інтересу до усього українського: костюмів, мови, символіки, традицій тощо. На фоні потреби у
саморозумінні, самоідентифікації виник інтерес до самоорганізації культури, який реалізується в різних культурних заходах та відображається в об’єктах культури тощо.
Як слушно зазначає Ю. Лотман: «Зміна культурних систем в умовах соціальних катаклізмів супроводжується стрімким підвищенням семіотичності суспільної поведінки не тільки шляхом впровадження нових його форм, а й посилення знаковості символічності щодо старих» [20, 485-486].
Відповідно, в культурі виникають певні програми, які націлені на стійку спадковість соціального
життя, та програми, що зорієнтовані на її зміни [21, 274]. Дослідники проблем культури вважають, що в
XX ст. відбувся розрив між культурним та соціальним циклом. Динаміка розвитку науково-технічного
прогресу вплинула на культурні уподобання індивідів. На сьогодні проживаючи життя, індивід спостерігає зміну кількох культурних епох на відміну від людини, яка існувала до XX століття та набір
культурних цінностей якої був однорідним. Зміна культурних епох приводить до зміни уподобань, потреб та інтересів.
Поряд із позитивними наслідками самоорганізації культури можна виділити негативні, які
пов’язані, наприклад, із розповсюдженою «споживацькою» культурою, фактично «споживацьким тероризмом», що є наслідком задоволення неконтрольованих потреб людини. Умілі маркетингові акції
рітейлерських компаній спонукають індивіда купувати усе більше і більше товарів, у тому числі йому
непотрібних. Тому актуальною на сьогодні є проблематики становлення споживацької культури. Розуміючи наслідки своїх дій та те, що продавець використовує певні технології з метою продажу товарі,
споживач може самоорганізуватися та відмовитися від купівлі непотрібного йому товару. Отже, на
противагу агресивній культурі споживання пропонується культура розумного, гармонійного, усвідомленого споживання як відповідь на запит щодо можливості обмежень інтересів та потреб індивіда з
метою досягнення загального блага.
Наукова новизна полягає у тому, що уперше досліджено питання впливу інтересу на самоорганізацію та саморозвиток культури.
Висновок. Отже, сутність інтересу як фактору самоорганізації культури полягає і в
суб’єктивному (внутрішньому) ставленні індивіда до цінності феномену культури і об’єктивному сприйнятті соціумом фактору творчого устрою сучасної цивілізації, що впливає (тисне) на суб’єктивне ставлення індивіда. Інтерес до культури виступає як реальний чинник її саморозвитку, як підґрунтя
соціально активних дій, основу яких складають мотиви, потреби, відношення індивіда, соціальних груп
до культурного середовища як чогось цінного та необхідного. Одним із важливих інтересів сучасної
людини є культурний цивілізаційний комфорт, тобто система різнопланових вигод (духовних, матеріальних), за яких індивід чи окремий соціум розвивається гармонійно, збалансовано.
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ІНТЕРНЕТ-МЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В КУЛЬТУРОТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Мета роботи. Дослідження пов’язане зі спробою зафіксувати й систематизувати мемний Інтернетконтент українського походження, який розглядається в парадигмі розширення культуротворчої практики сучасного суспільства. Методологія. Мережева комунікація аналізується в контексті культурологічного дослідження, в
ході якого було використано емпіричний метод контент-аналізу задля виявлення артефактів української мемної
культури на національних просторах Інтернету. Наукова новизна полягає в тому, що це перше комплексне дослідження української мемної культури. Крім того, виявлено певні загальні закономірності мему як явища сучасної
кіберкультури. Висновки. В статті зроблено спробу в загальних рисах охарактеризувати українську мемну Інтернет-культуру, в рамках якої вже сформувалися десятки національних персонажів і шаблонів, основні з яких було
визначено. В результаті дослідження резюмуємо, що подібні постфольклорні матеріали збагачують Інтернет
українським контентом, а відтак, сприяють формуванню національного культурного поля в кіберпросторі. Лаконічні та виразні образи мемів відбивають важливі змісти, їх кліповість викликає інтерес до них в Інтернеткористувачів, вони здатні естетизувати інформацію – це ті фактори, які визначають схильність Інтернету до меметичності.
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Интернет-мемы украинского происхождения в культуротворческой практике современного общества
Цель работы. Исследование связано с попыткой зафиксировать и систематизировать мемный интернет-контент украинского происхождения, который рассматривается в парадигме расширения культуротворечкой
практики современного общества. Методология. Сетевая коммуникация анализируется в контексте культурологического исследования, в ходе которого было использовано эмпирический метод контент-анализа для выявления артефактов украинской мемной культуры на национальных просторах интернета. Научная новизна состоит
в том, что это первое комплексное исследование украинской мемной культуры. Кроме того, выявлено некоторые
общие закономерности мема как явления современной киберкультуры. Выводы. В статье сделана попытка в
общих чертах охарактеризовать украинскую мемную интернет-культуру, в рамках которой уже сформировались
десятки национальных персонажей и шаблонов, основные из которых были определены. В результате исследования резюмируем, что подобные постфольклорные материалы обогащают интернет украинским контентом, а,
следовательно, способствуют формированию национального культурного поля в киберпространстве. Лаконичные и выразительные образы мемов отображают важные смыслы, их клиповость побуждает интерес к ним у интернет-пользователей, они способны эстетизировать информацию – это те факторы, которые определяют
склонность Интернета к меметичности.
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Internet-memes of Ukrainian origin in the cultural practice of modern society
The purpose of the article. The study is related to the attempt at fixation and systematization of the meme Internet content of Ukrainian origin, which is considered in the paradigm of cultural practices expanding of modern society.
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Methodology. Network communication is analyzed in the context of cultural studies, in which an empirical method of
content analysis was used to identify the artifacts of the Ukrainian meme culture on the national Internet space. Scientific novelty. It is the first comprehensive study of Ukrainian meme culture. In this study, some general patterns of the
meme as a phenomenon of modern cyberculture are also revealed. Conclusions. The article attempts to characterize
the Ukrainian meme Internet culture in general, with already formed dozens of national characters and templates. Basic
memes have been identified. As a result of the study, we conclude that such post-folklore materials enrich the Internet
with Ukrainian content, so they contribute to the formation of a national cultural field in cyberspace. The laconic and expressive images of memes reflect essential meanings; an interest of Internet users motivates their clip nature, they can
aestheticize information – these are the factors that determine the tendency of the Internet to memetic.
Key words: meme; memetics; Internet-meme; Ukrainian meme culture; cyberculture; Internet-folklore.

Актуальність теми дослідження. На тлі інтенсивного розвитку нових інформаційнокомунікативних технологій, зокрема, мережевої комунікації, в багатьох аспектах трансформувалася
практика культуротворення, в якій дедалі спостерігається поява нових безпрецедентних тенденцій,
зумовлених майже необмеженою свободою самовираження особистості, яку вони змогли забезпечити. Однією з таких тенденцій стала аматорська творчість користувачів Інтернету, що набирає все більшої популярності останнім часом, а разом з нею спостерігається поява нових артефактів культури,
серед яких окремої уваги заслуговує дослідження явища Інтернет-мему. Як це відомо ще з перших
спроб теоретизувати меми, поява їх збігається з періодом, коли людина щойно почала говорити, проте крізь тисячоліття саме Інтернет створив ідеальне середовище для їхнього існування й реплікації.
Так, меми Почекун, Тролфейс, Гіпножаба, Лемур «Узбагойся» та інші заполонили соціальні мережі й
форуми, стали важливою частиною світової кіберкультури. В національному сегменті Інтернету так
само трапляються яскраві мем-персонажі і шаблони, котрі в сукупності утворюють українську мемну
культуру, артефакти якої поки що залишаються мало зафіксованими, що, на нашу думку, є дослідницьким упущенням, зважаючи на короткий життєвий цикл Інтернет-мему, який згодом має здатність губитися в комунікативному потоці мережі, а відтак зникати назавжди. Відповідно, мета нашої розвідки
полягає у спробі зафіксувати й систематизувати мемний Інтернет-контент українського походження,
який розглядається в парадигмі розширення культуротворчої практики креативного суспільства.
Аналіз досліджень і публікацій. Нове явище швидко притягнуло до себе увагу лінгвістів,
фахівців із соціальних комунікацій і культурологів. Дослідженню мемів присвячено чимало публікацій,
в останніх з яких розкривається їхня природа, функції (Жулінська М., Смоляр Н. [5], Соколова К. В. [8]);
наводиться типологія (Денисюк Ж. З. [2]); вивчається кроскультурна адаптація персонажів мемів в
умовах глобалізації (Радченко Д. [6]); визначаються особливості їхнього функціонування й реплікації в
Інтернеті (Денисюк Ж. З. [2], Дзюбіна О. І. [3], Соколова К. В. [8]). Окремої уваги заслуговують останні
дослідження закордонних вчених, де можна знайти актуальну статистичну інформацію щодо теми, на
кшталт того, який відсоток людей здатний до креативної діяльності в Інтернеті [11] чи який мемконтент має особливу популярність серед користувачів [12]; а також ґрунтовний структурний аналіз
Інтернет-мему на прикладі «Зберігай спокій і…» (з англ. «Keep Calm and…») [10].
Виклад основного матеріалу. Першодослідниками, які сформували основоположні розуміння
про меми і заклали фундамент нового наукового знання про них – меметику, були Р. Докінз [4],
Р. Броуді [1], Д. Рашкофф [7], С. Блекмор [9]. Слід зазначити, що меми вони розглядали в площині
біології, психології та когнітивної науки, кожний у своїй стихії. Так, Р. Докінз є прибічником біологічної
доктрини. Узявши за основу концепцію реплікації ДНК, вчений розглядає механізми передачі й
зберігання культурної інформації, а мем в його теорії є нібито прототипом гену, але стосовно спадкового культурного матеріалу, а не біологічного. Відзначимо, що саме Р. Докінз був першим, хто ввів до
наукового обігу термін «мем» для позначення малих одиниць культурної інформації, що передаються
від людини до людини шляхом копіювання або імітації (1976 р.) [4].
У 1990-х роках в меметиці з’являється ґрунтовна теорія про вірусні якості мемів, яку почав розвивати Р. Броуді в праці «Психічні віруси» [1]. У своєму робочому визначенні мему вчений підкреслює
його властивість впливати на події таким чином, щоб у свідомості інших людей виникла більша кількість його копій. Від самого початку, за часів, коли свідомість людини тільки починала формуватися,
меми будувалися на життєво важливих інстинктивних спонуканнях, таких як боротьба, порятунок втечею, харчування й розмноження, завдяки чому вони легко запам’ятовувалися і швидко поширювалися.
На думку Р. Броуді, з плином часу майже нічного не змінилося – ці інстинкти так і залишилися ключовими точками впливу на думку й поведінку людей, тиснучи на які, відбувається інфікування мемами.
Ідею вірусних властивостей мемів пізніше підхопив американський медіазнавець Д. Рашкофф
[7]. Він розвиває цю концепцію в контексті дослідження прихованих маніпуляцій медіа-простору, а саме – медіа-вірусів. На думку Д. Рашкоффа, медіа-віруси є «протеїновою» оболонкою мемів, нею може
бути подія, музична фраза, візуальний образ, скандал – головне, щоб це привертало увагу, а сам мем
– це концепт, який впливає на те, як ми сприймаємо реальність. Отже, коли мем інформаційного вірусу поміщається в привабливу оболонку, наприклад жарт, він відповідно впливає на аудиторію масмедіа, при цьому залишаючись непоміченим.
На початку нового тисячоліття з’являється нова теорія в меметиці, автором якої є С. Блекмор
[9]. Дослідниця, розвиваючи ідеї фундаторів, доходить неймовірних висновків про те, що людський
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розум сам по собі є артефактом мемної культури і є ідеальним середовищем для існування мемів.
Крім того, виходячи з її теорії, мова, книги, телефони й засоби масової інформації були так само створені мемами для їх власної успішної реплікації.
Доки ведеться науковий дискурс щодо сутності явища і його властивостей, один за одним на
світ з’являються й реплікуються нові меми, які потребують окремої дослідницької уваги. Так, наразі
сприятливі умови для відтворення мемів створив Інтернет, на сторінках якого можна знайти безліч як
прикладів професійно зроблених мемів (фахівцями реклами, PR), так і аматорських; як політичних, так
і екзистенційних; як графічних, так і текстових; як популярних китайських, так і українських. Отже, виникає потреба конкретизувати поняття «Інтернет-мем». Поєднавши кілька влучних понять, пропонуємо під Інтернет-мемом розуміти одиницю культурної інформації, яка набуває форми лаконічної та
потенційно популярної фрази, ідеї, символу, зображення, звуку або їх синтезу, реплікація якої відбувається через поширення у віртуальному середовищі, спонукаючи користувачів мережі копіювати (репостити) її.
Сьогодні інтернет-меми стали стійкою складовою сучасної популярної культури. Дослідники [2,
6] визначають Інтернет-мем як явище сучасного фольклору, з чим важко не погодитися, зважаючи на
спільність специфічних ознак, до яких належать аматорство, анонімність, імпровізаційність, багатофункціональність і синкретизм. Така форма народної творчості має переважно гомогенний характер,
що пояснюється глобалізаційною й полікультурною сутністю Інтернету. Слушним є твердження
Д. Радченко стосовно того, що підсилена кроскультурна взаємодія в мережі Інтернет стала причиною
зниження етнічної, національної й соціальної специфічності фольклору [6, 29]. Масова культура диктує універсальні сюжети для мемів із потенційною здатністю за один день перетнути води Атлантики,
зібрати мільйони репостів і отримати тисячі адаптованих модифікацій. Це може бути гучна світова
прем’єра нового фільму, кумедний кліп з YouTube, свіже фото всесвітньо відомої селебріті, кадри з
місця масштабної надзвичайної події, кумедні тварини тощо.
На просторах інтернету циркулює незліченна кількість мемів, багато з них ті, що прижилися (чи
були адаптовані) в національному сегменті мережі, а деякі з них мають українське походження.
Київська дослідниця Ж. Денисюк в одній зі статей [2, 32–33] навела приклади українських політичних
мемів комічного характеру, героями яких стали В. Янукович зі своїми «Астанавітєсь!» і «Проффесор»,
М. Азаров, а точніше «Азіров» і його «прошарок кровосісів бюджетних коштів», В. Кличко, комічний
ефект образу якого створюють його фрази-обмовки на кшталт «Завтра вже не буде вчора, а сьогодні
ще не завтра», «А сьогодні у завтрашній день не всі зможуть дивитися… Вірніше, дивитися зможуть
не тільки лише всі, мало хто вміє це робити» та ін. Авторка також згадує мем українського походження
«Сашко» – кадр з телешоу каналу СТБ «Кохана, ми вбиваємо дітей» із зображенням заплаканого
хлопця Сашка Фокіна, який страждає від комп’ютерної залежності. Цей мем під тегом «Crazy Ukrainian
Kid» (з англ. «Божевільна українська дитина») миттєво розлетівся по всьому інтернету, Сашко Фокін
став справжньою світовою знаменитістю, хоча й не найпозитивнішим українським мем-персонажем.
Вважаємо одним із найяскравіших українських мем-персонажів «Гуся» (Рис. 1), авторкою якого
є ілюстраторка Н. Кушнір. Гусь – це намальований білий гусак, щирий, чесний та іронічний, який
опиняється в різних життєвих ситуаціях і говорить про те, що інші бояться сказати, до того ж мовним
суржиком із використанням сучасних іноземних словечок, а іноді й ненормативної лексики. «Опше
ніштяк», «Прівєт, як діла» - каже Гусь, або «Я куди не поїду, всюди зі мною їде мій свірлящій стіни
сасєд» - посміхається він. Вперше Гуся було презентовано на Фейсбуці восени 2016 року, з тих пір в
нього з’явилося чимало вдалих реплікантів. Так, доброю пародією на нього став російський паблік у
Вконтакті з однойменною назвою, де головного героя візуально дещо змінено, але при цьому не втрачено його стилю й гумору. Незважаючи на суперечки, пов’язані з порушенням авторських прав пабліку
у Вконтакті щодо використання персонажу української художниці, варто відзначити, що така пародія є
свідченням того, що Гусь став успішним мемом, який, згідно з робочим визначенням Інтернет-мему,
спонукає користувачів мережі копіювати або репостити його. Ще одним доказом ефективності мему є
той факт, що образ птаха почав використовуватися в українській рекламній практиці, наприклад
нещодавно Гусь став центральним персонажем соціальної реклами щодо захисту тварин.
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Рис. 1. Мем «Гусь», автор Н. Кушнір
Окремої уваги також заслуговує інший паблік в соціальних мережах Facebook, Вконтакті та Instagram «Файні меми про українську літературу» (Рис. 2), де рядки з творів Т. Шевченка, І. Франка,
М. Коцюбинського, М. Хвильового та інших перетворилися на дотепні коментарі до різних сучасних
ситуацій і подій або заново інтерпретувалися. Метою пабліку є спроба пробудити інтерес української
Інтернет-аудиторії, особливо школярів, до рідної літератури, при цьому як інструмент використовуючи
меми, що мають привабливу гумористичну оболонку, а по суті виконують навчально-виховну місію.
Оскільки знання мемів є важливою умовою для здійснення безперешкодної комунікації в кіберпросторі
культури, користувач, який не зрозумів контент мему, для того, щоб залишатися в тренді, скоріше за
все звернеться до оригіналу твору або до пошукових систем Інтернету, щоб все ж таки осягнути, чому
«журиться» Тарас або навіщо йому шукати долю, і таким чином мем починає працювати на мету
пабліку.

Рис. 2. Файні меми про українську літературу
У рамках дослідження українських інтернет-мемів слід згадати про мережеві спільноти
соціально-громадянського спрямування, в середині яких створено чимало по-справжньому народних
мемів. По-перше, це паблік на Facebook «Баба і кіт», в саму назву якого закладено давній український
мем, який містить зображення бабусі зі своїм котом і підпис «Взнала, що внук голосував за “Регіони”,
переписала хату на кота». Взявши за основу ідею громадянського протесту, в спільноті публікуються
інформаційні блоки (пости) на загальнонаціональні соціально загострені теми, але в гумористичному
ключі. Більша частина постів представлена у вигляді мемів, що цілком є характерною тенденцією для
мережевої комунікації, зважаючи на кліпове сприйняття інтернет-аудиторії. По-друге, це українські інтернет-спільноти, які можна об’єднати під однією назвою «Типове місто», – «Типовий Київ», «Типовий
Харків», «Типова Одеса», «Типовий Дніпро» тощо. Меми в цих спільнотах переважно містять зображення, пов’язані з останніми подіями в місті, і мають текстовий підпис «Типовий Харків» або «Це Київ,
дитинко» і т. п. Часто в таких групах публікуються меми, що відображають локальні особливості
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українських міст, наприклад в «Типовій Одесі» − це місцевий одеський колорит, а саме: говір, гумор та
щирість.
Висновок. У статті зроблено спробу в загальних рисах охарактеризувати українську мемну Інтернет-культуру, в рамках якої вже сформувалися десятки національних персонажів і шаблонів, основні з яких було визначено. В результаті дослідження резюмуємо, що подібні постфольклорні матеріали збагачують Інтернет українським контентом, а відтак сприяють формуванню національного
культурного поля в кіберпросторі. Лаконічні та виразні образи мемів відбивають важливі змісти, їх
кліповість викликає інтерес до них в Інтернет-користувачів, вони здатні естетизувати інформацію – це
ті фактори, які визначають схильність Інтернету до меметичності.
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ВІКІПЕДІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
СФЕРИ
Метою дослідження є аналіз впливу Вікіпедії як одного з сучасних глобальних інформаційних сервісів на
документування явищ соціально-культурної сфери України. Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема порівняльний, термінологічний аналіз та аналітичний моніторинг глобальних інформаційних сервісів, зокрема інформаційних та комунікаційних процесів, що відбуваються на платформі Вікіпедії. Наукова новизна роботи полягає у тому, що здійснено аналіз Вікіпедії як
ключового глобального інформаційного сервісу для документування соціальних та культурних процесів в Україні
та світі, що надало можливість виявити окремі вразливості даного проекту до окремих загроз та суспільних колізій
правового та соціально-інформаційного характеру та визначити основні фактори успіху проекту на тлі невдач
ряду аналогічних проектів. Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено, що ряд глобальних інформаційних сервісів є зручним середовищем репрезентації та формування відповідних документів. Виявлено,
що серед документаційних сервісів ключову роль на сьогодні відіграє Вікіпедія. У роботі оцінено вплив та значення Вікіпедії на суспільні процеси в галузі культури, зокрема, і з використанням числових величин, визначено основні для України мовні розділи Вікіпедії – українська, російська, англійська та деякі інші. Проаналізовано сучасні
тенденції розвитку Вікіпедії у напрямку заміни традиційних форм документування суспільнозначимих культурних
подій, зокрема з використанням акційного підходу до активізації процесу її наповнення у формі конкурсів, суспільних акцій тощо. Проаналізовано документаційні аспекти інформаційних матеріалів Вікіпедії: версійність, спектр
реквізитів, інформаційний супровід у формі задокументованої дискусії щодо змісту. Ще одним важливим з точки
зору документування аспектом є наявність окремого сховища верифікованої мультимедійної інформації, яка поширюється за окремою, ліберальною ліцензію, що дозволяє широко розповсюджувати як статті, так і ілюстрації
Вікіпедії.
Ключові слова: Вікіпедія; енциклопедія; документація; онлайн-сервіс; інтернет; соціальні середовища.
Добровольская Виктория Васильевна, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент, доцент кафедры культурологии и информационных коммуникаций Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусств; Пелещишин Андрей Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой социальных коммуникаций и информационной деятельности Национального университета «Львовская Политехника»
Википедия как инструмент документирования явлений социально-культурной сферы
Целью исследования является анализ влияния Википедии как одного из современных глобальных информационных сервисов документирования явлений социально-культурной сферы Украины. Методология исследования базируется на применении общенаучных и специальных методов познания, в частности сравнительный, терминологический анализ и аналитический мониторинг глобальных информационных сервисов, в том
числе информационных и коммуникационных процессов, происходящих на платформе Википедии. Научная новизна работы заключается в том, что осуществлен анализ Википедии как ключевого глобального информационного сервиса для документирования социальных и культурных процессов в Украине и мире, что позволило выявить отдельные уязвимости данного проекта к определенным угрозам и общественных коллизий правового и
социально-информационного характера и определить основные факторы успеха проекта на фоне неудач ряда
аналогичных проектов. Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что ряд глобальных информационных сервисов является удобной средой представления и формирования соответствующих документов. Выявлено, что среди документационных сервисов ключевую роль сегодня играет Википедия. В работе оценено влияние и значение Википедии на общественные процессы в области культуры, в частности, и с
использованием числовых величин, определены основные для Украины языковые разделы Википедии - украинский, русский, английский и некоторые другие. Проанализированы современные тенденции развития Википедии
в направлении замены традиционных форм документирования общественно-значимых культурных событий, в
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частности с использованием акционного подхода к активизации процесса ее наполнения в форме конкурсов, общественных акций и тому подобное. Проанализированы документационные аспекты информационных материалов Википедии версионности спектр реквизитов, информационное сопровождение в форме документированной
дискуссии о содержании. Еще одним важным с точки зрения документирования аспектом является наличие отдельного хранилища верифицированной мультимедийной информации, распространяемой по отдельной, либеральной лицензией, позволяет широко распространять как статьи, так и иллюстрации Википедии.
Ключевые слова: Википедия; энциклопедия; документация; онлайн-сервис; интернет; социальная среда.
Dobrovolska Viktoriya, Doctor of Philosophy in Social communications, associate professor, associate professor of the Department of Cultural Studies and Informational Communications National Academy of Managerial Staff of
Culture and Arts; Peleshchyshyn Andriy, D.Sc. Professor, Head of the Department of Social Communication and Information Activities, Lviv Polytechnic National University
Wikipedia as a tool of the documentation of phenomena of the social and cultural sphere
Purpose of Research. The purpose of the research is to analyse the influence of Wikipedia as one of the modern global information services on documenting the phenomena of the sociocultural sphere of Ukraine. Methodology.
The methodology of the research is based on the application of the following general and special methods: comparative,
terminological analysis and analytical monitoring of global information services. The authors pay great attention to the
monitoring of the information and communication processes, which take place in the Wikipedia platform. Scientific Novelty. The scientific novelty of the research is to analyse Wikipedia as a key global information service of the documentation of the social and cultural processes in Ukraine and in the world. It has allowed us to identify some vulnerabilities of
this project to various threats and social conflicts of the legal and socio-information nature and to define the main factors
of the success of the project, comparing it with the similar ones. Conclusions. Thus, we have found out that a number of
global information services are the convenient medium of the representation and the formation of the documents. We
have defined that today Wikipedia plays a key role among the documentation services. The research gives the assessment of the Wikipedia influence on social processes in the field of culture. Using numerical values, the authors have defined the main sections of Wikipedia in Ukraine. They are Ukrainian, Russian, English and some others. The authors
have analysed the contemporary trends in the development of Wikipedia in the direction of replacing the traditional forms
of documenting cultural events by using of the action approach to enrich the information. There are many interactive
forms such as competitions, public actions, etc. The documentary aspects of Wikipedia information materials are researched. They are versatility, a range of requisites, and information support in the form of documented discussion of the
content. Another important aspect of the documentation is the availability of a separate repository of the verified multimedia information that is used by the separate, liberal license. It allows widespread distribution of both articles and illustrations of Wikipedia.
Key words: Wikipedia; encyclopaedia; documentation; online service; Internet; social environments.

Актуальність теми дослідження. Виходячи з того безсумнівного факту, що на сьогоді основним,
з технічної точки зору, способом репрезентації документних матеріалів у сфері культури є їхнє розміщення в глобальній мережі Інтернет (у відповідних традиційних для цього середовища гіпертекстових
та мультимедійних форматах) необхідно детальніше зупинитися на питанні основних каналів та сервісів, які забезпечують власне процеси як документування так і репрезентації документів онлайн.
Слід власне зазначити, що хоча на ранніх етапах становлення Інтернет та функціонуючий на
його інфраструктурі World Wide Web (від кінця 60-х до початку 2000х) розглядалися як середовище
однонапрямленого поширення інформації, відповідно можна говорити лише про його репрезентативну
роль. Тобто він виступав як свого роду архів матеріалів, розміщених у ньому за певною тематикою.
Проте з початку 21 століття розпочався новий етап розвитку (свого часу застосовувався термін
Web 2.0) Інтернету, який відзначився зміною базової функції сервісів мережі з інформаційної на
соціокомунікаційну.
На цьому етапі окрім репрезантаційної функції суттєвою стала і функція власне формування
документації соціокультурних процесів.
Репрезентаційна функція традиційно здійснюється через сайти WWW різного масштабу – від
найпростійших до найбільших світових сервісів. На відміну від неї, формування здійснюється переважно лише на провідних інтерактивних сервісах. Документування може носити:

базовий характер фіксації культурних подій;

колаборативне формування аналітичних, зведених, реферативних докуметів.
Документування першого типу переважно здійснюється в сервісах типу Twitter, Instagram,
YouTube та в середовищах універсальних соціальних мереж типу Facebook. У таких сервісах користувачі розміщують звіти у різних форматах про події культурного життя, документують діяльність окремих установ тощо. Документування в таких середовищах відіграє більше комунікативну функцію – для
інформування зацікавлених, отримання зворотнього звязку тощо. Наявним матеріалам не гарантується постійне збереження, версійність, захист від змін, верифікованість. Існує велика імовірність порушення авторських прав та іншого законодавства. Таким чином, основною функцією з точки зору документування подій є комунікативна, яка проявляється в організації оперативної взаємодії організаторів
та учасників подій, цінність матеріалів як документів досягається лише у випадку перенесення їх на
інші проблемно-орієнтовані платформи.
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Системи другого типу покликані забезпечити більш адекватне електронне документування різних аспектів людської діяльності, зокрема в сфері культури. До систем даного класу можна віднести
різного роду електронні архіви, окремі системи електронного урядування тощо. Серед систем цього
типу провідне становище на сьогодні займає проект Wikipedia.
Метою роботи є аналіз впливу Вікіпедії як одного з сучасних глобальних інформаційних
сервісів на документування явищ соціально-культурної сфери України.
Оцінка суспільного значення Вікіпедії. Вікіпедія формально подається як універсальна онлайнекциклопедія з відкритою для всіх можливістю редагування вмісту. За рядом ознак окремі дослідники
ставлять під сумнів її енциклопедичність, зокрема через відсутність таких традиційних для енциклопедій ознак, як узгоджений зміст, уніфікований стиль статтей, наявність авторитетного авторства.
Проте, указані недоліки стосуються термінологічних аспектів діяльності проекту і не зменшують значення Вікіпедії як величезного архіву реферативних документів енциклопедичного стилю, значна частина яких є відображає процеси у сфері культури. Слід зазначити, що формування наповнення
Вікіпедії носить колаборативний характер, до нього формально може долучитися кожен бажаючий.
Проте суттєві зміни та доповнення можуть з’являтися лише за результатами дискусій, обговорень та
верифікації спільнотою. У спільноті діють певні неформальні правила (окрім формальних), учасники
відрізняються авторитетом та статусом.
Вікіпедія на сьогодні поділяється на окремі, практично автономні екземпляри за мовною ознакою. Зміст кожного з них може суттєво відрізнятися, аж до повністю протилежного трактування одних і
ти х же подій.
У випадку української Вікіпедії ми маємо справу з масивом з 800 тисяч статтей, значна частина
яких документує культурні явища. Окремі значущі статті фактично є самим явищем, процес формування якого є задокументованим у обговоренні статті.
Ми маємо право стверджувати значущість окремих статтей Вікіпедії як культурного явища, виходячи зокрема з безсумнівного факту домінування Вікіпедії як стартової точки у процесі навігації по
WWW, користувачів які зацікавлені в отриманні певної довідкової інформації. Це забезпечується рядом факторів, зокрема безумовним включенням в перші результати пошуку за відповідними пошуковими запитами провідними пошуковими системами, зокрема Google (або навіть відокремлене подання
інформації від решти пошуку).
Згідно з статистичними даними, українська Вікіпедія впродовж останніх п'яти років є найпопулярнішим україномовним сайтом, обсяги аудиторії якого значно перевищують інші сайти. Популярність і суспільне значення Вікіпедії також прослідковується і в процесах соціальних комунікацій в
Інтернеті, зокрема в дискусійних форумах та спільнотах часто використовуються посилання на статті
Вікіпедії як певний важливий аргумент у дискусіях. Фактично, жоден інший ресурс системно в дискусіях як джерело об’єктивних даних не використовується.
Враховуючи полілінгвістичність українського суспільства, окрім української вікіпедії суттєве
значення для суспільства має також російська Вікіпедія, яка значно перевищує українську за обсягами,
в окремих регіонах суттєвими є польська, угорська та інші вікіпедії.
Безумовним авторитетом (особливо в наукових та освітніх колах) як джерело реферативних
знань також є англомовна Вікіпедія, як найбільш повна і актуальна.
Загальні обсяги довідкової інформації, розміщеної у Вікіпедії уже впевнено перевищили усі наявні довідкові ресурси енциклопедичного типу як за окремими напрямками так і загальнотематичні.
Загальне число статтей української Вікіпедії наближається до 1 мільйона, число активних учасників
проекту вимірюється тисячами.
Усе це актуалізує завдання з оновлення та наповнення Вікіпедії (як української так і інших указаних) документами що відображають процеси у галузі культури. На сьогодні таку діяльність координують ряд громадських організацій (у першу чергу Фонд Вікіпедія та Вікімедія Україна). Державні та
культурні організації поки що проявляють недостатній інтерес до цих процесів, що в перспективі може
привести не так до сповільнення росту Вікіпедії як до деактуалізації окремих наукових та культурологічних організацій, які не вділятимуть достатньої уваги новим формам діяльності.
Акційний підхід до розвитку Вікіпедії. Слід відзначити, що останні роки спільнота Вікіпедії не
лише опрацьовує інформацію про процеси у галузі культури, але і ініціює їх. Так наприклад значними
явищами стали конкурси під егідою Вікімедія Україна (громадської організації, що здійснює підтримку
та розвиток проекту Вікіпедія в Україні. Повний перелік таких заходів наведено
https://ua.wikimedia.org/wiki/Конкурси та https://ua.wikimedia.org/wiki/Конкурси_статей.
Значний суспільний резонанс та інформаційні обсяги результатів таких заходів є настільки
значущими, що породжують суттєві тенденції до заміщення функцій окремих, «традиційних» суспільно-культурних організацій.
Так, наприклад, у межах конкурсу «Вікі любить пам’ятки» протягом 2012-14 років було створено і завантажено в загальнодоступну базу даних Вікісховище близько 100 тисяч нових авторських фотографій культурних пам’яток України – історичних будівель, пам’ятників тощо. Окрім безпосередньо
документальної цінності окремі роботи мають і безсумнівне мистецьке значення, збільшуючи культурне надбання держави.
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Аналогічно значну культурне та природоохоронне значення має конкурс «Вікі любить Землю»
учасники якого фотографують пам'ятки природи і об'єкти природно-заповідного фонду і завантажують
їх на Вікісховище. На актуальний час завдаки конкурсу задокументовано стан біля 2 тисяч особливих
географічних місць України.
Значний потенціал у розвитку міжнародних відносин також мають окремі спеціалізовані конкурси на взірець конкурсу «Французька осінь» з написання статей французької тематики в Українській
Вікіпедії та статей української тематики у Французькій Вікіпедії. Конкурс проводиться організацією
«Вікімедіа Україна» спільно з аналогічною французькою організацією «Wikimédia France». Конкурси
такого спрямування здатні суттєво доповнити наявні офіційні державні заходи з культурного взаємообміну України з іншими державами.
Як бачимо, соціально-інформаційна активність спільноти Вікіпедії є настільки значною, що
фактично заміняють окремі напрямки діяльності держави як в сфері культури та і інших, суміжних,
сферах.
Ризики та перспективи розвитку Вікіпедії в Україні. Враховуючи вплив Вікіпедії на культурноінформаційне поле України, не можна обійти стороною той факт, що принципи формування її наповнення є частоково вразливі до цілеспрямованих впливів, а держава не має ефективних інструментів захисту Вікіпедії від шкідливого втручання в її спільноту. Такі впливи здійснюються як з метою
політичної та культурно-історичної пропаганди, так і з суто комерційними мотивами. Це може спричинювати погіршення якості матеріалів, деактуалізацію їхньої документаційної цінності. Для мінімізації
указаного явища адміністрація Вікіпедії впроваджує інструментарії різного класу, які дозволяють
підсилити контроль над новим контентом та змінами у ньому, проте, такий підхід також не позбавлений ряду ризиків, серед яких найважливішим є ризик руйнування спільноти ентузіастів, що прагнуть
розвивати проект.
Окрім того, активне використання акційного підходу до появи нових матеріалів призводить до
швидкого пакетного появлення нових статтей, які потім з часом застарівають, втрачають свою достовірність як актуальний документ (точніше зберігають достовірність як історичний документ).
Окремою проблемою, що виникає у проекту «Вікіпедія» як в Україні так і в інших країнах, є
складнощі у взаємодії з органами державної влади та значущими суспільними структурами (такими як
ЗВО, наукові та бібліотечні заклади, великі комерційні структури та політичні структури). Можна виокремити два чіткі напрямки такої проблемної взаємодії:

правові колізії щодо розміщених у Вікіпедії матеріалів;

інформаційні колізії, породжені конфліктом інтересів.
Колізії першого типу зазвичай виникають між Вікіпедією та органами державної влади на грунті
порушення допустимих національним законодавством норм і є більше характерні для держав тоталітарного типу (у такому випадку вони майже напевно охоплюють культурні сфери життя держави),
проте і можуть мати місце і в сфері дії демократичного законодавства (наприклад, окремі матеріали
щодо наркотичних речовин тощо). Окрім того, колізії даного типу інколи пов’язані з можливими порушеннями авторських прав та законодавства у сфері інтелектуальної власності.
В основі колізій другого типу лежать системні суперечності між інтересами окремих суспільнозначимих суб’єктів, що формують інформаційне поле держави. Часто такі суб’єкти розглядають
Вікіпедію як зручну та ефективну площадку для інформаційно-рекламної діяльності, яка суперечить
засадам Вікіпедії. Слід відзначити, що статті культорологічного та історичного змісту відносяться до
одних найбільш дискусійних у Вікіпедії, їхні обговорення є площадками для інтенсивних дискусій з
елементами комунікаційних конфліктів. В окремих випадках простежуються ознаки ведення цілеспрямованих інформаційних воєн.
Ситуація ускладнюється принциповою відкритістю Вікіпедії для змін усіма бажаючими (з подальшою верифікацією). Очевидним варіантом, який часто реалізується у межах Вікіпедії, є ускладнення процедур внесення змін та їхньої валідації авторитетними учасниками. Проте, такий, умовно
«елітарний» підхід неминуче сповільнює розвиток проекту. Альтернативою є знахоження взаємовигідних форм співпраці з суспільно-значимими організаціями. Як вказує як український так і
міжнародний досвід, успішною така співпраця є в першу чергу з бібліотечними установами (враховуючи певну засадничу готовність бібліотек та бібліотекарів до підготовки об’єктивних, документально
підтверджених матеріалів) та науково-освітніми закладами (за умови знаходження компромісів щодо
системи мотивації та вимог до документального підтвердження матеріалів).
Слід зазначити, що масштаб, цілісність і вмотивованість команди ентузіастів, що забезпечують
актуалізацію і розвиток Вікіпедії і є її ключовим фактором успіху. Адже аналогічні і супутні проекти,
навколо яких не утворилася або розпалася спільнота редакторів, або не розвиваються або просто
припинили існування (як провідний колись Інтернет-каталог Open Directory Project).
Документаційні аспекти матеріалів Вікіпедії. Важливим аспектом, що дозволяє трактувати матеріали Вікіпедії як документ, є:

наявність додаткових реквізитів

версійність статтей;

документованість процесів формування статтей.
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Наявність додаткових реквізитів статтей Вікіпедії дозволяє документувати хронологічні аспекти, аспекти авторства, загальну структуру та тип статті, наявність додаткових посилань та ресурсів. Це
наближує статтю Вікіпедії до традиційного документа аналітичного типу.
Версійність статтей дозволяє відстежити зміни, що вносилися в хронологічному порядку в
статтю, і, що важливіше, адресувати (і, відповідно, посилатися) не на актуальну, а на фіксовану в часі
версію статті. На жаль, цю, вкрай важливу, особливість Вікіпедії на практиці використовують вкрай
рідко, хоча стосовно культурних подій вона є вкрай значима, адже дозволяє усунути ефект «забування» події, набираючи тим самим повноцінних документних характеристик.
Для поглибленого аналізу статті в її хронологічному та змістовному аспектах існує публічно
доступне обговорення статті. На практиці, для суспільно-значимих статтей усі суттєві зміни проходять
обоговорення на суміжній до статті сторінці «Обговорення». Таким чином, зміст статті як документа
володіє не лише формальними характеристиками, такими як автор, що вніс зміни, але й додатковим
інформаційним супроводом – наявність консенсусу по змінах, аргументи на користь чи заперечення
змін тощо.
Це одним важливим з точки зору документування аспектом є наявність окремого сховища верифікованої мультимедійної інформації – Вікісховища commons.wikimedia.org. На відміну від самої
Вікіпедії Вікісховище не має мовно-національного поділу, а є єдиним ресурсом. На сьогодні в Вікісховищі зберігається понад 50 мільйонів зображень та інших мультимедійних файлів (аудіо, відео).
За своїми обсягами вказані сховище значно поступається ряду провідних мультимедійних
сервісів, таких як YouTube та Instagram. Проте, цінність сховища є високою завдяки тому, що матеріали з нього можуть вільно використовуватися та поширюватися за умови дотримання достатньо
ліберальної ліцензії Вікіпедії, у тому числі в пакетному режимі. Це зокрема, знижує ризики втрати
накопиченої інформації, характерне для таких сервісів. Адже нещодавні приклади закриття проектів
Panoramio (база даних фотографій географічних локацій) та Knoll (онлайн-енциклопедія від Google)
свідчать про ненульову імовірність таких сценаріїв навіть для проектів найвищого класу.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що здійснено аналіз Вікіпедії як ключового глобального інформаційного сервісу для документування соціальних та культурних процесів в Україні та світі,
що надало можливість виявити окремі вразливості даного проекту до окремих загроз та суспільних
колізій правового та соціально-інформаційного характеру та визначити основні фактори успіху проекту
на тлі невдач ряду аналогічних проектів.
Висновки. Таким чином, ми можемо стверджувати, що Вікіпедія з супутніми проектами є водночас і системою накопичення реферативної бази даних про документи культурного значення і величезною збіркою нових документів довідково-аналітичного характеру, які автономно формують суттєву
частину документального забезпечення культурного поля держави.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF THE LEISURE ACTIVITY SPHERE
IN UKRAINE OF THE 20-30IES OF THE XX CENTURY
The purpose of the research lies in the justification of peculiarities and tendencies of development of leisure
field in Ukraine of the 1920-1930ies of the ХХth century. The methodology of the study lies in applying of methods of
analysis, synthesis, and generalization and using of terminological, historical and culturally approaches that allowed to
reveal and justify the peculiarities of forming of leisure in the 1920-1930ies of the ХХth century. The scientific novelty
lies in that at the first time in the domestic study of culture it was made an effort to classify the directions of leisure activity
of this period and present the ways of forming of “Soviet” model of leisure. It was analyzed the political and educational,
cultural, antireligious, scientific, methodical and creative directions of leisure activity, characterized the principles, forms,
and functions of leisure activity in determined years. Conclusions. It was proved that infrastructure of leisure in the
1920-1930ies of the ХХth century comprises different kind of establishments: clubs, national houses, reading-houses,
cultural and educational groups, houses and palaces of culture that became free for charge and available. The mass
events with ideological, political and educational character are directed on all kind of population. For achieving the tasks
defined by the Soviet government, it was organized systematic training of staff for culture and leisure establishments,
and new forms and methods of work enriched leisure activity.
Key words: leisure; policy; political and educational forms; Soviet Ukraine; ideology; clubs.
Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, професор кафедри івентменеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв
Особливості формування сфери дозвілля в Україні 20-30-х років XX ст.
Метою дослідження є обґрунтування особливостей і тенденцій розвитку сфери дозвілля в Україні у 2030-ті рр. ХХ ст. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів синтезу, аналізу, узагальнення, а також у використанні термінологічного, історичного та культурологічного підходів, що дозволило виявити та обґрунтувати особливості формування дозвілля у 20-30 рр. ХХ ст. Наукова новизна полягає у тому, що у вітчизняній
культурології вперше здійснено спробу класифікувати напрями дозвіллєвої діяльності цього періоду й показати
шляхи формування "радянської" моделі дозвілля. Проаналізовано політико-просвітній, культурний, антирелігій-
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ний, науково-методичний та творчий напрями дозвіллєвої діяльності, охарактеризовано принципи, форми та функції дозвіллєвої діяльності означуваних років. Висновок. Доведено, що інфраструктура дозвілля 20-30-х рр. ХХ
ст. охоплює різні види установ: клуби, народні будинки, хати-читальні, культурно-просвітні гуртки, будинки та
палаци культури, які стали безкоштовними та доступними. Масові заходи, що мають ідеологічно спрямований та
політико-просвітній характер, спрямовані на усі верстви населення. Задля досягнення встановлених радянською
владою завдань налагоджено систематичну підготовку кадрів для закладів культури й дозвілля, а саму
дозвіллєву діяльність збагачено новими формами та методами роботи.
Ключові слова: дозвілля; політика; політико-просвітні форми; Радянська Україна; ідеологія; клуби.
Петрова Ирина Владиславовна, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры ивентменеджмента и индустрии досуга Киевского национального университета культуры и искусств
Особенности формирования сферы досуга в Украине 20-30-х годов ХХ ст.
Целью исследования является обоснование особенностей и тенденций развития сферы досуга в Украине в 20-30-е гг. ХХ ст. Методология исследования заключается в применении методов синтеза, анализа,
обобщения, а также в использовании терминологического, исторического и культурологического подходов, что
позволило выявить и обосновать особенности формирования досуга этого периода. Научная новизна заключается в том, что в отечественной культурологии впервые предпринято попытку классифицировать направления
досуговой деятельности этого периода и показать пути формирования «советской» модели досуга. Проанализированы политико-просветительной, культурный, антирелигиозный, научно-методический и творческий направления досуговой деятельности, охарактеризованы принципы, формы и функции досуговой деятельности этих лет.
Вывод. Доказано, что инфраструктура досуга 20-30-х гг. ХХ в. охватывает различные виды учреждений: клубы,
народные дома, избы-читальни, культурно-просветительные кружки, дворцы культуры, которые стали бесплатными и доступными. Массовые мероприятия, имеющие идеологически направлен и политико-просветительной
характер, направлены на все слои населения. Для достижения установленных советской властью задач налажено систематическое подготовку кадров для учреждений культуры и досуга, а саму досуговая деятельность обогащен новыми формами и методами работы.
Ключевые слова: досуг; политика; политико-просветительные формы; Советская Украина; идеология;
клубы.
th

The topicality of the research. The period of the 1920-1930ies of the XX century is one of the contradictory periods in the history of leisure activity sphere. It is characterized by remarkable achievements and
great estimations, the development of the leisure initiatives of the population assisted with high ideologization and political booking of culture institutions, popularization of democratic and amateurs’ activities in the
leisure activities’ organizations, and at the same time, centralization and control of their work in real life,
propagandized by the systemic of cultural, educational and leisure activities and their instability, demonstration and excessive organization.
The state of a scientific development of the problem. The historical aspects of the leisure activities
are being worked out by such scientists as T. Kisel’ova, S. Pinalov, O. Sasihov, Yu. Chernyavskyi and others. Though the domestic science lacks the works in which there is disclosed the development of the leisure
activity sphere in the Soviet Ukraine at the first decade after the Socialist Revolution that makes certain difficulties for the objective analysis and estimation of the formation of leisure activities at this period. That’s why
the aim of our article is to give grounds of the peculiarities and tendencies of the development of the leisure
th
activity sphere in Ukraine in the 20-30ies of the XX century.
The exposition of the basic material. To give a brief outline of the specificity of the functioning of the
leisure activity sphere of the denoted years, it is necessary to mark the expediency of the classification of the
trends of the leisure activity of this period onto the political, educational, cultural, antireligious, scientific,
methodological and creative.
Particularly, the main aim of the political and educational forms of the leisure activity is to eliminate
the illiteracy among the adult population, his political education. Organizational and coordinative center of the
political and educational work becomes the Department of the extracurricular education, which was organized at the people's Commissariat, and later reorganized into Political and Educational Committee of
Ukraine.
Soviet government forms voluntary republican society named after V. Lenin “Away off the illiteracy!”
(1923), the network of schools for adults, center of liquidation of illiteracy, national universities, cultural and
educational societies. So, there were actively working approximately 1 thousand of schools for illiterated
people in Ukraine in 1927, more than 100 courses for workers and peasants, 10 national universities. The
basic principle of education of grown-up people is announced in the principle of unity of general education
with political education. The struggle with illiteracy and ignorance is defined as a main task of the soviet authorities. Though, inspite of great forces, which were aimed at the solution of this task, information of the kind
“there introduced the obligatory education of all uneducated Red Army soldiers. As a result of the great work
st
the whole staff of the Red Army was literate till the 1 of May 1922”; there were no illiterated among young
communists at the end of the 1920” [3, 73], can hardly be called trustworthy. As S. Siropolko writes: “the
statement about the absolute liquidation of illiteracy onto the territory of the Soviet Ukraine was only a declaration, and in reality there was a breach onto this front: “We have 1200 thousand illiterated men that were left
for the second five-year plan in Ukraine” [7, 83].
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Moreover, the obligatory education was neither completely obligatory nor free of charge, and considerable amount of adults, who didn’t finish courses of liquidation of illiteracy, had such knowledge resource
that for a short period of time were removed to the category of illiterated. That’s why it’s not a surprise there
were accepted once again the decree about the measures as for the permanent liquidation of illiteracy
among adults in 1937.
The aim of the cultural approach to the leisure activities became the improvement of cultural level of
the population. The most effective form of the work, that was accepted, was mass cultural outings, which
started with the initiative of the young communists at the end of the 20ies of the XX century. In the course of
time cultural outings were aimed at not only improvement but also at the solution of financial, personnel,
technical questions (buying books, musical instruments, repairing of offices, organization of courses for clubworkers etc.). Nationalization had a considerable meaning as well, the protection of the cultural memorials
and values, their openness and general accessibility and the following documents favoured this (the Decree
about cultural and natural memorials of Ukraine, 1926; the Decision about the appropriation to the Opera
Theaters in Kiyv, Odesa and Kharkiv got the name of state and academic, 1926; the Decree about the appreciation of the Kiyv-Pecherskaya Lavra the historical and cultural state reservation and reorganization it
into All-Ukrainian museum place, 1928; the formation of the state reservation “Sofiivka”, 1929 and so on).
This period in the sphere of leisure activities is remarkable with the development of scientific and
methodological work: congresses, conferences, meetings, seminars, disputes, the issues of the repertory
bulletins, methodological literature, instructors’ bulletins. Systematic issue of scientific and methodological
literature aims at the arrangement and improvement the leisure activity work. Particularly, the issues of “Club
Work. Practical Encyclopedia for Retraining Club Workers” consider the role of a woman in club, forms of
club work, principals, methods and peculiarities of her behavior (Issue № 2 “Woman and Club”); the attention
is being given to the peculiarities of the club work with different levels of the population and methods of attraction a person to the club (Issue № 3 “Working club, its tasks and basic directives”); the priority of choosing club forms while compiling club plans are being disclosed, there are being analyzed the possibilities of
the club (time resources, means, staff, premises), there are being identified its basic tasks and trends of work
(Issue № 4, “The context and plan of the club work”); there are being revealed the correlation of the club with
the trade unions and industrial organizations, the context and methods of cooperation, organizational forms
(Issue № 5, “Trade Union Organizations, manufacture and club”); there are being explained the fundamental
principles of the club as a public organization and the basis of the management of the club (Issue № 6 “Club
self-government”).
A constituent part of the leisure activity institutions is amateur performances and folklore. Theatrical
groups dominate among creative clubs and creative studios in 20ies of the XX century, amateur performances enrich with dramatic, choir, musical and dancing groups in the 30ies. So, there took part 20 thousand
people in regional Olympiads in Ukraine in 1935, there was held the First Republican Olympiad of amateur
art among workers and collective farmers of Ukraine in 1936. The management of the amateur art is done by
the central and regional stations of amateur art up to the 1939. They are being reorganized into Central republican and regional houses of folk art.
As for the antireligious propaganda it is realized by means of formation of antireligious groups not
only in the houses of culture and leisure activities but at schools as well with the aim “to involve children into
the struggle with those who believe in God, to sow discord in the family between children and parents and by
any means to inculcate children materialistic outlook” [7, 76]. The effective form of the organization of the
antireligious propaganda become groups, mobile antireligious expositions, lections, disputes, discussions.
The basic forms of the leisure activity work of this period are the collective reading, oral newspapers,
political games, agitation storms, industrial exhibitions, evenings of the best workers, evenings of questions
and answers, contests, meetings with scientists, concert-meetings, performance-meetings, excursions to the
enterprises. As we can see, the context of the leisure activity work reflected political, economical, social, cultural life of the country. The principal institutions of the this period were libraries, club foundations (clubs, folk
houses, country houses, red corners, reading houses etc.), mobile foundations of culture (“clubs of wheels”,
mobile libraries, agitation trains), parks of culture and recreation.
A very important element in the development of the cultural and educational work is libraries, which
became free and accessible. There were being renovated four types of libraries according to the decree “As
for the Centralization of the Libraries” in 1920, which were a part of the unitary library network: central, province, regional, district, mobile or the library at the reading-room. There were numbered more than 4500 libraries in the middle of the 20ies of the XX century in Ukraine.
As a result of closing “Prosvit” (there were more than 4000) in 1925, there appear a great number of
country-houses that had to become centers of the political and educational propaganda in the countryside.
“Prosvits” were liquidating by the communists as organizations which were related with nationalists and
counterrevolution, meanwhile the soviet government “made countryside-houses” entrusting with them as well
other institutions of extracurricular education, tasks of the political education in communistic manner. Namely
this term “extracurricular education” is changed onto the “political education” [7, 82]. The first country-house
was opened in Kharkiv in 1920, likely in Kyiv, Odesa, Zhitomir. The Soviet government stresses onto the
point that according to the organizational principle the manager of the country-house is appointed by the de-
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partment of the education, but the elected Board, that is country-house is a public institution of the club type.
There begins the demonstration of cinemas in the country-houses since 1924: so, 22 cinema halls are
opened in Donbass, 25 – in Kyiv and Kharkiv regions.
Country-houses were reorganized into the collective houses at the beginning of the 30ies, their task
was to provide consulting and reference work, to realize antireligious propaganda, to organize mobile exhibitions and cultural and educational activities. There were functioning more than 12 thousand collective houses [3, 149].
The active cultural and educational work fulfill reading-houses at the end of the 20ies, which were
reorganized into the houses of the socialist culture, houses of countrymen, houses of collectivists, and lately
into the palaces and houses of culture, parks of culture and recreation. So, there are being organized reports, lectures, evenings of questions and answers in the reading-houses, there are also being organized
political and educational, dramatic, agricultural hobby groups, sections for the liquidation of illiteracy. In fact,
reading-houses perform the role of the cultural center in countryside places.
A considerable role in the organization of the leisure activities of the population of this period play
mobile cultural and educational institutions: clubs, libraries, agitation trains etc. Their mission was to serve
the population which doesn’t have the access to the cultural institutions and the possibility to visit them.
That’s why mobile institutions organize leisure activities in the countryside, at the factories, in hostels among
season and agricultural workers. There are being organized concerts, cinema séances, meetings with famous men of different spheres, book exhibitions, informational and reference work, consultations. Different
hobby groups gained an outstanding popularity, among them the effective forms were considered the holidays of harvest, agricultural exhibitions, agricultural conferences, agricultural courts, disputes. Mass fests,
exhibitions, lectures, readings are held in the parks of culture and recreation, which were being opened in
Kyiv, Odesa, Dnipropetrovsk and other Ukrainian places at this time.
Thus, a guiding role in the system of the leisure activity institutions of this period was played by the
clubs, which “had only to organize a reasonable rest-time of the workers, but they had to be the centers of
the educational work” [3, 76]. The responsibility was put onto the party organizations for the arrangement of
the club work, communists were being sent to work as experienced political workers. There was implemented the position of the regional inspector in the countryside clubs, reading-houses and reading corners in the
countries with the aim of coordinating the club work.
The majority of the clubs were leaded by the trade unions, who supported and financed them. Not
once there were discussed the questions of “cultural building” of the club at the congress. Among the reasons, that held in the active work of the club with the people, as experts of this period put it, were: the administrative pressure and the practice of obligations, methods of command and bureaucratic regulation of the
club life, personal regulation of the club work (meaning the replacement of self-administration with the appointed manager of the club); there were not appreciated wishes and necessities of the members of the club,
systematic service by the clubs different political campaigns; loading the members of the club with the work
that wasn’t interested to them and in case they didn’t want to do it they were threatened to be excluded from
the club. That is, “the danger of converting the club into the school of political literacy, with the exclusion the
elements of entertainment from it, converting the club into the church where there were no songs and jokes,
everything this will push away an adult worker from the club in future. The club isn’t a school and the leaders
of the mass and club work are not teachers. These leaders should be senior colleagues, performing the work
onto the basis of amateur performances and voluntary desire of the members of the club themselves” [5, 9].
To avoid the disadvantages marked, it is recommended to organize the work of the club onto the
principals of:
- self-government and voluntariness, and not to choose the club managing among the representatives of different organizations, appointing the head manager of the club;
- the attraction of the club that provided making consequent conditions for its visitors;
- amateur performances and initiatives of the club visitors, but not “forced” activity and obligations;
- consideration of the necessities of the club visitors, but not direct banning the interests, which to the
club manager’s opinion, damaged a grown-up person;
- organization of the entertaining and recreation activity in the clubs, but not just the repletion the
club work with political and productive sence;
- creating diversity of the group work, but not artificial arrangement of the groups.
The improvement and detailed revision required planning of the club work. The representatives of
the trade unions marked that club should be used basically as a political center, which take an active part in
all state and political events: “Without mentioning big political campaigns and revolutionary holidays such as
th
October Revolution, the 9 of January and Lenin’s date of death, the Red Army Day, the Worker Day, Paris
st
commune, the 1 of May etc., which made the club to prepare with an exceptional energy and seriousness,
involving the whole club assets into the work and all club groups, - the club had to organize a lot of numerous other campaigns: the Air Fleet Day, the Good Chemist's Day, the week of liquidating of the illiteracy, the
campaign of prisoners’ assistance, the evening dedicated to the aid of German workers and their children,
the evening dedicated to homeless children, disabled people, chief’s holidays, labour heroes, campaigns
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dedicated to the increasing the labour productivity, to subscription to peasant loan, to all calendar revolutionary fests etc” [5, 21].
The sense of the political and educational work of the club at this period could possibly be divided
onto the following trends: propaganda of Leninism that was done in the groups of the political literacy, Lenin’s corners via conversations, reports, lectures, live newspapers, stages etc.; propaganda of trade union
movement that was aimed popularization and explication of basic tasks of the trade unions, rights and responsibilities of their members, achievements of the work of the trade unions (the protection of economic
interests work, increasing of the salary, labour protection etc.); industrial brining up that is realized via reports
onto industrial topics, talks, lectures, industrial exhibitions, excursions to the production places.
Negative influence onto the club work was made by the excessive control of the culture commissions, which were formed at factories and plants. The members of the culture commissions weren’t chosen
but were appointed and preoccupied mostly with the liquidation of the illiteracy onto the enterprise, organization of the advanced training courses, dispatching to the faculties of the proletarian youth, rigid control of the
club activity [5, 31].
At last as the result of this “fight” between trade unions and party body there were defined and concretized basic tasks of the trade unions clubs, to which belonged: propaganda of political decisions, the fight
for the strengthening of the labour discipline and increasing of production, “communistic upbringing” of the
person, amateur performances and recreation of the workers.
So, having analyzed the development of the leisure activity sphere in the 20-30ies of the XXth century it is possible to come to the following conclusions. The leisure activity sphere in Ukraine at this period has
several disadvantages, namely, the execution by the leisure activity institutions ideological, political and educational functions. Nevertheless the objective estimation of the development of the leisure activity sphere in
th
the 20-30ies of the XX century requires the analysis of those positive sides that were achieved. Namely, the
soviet government formed such a state system that seized all layers of population. Except existing prerevolutionary institutions of leisure activities (clubs, national houses) there appear new types of institutions: reading-rooms, cultural and educational groups, houses and palaces of culture etc. The state nationalized cultural institutions (museums, galleries, cinemas, national houses), their visiting became free and affordable; the
task of the state was to liquidate the illiteracy of the population that seized all layers of the population and
mass character; there was established the system of the staff training of the leisure activity institutions; the
leisure activity sphere was enriched with new forms and methods of the work.
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INTEGRATION OF CULTURES AS A 21ST CENTURY PHENOMENON
The purpose of the article is to examine the main characteristics of multiculturalism and ways of solving multicultural problems in the globalized world of the XXI century and to show the current trends of integration during the global
processes of globalization. The methodology of the research is based on comparative and analytical methods, which
are accompanied by natural observations. For a multicultural society, a common space and sometimes even culture is
characteristic. This can have different advantages, but on the other hand, it is a threat to the emergence of problems and
conflicts. The scientific novelty of the work consists in expanding knowledge about integration processes as a phenomenon of the XXI century, which is focused on the integration of the intercultural society and multiculturalism. A detailed analysis emphasizes the synthesis of the advantages and disadvantages of these processes. Conclusions. The
article is a study, in which the author compares various cultures in many societies and tries to find a possible solution to
problems that arise in intercultural communities, and thus can create new ways of solving actual problems. In particular,
such issues deserve particular attention as: integration of countries in the era of globalization at the regional level; existing integration models; successes and challenges; new stages of integration in the world. A general description of the
significance and importance of the concept "culture" and "cultural diversity" in business organizations is presented. The
effectiveness of scientific research that studies the diversity of cultures is generally proved. On the eve of this study, a
general assessment of the cultural course in organizational and business literature was conducted. It has been statistically proved that the indicators of the integration of cultures have increased significantly in the 21st century. A deep understanding of integration as a phenomenon of the 21st century will provide a constructive understanding of the world as
a whole. In addition, international integration will contribute to the important elements of social progress, such as interethnic public benefits and economic growth.
Key words: integration processes; globalization and regionalization; cultural integration; assimilation; cultural
identity; multiculturalism; intercultural society; pluralism.
Рибінська Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної філології Київського національного університету культури і мистецтв
Інтеграція культур як феномен XXI століття
Мета статті – розглянути основні характеристики мультикультуралізму та способи розв’язання мультикультурних проблем у глобалізованому світі XXI століття, показати сучасні тенденції інтеграції впродовж світових
процесів глобалізації. Методологія дослідження базується на порівняльному та аналітичному методах, що супроводжуються емпіричними спостереженнями. Для полікультурного суспільства характерний спільний простір та
подекуди навіть культура. Це може створювати різні переваги, але, з іншого боку, це несе загрозу виникнення
проблем та конфліктів. Наукова новизна роботи полягає у розширенні знань про інтеграційні процеси як феномену ХХІ століття, який сконцентрований на інтеграції міжкультурного суспільства та полікультурності. Детальний
аналіз підкреслює синтез переваг та недоліків цих процесів. Висновки. У статті проведено дослідження, в якому
автор порівнює різноманітні культури у багатьох суспільствах та намагається знайти можливе вирішення проблем, які виникають у міжкультурних спільнотах, а, отже, можуть створювати нові шляхи вирішення актуальних
проблем. Зокрема, такі питання заслуговують особливої уваги: інтеграція країн у добу глобалізації на регіональному рівні; існуючі моделі інтеграції; успіхи та виклики; нові етапи інтеграції у світі. Подається загальний опис значення та важливості концепту «культура» та «культурне різноманіття» у бізнесових організаціях. Загально доведеною є ефективність наукового дослідження, що вивчає різноманіття культур. Напередодні цього дослідження
проводилась загальна оцінка курсу культури в організаційній та бізнес-літературі. Статистично доведено, що показники інтеграції культур значно збільшилися у ХХІ столітті. Глибоке розуміння інтеграції як феномену ХХІ
століття забезпечить конструктивне розуміння світу загалом. До того ж, міжнародна інтеграція сприятиме забезпеченню важливих елементів суспільного прогресу, таких, як міжнаціональні громадські блага та економічне зростання.
Ключові слова: інтеграційні процеси; глобалізація та регіоналізація; культурна інтеграція; асиміляція;
культурна ідентичність; полікультурність; міжкультурне суспільство; плюралізм.
Рыбинская Юлия Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедры иностранной филологии Киевского национального университета культуры и искусств
Интеграция культур как феномен XXI века
Цель статьи - рассмотреть основные характеристики мультикультурализма и способы решения мультикультурных проблем в глобализированном мире XXI века, показать современные тенденции интеграции в течение мировых процессов глобализации. Методология исследования базируется на сравнительном и аналитическом методах, сопровождающиеся натуральными наблюдениями. Для поликультурного общества характерен
общее пространство и иногда даже культура. Это может создавать различные преимущества, но с другой стороны, это несет угрозу возникновения проблем и конфликтов. Научная новизна работы заключается в расширении
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знаний об интеграционных процессах как феномена ХХ века, сконцентрирован на интеграции межкультурного
общества и поликультурности. Детальный анализ подчеркивает синтез преимуществ и недостатков этих процессов. Выводы. В статье проведено исследование, в котором автор сравнивает различные культуры во многих
обществах и пытается найти возможное решение проблем, возникающих в межкультурных сообществах, а следовательно могут создавать новые пути решения актуальных проблем. В частности, такие вопросы заслуживают
особого внимания: интеграция стран в эпоху глобализации на региональном уровне; существующие модели интеграции; успехи и вызовы; новые этапы интеграции в мире. Подается общее описание значения и важности
концепта «культура» и «культурное многообразие» в бизнес организациях. Обще доказанной является эффективность научного исследования, изучающая многообразие культур. Накануне этого исследования проводилась
общая оценка курса культуры в организационной и бизнес-литературе. Статистически доказано, что показатели
интеграции культур значительно увеличились в XXI веке. Глубокое понимание интеграции как феномена XXI века
обеспечит конструктивное понимание мира в целом. К тому же, международная интеграция будет способствовать обеспечению важных элементов общественного прогресса, как межнациональные общественные блага и
экономический рост.
Ключевые слова: интеграционные процессы; глобализация и регионализация; культурная интеграция;
ассимиляция; культурная идентичность; поликультурнисть; межкультурное общество; плюрализм.

The current world is more and more both culturally and technologically improving. The consequences of globalization can be found in many spheres of everyday life. International migration is very strong and
this trend will continue. The current world can be characterized by local and global problems. Thanks to
technical equipment we know what is going all over the world. The coexistence of various cultures and races
in multicultural society is not simple and brings many questions and needs appropriate solutions. Factors
that ensure the development of the world are multifaceted. One of the fundamental factors, which are the
primary stipulation for all the others of them, is integration processes. The 21st century is characterized by a
growing scientific interest to the study on the essence of the process of integration, as well as the development of interstate relations. Today the world lives a new, large-scale «wave of integration» and the process
of globalization gave impetus to them. Methodology of the research is based on the comparative and analytical methods followed by the natural observations.
The purpose of the article is to show the contemporary trends of the integration process in the time
of the recent globalization in the world. The expansion of integration problem from the level of concrete practical reality of development in the world to the level of a vital issue, which determines the turning points of the
domestic and foreign policy of states, has become one of the leading trends observed in the last half of the
century. The need for the reality and perspectives of the rapid integration processes in the near and far distance, the choice of the main growth vectors in the context of the new geopolitical reality, as well as the determination of the optimum format of bilateral relations and cooperation with English-speaking countries in
changing conditions, require the science-based concept of these processes. The phenomenon of the multicultural society is inevitable cultural diversity. Integration emerged as the terms and theory in the West. But it
does not mean that there were no historical experience and models of intercultural relations in other countries around the world.
Scientific novelty of work consists in increasing the knowledge about the integration process as a
21st century phenomenon, which is focused on the integration intercultural society and multiculturalism.
The current problem was investigated and became the main field of interests for K. Popper, G. Startori, W. Mensing, Ch. Magne, H. Roman and others. The philosophy of integration in a globalizing world is a
fundamental issue, which services to find a mechanism for the development and reconciliation of various
cultures. So, now people belonging to different cultures face difficulties in choosing communication or identity. There is no alternative to this choice. Integration in Latin means «integer» – «whole, integrity», in fact, the
etymology of the word is more clearly states the content and mission of the integration as not only economic,
but also political, social, cultural and other processes. Integration is defined as the process of achieving unity
of effort among the various subsystems in the accomplishment of the organization’s work. In the 21st century, these processes are transiting to super integration model. The result of the process is always uncertain,
because the disintegration tendencies always develop in parallel with the integration process. One thing is
clear: integration, reintegration and disintegration are processes with objective content and at the result of
these processes occurs the restructuring of political and economic, as well as cultural and social architecture
of the modern world. Philosophy and strategy of the phenomenon of integration, which has a long history,
has changed. The integration is oriented towards global unity not only from the one direction, one culture, but
also from all equal subjects of multipolar cultural space. Humanity should appropriately benefit from these
processes for its sustainable development and future prospects. Integration is used to prevent trends in intercultural relations – differentiation and assimilation, as well as used for synthesis and harmony. The true
ideal of intercultural relations is integration without assimilation. The concept of intercultural or multicultural
society first appeared in Switzerland in 1957 and in Germany in the late 1980s. A multicultural society is
made up of different nations, cultures, origins, religions, races and languages. Unfortunately, the concept of
an intercultural society is too often assimilated with an ideal unattainable in reality. The reason is the coexistence of a large number of different cultures in such society. The Austrian and British philosopher of the
20th century K. R. Popper speaks about a closed and open society. Giovanni Startori considers good society
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to be pluralistic and based on mutual tolerance. It seems that current multicultural society does not mean
development of pluralism, but its denial. Multiculturalism does not want differentiated integration. Tolerance
and pluralism are two different concepts, even if they are mutually connected. Tolerance respects the values
of other people; pluralism promotes its own value. Pluralism states that various opinions will bring positive
values for the individual and society. Currently we can speak about two versions of multiculturalism, i. e. multiculturalism, which is influenced by pluralism and the second version of multiculturalism which, is antipluralistic. Pluralism and multiculturalism are not contrary concepts. Multiculturalism can be understood as
the existence of various cultures and thus it is just a configuration of pluralism. Multicultural society is characterized by meeting various cultures, nations, languages and religions. The immigrants come to the new
country equipped with their own habits and culture. Immigrants are not the people, who come temporarily or
commute because of their work. Immigrants are individuals or groups, who leave their own country with the
aim of living permanently somewhere else. When a person wants to live in another country, they usually prepare for such a new experience. It is necessary to learn the new language and be aware of the history, politics and culture of the new country. Everything new is usually cold, dangerous and threatening. People of
various cultures meet with each other and have to deal with each other, with new situations and experiences.
Culture is multifaceted, dynamic and various. Original meaning of the word culture comes from the Latin
word colere, which meant looking after as in agriculture, i. e. looking after the field. The word has changed its
meaning many times. Culture can be understood as a synonym for sharing the ideas about the world. In all
groups and human races there are various viewpoints of the world and life. It is very difficult to find exact barriers between particular cultures. In the course of centuries culture and cultural identity have become an important political tool. Intercultural communication means the social interaction of different cultures. These
cultures can be represented by both individuals and organizations, social groups, schools, associations, societies and even states. Culture is a set of factors giving a sense and value to human coexistence in a society. It includes religion, social and cultural values, art, education and science. Culture and social development
influence each other. However, people often have a lot of prejudices and stereotypes. Just knowledge of cultural distinctions facilitates intercultural communication. As the world is shrinking through globalization, more
and more people live and work in the foreign countries and thus they continually come into contact with the
people coming from very diversified cultural origins, involving languages, norms, lifestyle, etc. [28]. Improvement and management of the people on a global scale inevitably requires dealing with cultural diversity and
the problems regarding this matters of motivation, leadership, productivity, authority, etc. These explanations
reveal that most authors agree that culture is a very complex term and difficult to define in words. Groeschl
and Doherty (2000) imply that culture consists of numerous elements, of which some are implicit and others
are explicit. Social scientists have been inquiring into the relations between culture and behavior for nearly a
century. Still, culture is more and more complex, diffuse, fluid or multiplicity in modern terminology. Culture in
this perspective is no longer related to basic social correlations, let alone be able to function as a set of basic
guiding principles for institutional arrangements in society [27]. In the literary study done related to this topic,
it is seen that there is not a consensus on how cultural diversity can be managed, and the topic is handled
from very different approaches. Views are related to effective management of, generally, workforce diversity
unanimity among the authors. The main reason for this difference can be explained with the evaluation of the
fact of cultural diversity by the authors primarily in view of the workforce. For instance, whereas there are
some, who consider cultural diversity as an advantage and a source of power, there are also some, who
evaluate it as a problem and a difficult issue to manage. Some authors see cultural diversity management as
an attempt to create a common culture, in which individuals from different nations and different cultures in an
organization can comfortably work together and where differences are not felt [11]. Kidger (2002) indicates
that the one of the targets of organizations displaying particularly multinational or super national activity is to
create the feeling of a common cultural identity and goal, involving the whole institution and its corresponding
departments. The cultural space of the 21st century formed the background of the new global reality. Emerging global culture system is the new reality that the boundaries of cultural spaces could not reveal. Not all
multi-faceted local cultures will easily take place in this new reality. To achieve this, it is necessary to be integrated into all levels – political, socio-economic, cultural, and legal and etc.
The new approaches – multicultural, cross cultural, transcultural, poly-cultural, which are known as the «pluralist paradigm» of communication are formed in the global cultural space. When a phenomenon like globalization encompasses
several aspects that taken together may have an effect greater than the sum of their constituent parts, it appears logical to assess these effects together. As we have argued, to confront new questions on the essential nature of globalization requires an interdisciplinary approach. Sociologists, critics of science and technology, and economists and others need to work on different dimensions of the same questions. Globalization
(as other complex issues do) requires academics and professionals alike to step outside their disciplinary
boundaries. The processes of globalization leads to reaction of various cultures willingly or unwillingly, and
impacts on their substance and form. The intensity of intercultural integration has raised, on the one hand,
the growing attention to the factor of cultural diversity, on the other hand, both theoretical and practical resolution mechanisms and formats of the problem, as well as caused extensive discussions. If we try to summarize, then the existence of three directions or scripts can be mentioned. They are as follows: 1) confrontation
(collision); 2) dialogue; 3) «mixing» of local cultures in the hegemony of cultural space. Having said that, no
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state can ensure its existence separately in a globalized world, despite the fact that no matter how powerful it
is, but it is integrated into the processes in the world. Europe passed controversial historical processes for
the realization of the idea of unity and integration. In early stages those, who established the empires to find
the way of unity by wars and fights, dominated (a stage from Charle Magne and the Holy Roman Empire until the French Empire of Napoleon’s period). To measure cultural integration, we focus on both objective indicators and self-reported attitudes and values. The main objective indicators of cultural integration we look at
are:

Family arrangement: education gap between partners, age gap between partners;

Marital status: early marriage, cohabitation, marital status, divorce rate;

Interethnic marriage rate;

Fertility rate.
During the last few decades, human dynamics, institutional change, political relations and the global
environment have become successively more intertwined.
Such developments are facilitated by the freer trade of more differentiated products as well as by
tourism and immigration. Flows of immigration – both legal and illegal – also contribute to today’s melting pot
societies. Public awareness of issues such as human rights, democracy and gender equality has increased
significantly because of the greater access to newspapers, radio, television, telephones, computers and the
internet. These developments have arguably led to improved allocative efficiency that, in turn, enhances
growth and human development. These increased global economic integration; global forms of governance,
globally interlinked social and environmental developments are often referred to as globalization. On the cultural front, there are more international cultural exchanges, the spread of multi-culturalism and greater cultural diversity within many countries. As the world is increasingly becoming a global village, because people’s lives despite their location in one place are connected with other parts of the world through the media,
globalization has increased interpersonal and international social-cultural exchanges via migration, tourism
or exchange studentship. Many homogeneous societies have turned into multicultural communities, in which
people from different cultural backgrounds live together [4]. If we look at existing indices, the ‘top ten’ countries are usually lauded [5]. The analysis of French estimates the integration process by combining three
main surveys: the French Labour Force Survey 2005-2007, which provides for the first time the country of
origin of the parents, the French Family Survey 1999, which reports detailed data on the family structure of
immigrants, and Histoire de Vie 2003 that reports attitudes and values of a representative sample of immigrants. Sociologists have been studying the cultural integration patterns of immigrants at least since the late
nineteenth century, especially in the context of immigration into the United States. Economists have instead
been traditionally mainly interested in assessing the direct impact of immigration flows on market outcomes
(especially on the labour market) or on fiscal transfers and public goods provision. The basic question of assimilation for economists has, then, been framed in terms of economic. Those surveys provide a focus on the
integration process of six main groups of immigrants coming from: Maghreb, Sub-Saharian Africa, Southern
Europe, Northern and Eastern Europe and Asia. In particular, first-generation immigrants from Maghreb and
Africa display significant cultural and economic gaps with natives regarding marriage at early age, age and
education gap between spouses or fertility rates. But evidence was found that in almost all dimensions and
for all groups, there is a fast integration process between first and second-generation of immigrants. The
new National Immigration Survey sampled the foreign-born population residing in Spain in 2007 with the
specific aim of providing insights on migrants’ experience in Spain. Those surveys distinguish four main origins of immigration: Latin America, Morocco, other Maghreb countries and Eastern Europe. Latinos – the
group with the shortest cultural distance to Spain social norms – appear very similar to natives in most of the
economic and cultural outcomes. The analysis of integration in the United Kingdom is mainly based on the
Labour Force Survey (LFS) for the years 2000-2008 inclusive. The LFS contains information on country of
birth, but no information on country of parental birth for the UK born. This means that it is impossible to identify second-generation immigrants. The analysis of the descendants of immigrants is restricted to ethnic minorities. The main immigrant groups are: Indian, Pakistani, Bangladeshi, Black Caribbean, Black African and
Chinese. It is significant to find the differences across ethnic minorities in cultural and economic outcomes,
but a striking common pattern that emerges is the extent to which the behavior of UK-born ethnic minorities
generally lies between that of white natives and the foreign-born from that community. This indicates a general pattern of cultural assimilation. The rate of cultural assimilation is faster for some variables than others –
it is perhaps religion that shows the slowest rate. But overall there are very powerful forces that are acting to
change the behavior of immigrant communities once they are in the United Kingdom. The analysis of the
integration process in the United States draws on very detailed information from the Census, starting from
1900 onwards and covering all the countries of origin. The Census allows a unique look at the evolution of
the integration process of different minorities since the early twentieth century. It is shown that overall there
has been little change in cultural immigration over the past century. But some important changes over time
and differences across group emerge. Members of the largest single immigrant group of the early twentieth
century, those born in Italy, in general were much less assimilated upon arrival than members of the largest
group of the early twenty-first century, those born in Mexico. Whereas one-third of newly arrived Mexicans
spoke no English in recent years, nearly three-quarters of newly arrived Italians could not speak English in
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1910. In this way, the growth in transport, for instance, is connected to the exploitation of natural resources.
So, while this helps to elevate the Netherlands to the top ranking of this globalization index, it also raises
questions about the relationship between globalization, economic growth and the environment. Another example, India, is regarded as one of the most important emerging powers, with impressive growth rates, which
seem to have their basis in the recent policies of globalization. However, in this country environmental degradation is of serious concern. Unlike the other variables in the globalization index, the ecological domain
appears to be a consequence of globalization rather than a driving force. However, as the globalization processes intensify over time, the “indirect impacts of human-induced disruption of global biogeochemical cycles and global climate change start to become apparent”.
Conclusion. The grounded understanding of integration as a 21st century phenomenon provides with
constructive understanding in the contemporary world. In addition, international integration fosters the provision of essential ingredients of societal progress, such as transnational public goods and economic growth.
The measurement of international integration, in all its aspects, is increasingly important to a complete understanding of societal well-being and its dynamics. A higher degree of international integration can be seen
in itself as an indicator of societal progress, inasmuch as it reveals that human societies more and more
acknowledge their common destiny. In addition, international integration fosters the provision of essential
ingredients of societal progress, such as trans-national public benefits and economic growth. The rate of cultural integration over time has declined, however. A large ecological footprint implies a large ecological deficit, which needs to be compensated by ‘space’ outside the country’s territory.
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ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУР ПОВСЯКДЕННОСТІ
В КУЛЬТУРНИХ ПРАКТИКАХ МЕТАМОДЕРНУ
Мета публікації – дослідити театралізацію структур повсякденності, що впливає на трансформацію культурних практик Метамодерну. Не менш важливим є аналіз наукових підходів як українських, так й зарубіжних дослідників щодо окресленої проблеми; виявлення світоглядного підґрунтя театралізації повсякденності; визначення театралізації повсякденності як однієї з характерних рис Метамодерну, що суттєво вплинула на
трансформацію аксіосфери сучасної європейської культури. Методологія роботи ґрунтується на діалектичному
взаємозв’язку таких методів дослідження як культур-антропологічний, що дає змогу проаналізувати театралізацію
повсякденного буття як умову формування нових культурних практик, та комунікативний, який використовувався
задля ґрунтовного аналізу соціокультурної комунікації, що сприяє формуванню сучасних метамодерних культурних практик. Емпіричною базою цього дослідження поряд з іншими мистецькими зразками стали іміджеві прикраси, виготовлені одним з авторів цієї статті, Ладою Прокопович, що надали можливість наочно репрезентувати ідеї
авторів. Наукова новизна роботи полягає у визначенні театралізації повсякденності як характерної риси Метамодерну, яка впливає на трансформаційні процеси у ціннісних орієнтаціях європейської культури. Висновки. У
статті визначено метамодерні зміни світоглядної парадигми, що поступово змінюють аксіосферу сучасної європейськоі культури.
Ключові слова: аксіосфера; культурна практика; Метамодерн; театралізація повсякденності.
Прокопович Лада Валериевна, кандидат технических наук, доцент кафедры культурологии, искусствоведения и философии культуры Одесского национального политехнического университета; Розова Тамара Викторовна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии, искусствоведения и философии культуры Одесского национального политехнического университета.
Театрализация структур повседневности в культурных практиках Метамодерна
Целью публикации является исследование театрализации структур повседневности, влияющих на
трансформацию культурных практик Метамодерна. Не менее важен и анализ научных подходов как украинских,
так и зарубежных исследователей, касающейся очерченной проблематики; выявление мировоззренческого основания театрализации повседневности; определение театрализации повседневности как одной из характерных
черт Метамодерна, что существенно повлияло на трансформацию аксиосферы современной европейской культуры. Методология работы базируется на диалектической взаимосвязи таких методов исследования как культур-антропологический, что даёт возможность проанализировать театрализацию структур повседневного бытия
как условие формирования новых культурных практик, и коммуникативный, использующийся для обстоятельного
анализа социокультурной коммуникации, влияющей на формирование современных метамодерных культурных
практик. Эмпирической основой исследования, наряду с другими образцами искусства, стали имиджевые украшения, изготовленные одним из авторов данной статьи, Ладой Прокопович, что позволило наглядно представить
идеи авторов. Научная новизна работы состоит в том, что театрализация повседневности определена как характерная черта Метамодерна, которая влияет на трансформационные процессы, происходящие в ценностных
ориентациях европейской культуры. Выводы. В статье выявлены метамодернистские изменения мировоззренческой парадигмы, которые постепенно изменяют аксиосферу европейской культуры.
Ключевые слова: аксиосфера; культурная практика; Метамодерн; театрализация повседневности.
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Studies of Culture Department, Odessa National Polytechnic University; Rozova Tamara, Doctor of Philosophy, Professor, Head of Department of the Cultural and Arts, and Philosophy Studies of Culture, Odessa National Polytechnic University
Theatricalization of the structures of everyday life in meta-modern cultural practices
Purpose of the article is to study the theatricalization of the daily life structures that affect the transformation of
Meta-Modern cultural practices. Also, it is important to note about the analysis of the scientific approaches of both
Ukrainian and foreign researchers concerning the problematic outlined; the revealing of the world outlook basis of the
theatricalization in everyday life; the defining of the theatricalization of daily life as one of the essential features of MetaModern, which significantly influenced the transformation of the axiosphere of modern European culture. The methodology of the work is based on the dialectical relationship of such research methods as culture-anthropological, which ena-
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bles to analyze the theatricalization of the structures in everyday life as a condition for the formation of new cultural practices, and communicative, used for a thorough analysis of socio-cultural communication that influences the creation of
contemporary Meta-Modern cultural practices. The empirical basis for the study, along with other examples of art, is image jewelry pieces made by one of the authors of this article, Lada Prokopovych. The mentioned idea enables to represent the author's ideas. The scientific novelty of the work is that theatricalization of everyday life is defined as a characteristic of the Meta-Modern, which influences the transformational processes taking place in the values of European
culture. Conclusions. The article reveals meta-modern changes in the worldview paradigm, which gradually change the
axiosphere of European culture.
Key words: Axiosphere; Cultural Practice; Meta-Modern; Theatricalization; The Structures of Everyday Life.

Постановка проблеми. Поняття «театралізація» стає сьогодні одним з основних понять не
тільки культурології, філософії, театрознавства та літературознавства. Якщо розуміти театралізацію
більш широко, як перетворення деяких структур повсякденного буття у театр, надання буттю театральних рис, то необхідно визнати, що поняття «театралізація» стає базовим як для культурної антропології, так й для антропології права та політики ще за доби Постмодерну. Отже сьогодні доцільно досліджувати театралізацію буття як феномен культури Метамодерну, в межах якого відбувається
осцелляція між культурними практиками Модерну та Постмодерну, формуються нові культурні практики. На тлі парадигмальних світоглядних змін, які відбуваються у ХХІ столітті це стає надзвичайно актуальним. Сьогодні важливим є осягнення світоглядного «переходу» від Постмодерну до нових світоглядних орієнтацій Метамодерну. У цьому зв’язку вкрай доречним буде відповісти на запитання: у
чому ж сенс театралізації повсякденності, що формує нові культурні практики Метамодерну? Відповідь
на питання відкриє можливість для подальшого соціокультурного аналізу тих змін, що відбуваються у
культурних практиках сьогодення, виявлення діалектичного взаємозв’язку між змінами у світоглядних
процесах аксіосфери та сучасними культурними практиками. Пріоритетне місце у розумінні можливостей сучасного культурологічного аналізу посідає культурно-антропологічне, людиноцентричне осягнення дійсності.
Мета наукової розвідки – дослідити театралізацію структур повсякденності, що впливає на
трансформацію культурних практик Метамодерну.
Мета передбачає виконання таких завдань:
●
розглянути коло наукових підходів українських та зарубіжних дослідників щодо
окресленої проблеми;
●
виявити світоглядне підґрунтя театралізації повсякденності;
●
визначити театралізацію повсякденності як одну з характерних рис Метамодерну, що
суттєво вплинула на трансформацію аксіосфери сучасної європейської культури.
Мета та завдання статті обумовили її методологічну основу, яка базується на діалектичному
взаємозв’язку таких методів дослідження як культур-антропологічний, що надає змогу проаналізувати
театралізацію повсякденного буття як умову формування нових культурних практик, та комунікативний, який використовувався задля ґрунтовного аналізу соціокультурної комунікації, що сприяє формуванню сучасних метамодерних культурних практик. Емпіричною базою цього невеличкого дослідження поряд з іншими мистецькими зразками стали іміджеві прикраси, виготовлені одним з
авторів цієї статті, Ладою Прокопович, що надали можливість наочно репрезентувати ідеї авторів.
Аналіз наукових джерел продемонстрував, що комплексного розгорнутого культурноантропологічного дослідження театралізації повсякденного буття, як такого, що впливає на формування метамодерних культурних практик, в українській гуманітаристиці практично немає, як немає
поки що й аналізу світоглядних орієнтацій культури та мистецтва метамодернізму.
Проте можна виявити декілька основних площин, у яких українські науковці досягли значних
результатів. Так, філософські твори академіків В. Шинкарука, М. Поповича методологічно відкрили
можливість осягнути світоглядні процеси, що відбуваються в європейській культурі. На цій методологічній основі стало можливим осягнення світу як культури (Ю. Легенький, В. Личковах), ідеалу як
центрального елементу аксіосфери (Л. Чорна). На окрему увагу заслуговує підхід А. Баканурського,
який розглядав театралізацію буття як феномен культури, дослідження сучасних культурних практик
науковцями Академії керівних кадрів культури, аналіз культурних практик у контексті культурної
функції держави (О. Копієвська), дослідження аксіосфери культури (Ж. Денисюк).
Однак слід зазначити, що практично поза колом наукового інтересу сучасних українських дослідників залишається питання культурних практик Метамодерну та вплив на них соціокультурної комунікації.
Для того, щоб відкрити можливість глибокого соціокультурного аналізу новітніх метамодерних
тенденцій у культурі ми (науковці кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури
Одеського національного політехнічного університету) започаткували низку культур-антропологічних
досліджень від аналізу ранньомодерної доби до процесів, які відбуваються у Метамодерні. Якщо наша
попередня розвідка була присвячена дослідженню процесів, що відбувалися у ранньомодерній культурі, тим змінам світоглядної парадигми, які протікали у європейському світогляді на зорі Модерну, а
предметом наукового інтересу стала ранньомодерна трансформація аксіосфери та її вплив на формування такої базової культурної практики доби Модерну як утопічний проект (Т.Розова, Л.Чорна) [1],
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то предметом дослідження цієї статті є театралізація повсякденного буття та її вплив на метамодерні
культурні практики (зокрема таку, як практика створення іміджу за допомогою прикрас та аксесуарів).
Виклад основного матеріалу. Перш за все, необхідно стисло окреслити ті світоглядні епохи, які
переживала європейська культура. За останні кілька століть світоглядна парадигма, на якій базувалася європейська культура, змінювалася принаймні три рази: від модерністських уподобань через постмодерне осягнення буття до метамодерних осцелляцій. Вже саме поняття «осцелляція» є посередництвом між модерним раціоналізмом та трансценденталізмом і постмодерною іронією та
деконструкцією. Звідти, мабуть, і запропоноване голландськими мислителями поняття «метамодернізм» як щось посередницьке. Голландські філософи Тімотеус Вермюлен і Робін ван дер Аккер
зазначають, що метамодернізм осцелює між ентузіазмом модернізму і постмодерністським кепкуванням, між надією і меланхолією, між простодушністю і обізнаністю, емпатією і апатією, єдністю і множиною, цілісністю і розрізненістю, ясністю і неоднозначністю [12].
Метамодернізм – це, перш за все, культурна парадигма, культуро- та антропоцентричний
«прагматичний романтизм». Ні в якому разі він не ставить завдання заперечення ані модернізму, ані
постмодернізму. Якщо аналізувати Метамодернізм, базуючись на класичній методології, це швидше
діалектичне заперечення, що містить й світоглядну парадигму Модерну, й світоглядну парадигму
Постмодерну. На даний час ще немає усталеної концепції Метамодерну і це не дивно. Так, концепція
Модерну була сформульована ретроспективно, коли проявили себе всі вади Модерну: від умоосяжної
спекулятивної ідеї соціальної рівності до практичного втілення соціального конструкту (утопії) у практику, що привело європейську цивілізацію до тоталітаризаціі буття та двох світових воєн. Осмислення
кінця доби Модерну пов'язане з видатним твором Т. Адорно та М. Горкгаймера «Діалектика Просвітництва». Постмодерн як апофеоз «маленької людини» та індивідуалізму, що протистоїть колективізму
людини суспільства праці, розширення прав і свобод меншостей, глобалізація всіх культурних практик, деконструкція сенсів буття, іронія – все це призводить людину-індивіда до поліфонічного включення до різновекторних процесів, і на сам кінець «розмиває» індивіда, який губиться у бурхливих
протоках інформації «суспільства спектаклю» (Гі Дебор) у «театрі абсурду» буття.
Якщо під театралізацією розуміти перетворення чого-небудь на театр, надання явищу, що стосується театру, театральних рис (з елементами гри, розподілу ролей, драматургії, що відповідає сценографії тощо), то не можна не визнати, що це поняття вийшло далеко за межі театро- і літературознавства. Словосполучення «театралізація життя» все частіше зустрічається (вже певним чином як
сталий термін) у наукових роботах, що не стосуються ні театру, ні літератури. Найчастіше театральність і театралізацію життя досліджують як феномен культури [8].
Звертаючи увагу на те, що дослідження театральності як культурного феномену у величезній
масі наукових робіт «існують гетерогенно», Р.Тазетдинова зазначає також «різноманітність досліджуваних аспектів» [9]. У цілому можна виокремити такі аспекти: історико-філософський аспект
явищ гри, ритуалу, артистизму (А.Ф. Лосєв, Й. Хейзинга, Ж. Дельоз, Ф. Йетс); погляд на театральність
як властивість театру, як вираження його видової специфіки (Ю. Лотман, П. Паві); загальнохудожню
властивість, засіб художньої комунікації (М. Бердяєв, Є. Гальцева); екзистенційний аспект у театральності творів мистецтва (Р. Барт, Ж.П. Сартр, Е. Фінк); структурно-семіотична аналітика театральності й
театру як культурного тексту (М. Хрєнов, У. Еко, Ж. Дерріда); соціальний аспект театральності як елемента соціокультурного простору й особливої форми комунікації (Г. Дебор, Р. Тазетдинова). У кожному з цих аспектів присутня (явно або неявно) понятійна ланка «театральність комунікації». Це дає
підстави не лише театральність розглядати з точки зору комунікації, але й комунікацію осмислювати
крізь призму театральності. Іншими словами, театралізацію життя можна розглядати не лише як
об'єкт дослідження, але й як певний метод дослідження. Тобто, театральність стає парадигмою для
дослідницького підходу при вивченні різних видів соціокультурної комунікації [2].
«Зовнішньо» цей підхід проявляється у тому, що досліджувані комунікативні процеси і моделі
описуються за допомогою театрального понятійного апарату. Практика ця не нова. Ця лексика характерна для культури Постмодерну у правовому, політичному, філософському дискурсах. У політиці й
політології, наприклад, широко використовуються словосполучення «політичний театр», «маріонетковий режим», «закулісні ігри», у військовій публіцистиці зустрічається висловлювання «театр військових
дій», у медицині практикуються «анатомічні театри», у психології відома теорія соціальних ролей і т.п.
Проте, перенесення театральної термінології у сферу досліджень соціокультурної комунікації носить
не метафоричний характер, а методологічний. Проявляється він в двох планах.
По-перше, відхід від метафоричності у бік конкретизації понять призводить до необхідності
внести уточнення в уявлення про природу театральності. Якщо досі прагнення до театралізації життя
пояснювалося спробами вийти за шаблонні межі прісного, одноманітного життя (М. Єврєінов [3]),
приміряти на себе чужі ролі (Г. Гессе [4], А. Баканурський [5]), то тепер все очевиднішим стає, той
факт, що такий прояв гри більш характерний для карнавалізації (за М. Бахтіним), ритуалізації, косплею та інших ігрових форм буття, не пов'язаних з передачею інформації. Театр – це завжди акт передачі інформації: від актора до глядача, або від режисера і драматурга, через актора до глядача.
Отже, театралізація може мати місце тільки там, де є міжособова, соціальна, культурна, художня комунікація.
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По-друге, за зовнішньою «театралізацією» термінологічного апарату в дослідженнях
соціокультурної комунікації стоїть зміна способу (формату) осмислення. Імплементація театральної
термінології тут не є самоціллю. У даному випадку це інструмент, що дозволяє «перемкнутися» на іншу точку зору, на нову форму сприйняття і, відповідно, інтерпретації. А у результаті дає можливість
побачити те, що раніше залишалося поза увагою дослідників. Таким чином створюються умови для
появи нового метамодерного знання.
Так, наприклад, цей підхід дозволив:
- виявити проблеми з понятійним апаратом в управлінні проектами [2],
- обґрунтувати театральність фольклорних і літературних трикстерів як засобу підвищення
ефективності комунікації у межах тексту і поза його межами [6],
- виявити смислові трансформації стилю стимпанк при його трансляції з наукової фантастики у
реальне життя [10].
При цьому слід зазначити, що найчастіше соціокультурні комунікації відбуваються у межах
певних культурних практик. Особливу увагу в цьому контексті привертають повсякденні культурні
практики. Зокрема практика створення іміджів за допомогою костюмних прикрас і аксесуарів (якщо під
іміджем розуміти не просто образ, зовнішній вигляд, а засіб самопрезентації, впливу на оточення). Костюмні прикраси в цих індивідуальних, особистих творчих практиках є дуже виразним засобом. Польові випробування авторських дизайнерських прикрас показали, наприклад, що для того, щоб продемонструвати свою ідентичність як українки, не завжди обов'язково вбиратися у вишиванку. Можна і в
сучасний костюм привнести елементи з традиційною українською символікою або стилістикою. Скажімо, білу блузу сучасного крою можна доповнити комплектом біжутерії з мотивом червоних ягід, характерних для традиційного українського жіночого костюму (рис. 1).
А щоб заявити про себе, як про одеситку, не обов'язково надівати тільник. Можна консервативний діловий піджак прикрасити витонченою, але дещо легковажною брошкою «Риба золота» (рис.
2).

Рис. 1 Гарнітур «Смородинка».
Автор Лада Прокопович. Одеса, 2016

Рис. 2 Брошка «Риба золота».
Автор Лада Прокопович. Одеса, 2016

Ще очевиднішою роль іміджу як засобу комунікації стає у сфері публічної політики. З
урахуванням того, що до сучасного політичного «театру» залучено не лише політиків, але й пересічних громадян (широкі маси, народ, електорат), цю сферу діяльності теж вже можна зарахувати
до повсякденних культурних практик. Адже саме громадяни стають тією публікою, на яку розраховано.
промови політиків з трибун, телеекранів, сторінок у соціальних мережах та інших «сцен» («сценічних
майданчиків»). Дослідження показують, що костюмні прикраси деякі політики використовують не лише
як естетичне доповнення до іміджу, але й як засоби для передачі конкретних інформаційних повідомлень, для активізації громадської дискусії на злободенні теми [7].
Особливої майстерності в цьому досягла Мадлен Олбрайт – колишній постійний представник
США в ООН, а пізніше держсекретар США. У 1994 р. у відповідь на гостру критику Олбрайт на адресу
Саддама Хусейна в іракській пресі було опубліковано вірш, в якому її назвали «неперевершеною
змією». Після чого на зустріч з офіційними представниками Іраку Мадлен Олбрайт наділа брошку у
вигляді золотої змійки.
Відтоді вона стала носити брошки, які демонстрували її реакцію на різні політичні ситуації, і з
часом розробила власну мову брошок. А пізніше навіть написала про це книгу «Читай за моїми брошками: історії з дипломатичної скриньки для коштовностей». Дещо іншого роду «драматургія брошки»
розгорнулася в скандалі з британською принцесою Кентською, якій довелося вибачатися за свою
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брошку в стилі blackamoor. Ця прикраса, що традиційно зображає арапа-слугу, була на принцесі під
час різдвяного обіду у королеви Єлизавети II. Користувачі соцмереж гнівно засудили вибір принцеси,
вирішивши, що «расистська» брошка ображає тоді ще наречену принца Гаррі − Меган Маркл, яка має
африканське коріння [11]. По суті, дрібничка (неважливо, що дорога) активізувала серйозну дискусію
про базові європейські цінності. Це один із проявів метамодернізму. У випадку з брошкою принцеси
Кентської спостерігається навіть не коливання, а поєднання звичайного простодушного інтересу до
персон вищих прошарків суспільства з серйозною громадянською позицією стосовно расизму та інших
видів дискримінації. Це один з прикладів того, що в метамодернізмі немає місця снобізму, елітарності,
немає розділення культури на «високу» і «низьку». Все однаково цікаве і важливе. У цьому сенсі метамодернізм втілює людський дуалізм і амбівалентність. До речі, на цю властивість людини звернув
увагу ще Георг Зіммель, вивчаючи якраз сферу моди, де, з одного боку, спостерігається наслідування
зразка і задовольняється потреба в соціальній опорі, а з іншого боку задовольняється потреба у
відмінності, виділенні із загальної маси [13].
Висновки. Мода як культурна практика творення індивідуального іміджу по суті своїй усе більше стає метамодерністською на противагу глобалістським тенденціям Постмодерну. Особливо сучасна мода, з її коливаннями між ексклюзивністю і масовістю, елітарністю і демократичністю, простотою і
розкішшю, глобальністю та глокальністю. Глокальність як характерна риса метамодерністського світогляду формується завдяки творенню індивідуального іміджу в такій культурній практиці повсякденності, як мода. Ми можемо спостерігати, як (здавалося б буденні) культурні практики, що вкорінені у
структури повсякденності, які не створюють метанарративи на кшталт модерних ідей та не ставлять
собі завдання глобального домінування суспільства споживання доби Постмодерну, все ж поступово
осцеллюють між культурними практиками повсякденності Модерну та Постмодерну та формують новий світогляд метамодернізму.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ СПАДОК МИКОЛИ РЕРІХА В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ:
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Мета роботи − проаналізувати теоретичний спадок Миколи Реріха в контексті філософії космізму. Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного, систематизаційного, культурологічного та
теоретико-узагальнюючого методів. До сьогодні ми не маємо ґрунтовного аналізу «Живої Етики» М. Реріха як
самоцінного твору, його місця й значення в контексті філософії космізму та всієї творчої спадщини дослідника,
що й обумовило наукову новизну дослідження. Висновки. Хоча творча спадщина Миколи Реріха розглядалася
в контексті філософії космізму, проблематика «Живої Етики» не виступала як об’єкт наукового дослідження, власне її культурологічні засади практично не досліджувалися. Навіть глибокий аналіз самої роботи поки що не проведений. Мова може йти лише про побіжні огляди, про звернення до проблематики «Живої Етики» при постановці
й вивчені суміжних питань. Водночас аналіз історії та теорії культури ХХ ст. дозволяє стверджувати, що постать
М. Реріха посідає особливе місце в логіці формування гуманістичних ідей в умовах трагічних зламів ХХ ст. Теоретична та художня спадщина М. Реріха має творчо-пошуковий характер; багато в чому спираючись саме на неї,
мистецтво ХХ ст. відкрило для себе «космічну тему», давши зразки високохудожніх творів у багатьох видах мистецтва. Спадщина М. Реріха цікава ще й тому, що вона досить органічно вписується в традиції українського світоставлення. Все це робить, на наше глибоке переконання, перспективним та доцільним вивчення «Живої Етики»
сучасною науковою спільнотою.
Ключові слова: філософія космізму; Микола Реріх; «Жива Етика»; культурологічний вимір; «космічна
тема».
Сабадаш Юлия Сергеевна, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и информационной дельности Мариупольского государственного университета; Попович Елена Викторовна, доктор
философских наук, доцент кафедры практической психологии Мариупольского государственного университета
Теоретическое наследие Николая Рериха в контексте философии космизма: источниковедческий
и культурологический аспекты
Цель работы – проанализировать теоретическое наследие Николая Рериха в контексте философии космизма. Методология исследования состоит в применении историко-культурного, систематического, культурологического и теоретико-обобщающего методов. На сегодняшний день мы не имеем основательного анализа
«Живой Этики» Н. Рериха как самоценного произведения, его места и значения в контексте философии космизма да и всего творческого наследия исследователя, что и обусловило научную новизну исследования. Выводы. Хотя творческое наследие Николая Рериха рассматривалось в контексте философии космизма, проблематика «Живой Этики» не выступала как объект научного исследования, к тому же культурологические принципы
практически не исследовались. Даже глубокий анализ самой работы пока что не проведен. Речь может идти
лишь о беглых обзорах, об обращении к проблематике «Живой Этики» при постановке и изученные сопредельных вопросов. Вместе с тем, анализ истории и теории культуры ХХ в. позволяет утверждать, что фигура
Н. Рериха занимает особое место в логике формирования гуманистических идей в условиях трагических событий
ХХ в. Теоретическое и художественное наследие Н. Рериха носит творчески-поисковый характер, во многом опираясь именно на него, искусство ХХ в. открыло для себя «космическую тему», давши образцы высокохудожественных произведений во многих видах искусства. Наследие Н. Рериха интересно еще и поэтому, что оно органично вписывается в традиции украинского мироотношения. Все это, на наше глубокое убеждение, делает
перспективным и целесообразным изучение «Живой Этики» современным научным сообществом.
Ключевые слова: философия космизма; Николай Рерих; «Живая Этика»; культурологический аспект;
«космическая тема».
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and cultural aspects
The aim of the research is to analyze theoretical inheritance by Mykola Rerih in the context of the philosophy
of the cosmism. Methodology of the research is based on the usage of historical and cultural, systematic, theoretical
and generalizing methods. We don’t have a thorough analysis of the “Living Ethics” by Mykola Rerih as a self-worth
work, its place and value in the context of the theory of cosmism up today and all original inheritance of the researcher
determined the topicality of the research. Conclusions. Though creative heritage by Mykola Rerih is viewed in the
context of the philosophy of the cosmism, the problematics of the “Living Ethics” was the object of the scientific research,
namely its cultural principals were not practically undergone consideration. Even the work itself hasn’t undergone thorough consideration. There could only be mentioned fugitive views onto the problematics of the “Living Ethics” while menth
tioning or studying related questions. At the same time the analysis of the history and theory of the culture of the XX
century makes it possible to claim that Mykola Rerih’s figure takes a special place in the logics of the formation of the
th
humanistic ideas in tragic conditions of the XX century. Theoretical and creative inheritance by M. Rerih has its creative
th
and searching character, in many aspects basing namely onto it, the art of the XX century started “the topic of cosmism”
having presented the examples of a highly artistic works in many arts. Rerih’s inheritance is very interesting also because it’s organically related with traditions of Ukrainian world relations. All this makes the research of the “Living Ethics”
very perspective and rational by a modern scientific community to our mind.
Keywords: the philosophy of cosmism; Mykola Rerih; “Living Ethics”; cultural dimension; “the topic of cosmism”.

Актуальність теми дослідження. Спадщина М. Реріха має як самоцінне значення, так і дає змогу розглянути більш широке явище, частиною якого вона є, а саме – космізм як унікальний феномен в
історії культури людства. Активне освоєння людиною космічного простору, плани вчених щодо подорожі людини на Марс, широке використання результатів космічних досліджень в сучасній економіці
закономірно стимулювати інтерес науковців до ідей космізму. Сучасні підходи до цих ідей поєднують
вивчення теоретичної спадщини космістів, а також численні модифікації їхніх ідей у різні сфери духовної діяльності сучасної людини, зокрема, в екоантропоцентризм та в космічну етику. Ці аспекти трансформації традиційної філософії космізму виявляють значний творчий потенціал ідей реріхівської
«Живої Етики». Створена, так би мовити, поза вимогами «строгої» академічної науки, ця теорія об'єднувала слов'янське й східне світоставлення, трансформувала традиційне міфологічне світобачення з
вимогами формування цілісної гармонійної особистості. Крім того, теоретичні праці Миколи Реріха,
його мистецтво, спосіб життя стали чи не найпершими міцними цеглинами у діалозі культур «ЗахідСхід».
Мета роботи – проаналізувати теоретичний спадок Миколи Реріха в контексті філософії космізму.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що для більшості дослідників Реріх, передусім,
був живописцем, потім – громадським діячем, і лише наприкінці – теоретиком. Не заперечуючи двох
перших зрізів його діяльності, спробуємо розглянути теоретичний доробок М. Реріха в наукову скарбницю ХХ ст. Що ж до розробки кола проблем філософії космізму, то витоки теоретичного опанування
цієї ідеї пов'язані з роботою О. Ф. Лосєва «Античний космос і сучасна людина» [11]. Лише через півстоліття після праці О. Лосєва з'явиться праця С. Аверинцева [1], на сторінках якої проблема космізму
буде представлена через аналіз світорозуміння раннього середньовіччя.
Активна розробка ідей космізму дозволила сучасним дослідникам певним чином систематизувати напрямки роботи. Так, виокремлюються історико-філософські дослідження філософії «Загальної
справи» М. Федорова (С. Семенова, А. Грачова), «космічної філософії» К. Ціолковського
(М. Гаврюшин, Т. Желніна, В. Казютинський, В. Литкін, А. Урсул), теорії ноосфери В. Вернадського
(Р. Баландін, Ф. Гірьонок, В. Казначеєв, М. Моїсеєв), «Живої Етики» (В. Сидоров, О. Трофімова,
Л. Шапошнікова). У 1993 році вийшла з друку антологія «Російський космізм» за редакцією
С. Семенової та А. Грачової» [2, 4]. Пропонуючи наявні напрямки дослідження космізму, І.Батіна зауважує, що всі ці роботи «зорієнтовані виключно на російську філософську думку у визначенні характеристик космізму», а це не зовсім правомірно, адже «…космізм як соціокультурне явище виявляє себе як у різні історичні епохи, так і в філософії різних народів» [2, 4-5]. І. Батіна звертає увагу, зокрема,
на позицію видатних українських вчених Г. Сковороди та П. Юркевича, якій було притаманне «метафізичне розуміння Космосу» в межах релігійної філософії.
Намагання поєднати з ідеями космізму філософські концепції Г. Сковороди та П. Юркевича, як
це робить І. Батіна, властиві й іншим дослідникам витоків космізму. Проте, як засвідчують теоретичні
розвідки останнього десятиліття, інтерес до тих ідей, які значно пізніше отримують назву «космізм»,
мають в українській філософії досить глибокі й сталі традиції.
Безперечний науковий інтерес, на наш погляд, має курс лекцій харківських учених
Е. Коваленко та М. Курочкіної «Вчення про космізм в історії філософії Росії та України». Одне із завдань цієї роботи обумовлюється, на думку авторів, «…існуванням спекуляцій навколо проблеми співвідношення й взаємозв'язку людини та космосу» [10, 4].
Дещо інше тлумачення напрямків розвитку ідей космізму запропоноване В. Макогоновою. Вона
вважає, що в космізмі слід виокремлювати «…три напрямки: природничонауковий (В. Вернадський,
К. Ціолковський, О. Чижевський, М. Холодний), релігійно-філософський (М. Федоров), поетичнохудожній (В. Одоєвський, О. Сухово-Кобилін, В. Хлєбніков та ін.)» [12, 2]. Проте ці три напрямки роз-
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роблюються, на думку В. Макогонової, не рівнозначно, адже постійно надається перевага природничонауковому.
Більшість авторів, які вивчають та інтерпретують різні аспекти філософії космізму, обов'язково
фіксують і позицію М. Реріха. Крім того, у багатоаспектному вивченні космізму М. Реріху, на думку дослідників, належить пріоритет у розробці культурологічного напрямку. «Специфіка ж культурологічного
аспекту надала теоретикові змогу поєднати в розробці проблем космізму його світоглядне, моральнісне, релігійне, художнє наповнення» [13, 2]. Таким чином, на відміну від інших напрямків аналізу космізму, М. Реріх у межах культурологічного підходу започаткував певну цілісність охоплення цього феномену. І це позитивно виокремлює позицію М. Реріха серед інших підходів. Проте, ототожнення позиції
М. Реріха з культурологічним напрямком частиною дослідників не сприймається як остаточно визнане.
Так, І. Батіна аргументує таку позицію: «...концептуально у філософії космізм вперше оформлюється
на рубежі ХІХ-ХХ ст. і втілюється у 4-х основних напрямках: активно-еволюційному («Загальна справа» М. Федорова), релігійному (філософія всеєдності), природничонауковому (В. Вернадський,
М. Холодний, О. Чижевський), езотерично-культурологічному (К. Ціолковський, М. Реріх та О. Реріх)»
[2, 8].
На нашу думку, з позицією І. Батіної важко погодитися, якщо мати на увазі власне позицію
М. Реріха. Оскільки езотеризм не властивий М. Реріху, а був ознакою позиції його дружини – Олени
Іванівни, в статтях, листах якої наголошується саме на езотеричних витоках певних ідей космізму. Що
ж до М. Реріха, то «…у його позиції слід підкреслювати моральнісний, естетичний аспекти, і в деталізації напрямків вивчення космізму певним чином «розводити» езотеризм і культурологізм» [13, 3].
Не поділяючи думку І. Батіної про можливість поєднання езотеризму з культурологічною орієнтацією в позиції М. Реріха, ми, водночас, вважаємо правильним загальний висновок дослідниці: «... у
своїй основі езотерично-культурологічний космізм мав спільні риси з іншими напрямками космізму в
філософії (ідея космічної гармонії світу, визнання необхідності духовного етапу еволюції людства, вирішального значення процесу самопізнання в розвитку ноосферної цивілізації та ін.), але у справі духовного перетворення Землі надавав максимального значення культурі, сподіваючись, що саме через
неї людству відкриються космічні таємниці буття, подальша програма еволюційного розвитку Людини»
[2, 20].
Ми вже зазначали, що культурологічний напрямок передбачає цілісність охоплення поняття
космізму, проте навіть в межах культурологічного підходу, передусім, підкреслюється значення етичного аспекту. Це й висуває роботу М. Реріха «Жива Етика» у число тих, спираючись на які, можна ґрунтовніше інтерпретувати його теоретичну позицію.
Слід зазначити, що до сьогодні ми не маємо якогось переконливого аналізу «Живої Етики»
М. Реріха як самоцінного твору, так і його значення в контексті всієї творчої спадщини дослідника. В
останні роки ідеї «Живої Етики» все активніше використовуються теоретиками для вироблення більш
досконалої системи виховання, для формування нових підходів щодо вироблення загальнолюдських
цінностей. Серед спроб оцінки – правда, досить побіжної – місця й ролі «Живої Етики» в контексті загальнотеоретичної спадщини М. Реріха підкреслимо точку зору Л. Шапошникової. Відома дослідниця
культури Сходу оцінила працю М. Реріха саме в контексті загальнолюдських цінностей – естетичних,
етичних, психологічних – які, руйнуючи канони західного або східного світоставлення, концентрують
те, що поєднує всіх нас – людей планети Земля. Акцентуючи увагу на одній із частин «Живої Етики» –
«Общині» – Л. Шапошникова визнає, що вона тричі в різні періоди життя читала цю книгу й зрозуміла:
«...книга ця змінюється разом з читачем», адже це «книга-попередження». Л. Шапошникова пише: «Я
побачила в ній чітке передбачення нашого гіркого й трагічного досвіду й спробу попередити про тенденції, що ведуть до такого досвіду. Самобутність і, я б сказала, унікальність підходу полягала в тому,
що ці передбачення мали начебто космічне звучання» [14, 11].
У контексті теми нашого дослідження на особливу увагу заслуговують статті М. БратерськоїДронь [4; 5; 6], яка розглядає саме морально-етичні проблеми космізму і вплив ідей цієї філософії на
практику сучасного мистецтва. Її дослідження, певним чином, поєднують етичний, естетичний і мистецтвознавчий аспекти, утверджуючи як об'ємність, глибину філософії космізму, так і її сьогоденність
щодо впливу на певні сфери творчої активності людини.
М. Братерська-Дронь досить чітко виокремлює пошуки космістів – митців (О. Сухово-Кобилін,
М. Реріх) від «наукового крила космістів, яке представлено такими іменами, як В. Вернадський,
В. Куприєвич, О. Маняєв, М. Умов, К. Ціолковський, О. Чижевський. Саме їх творчі біографії органічно
поєднали геній ученого й талант філософа» [6, 135]. Зазначимо, що не лише М. Братерська-Дронь,
але й переважна більшість дослідників особливу увагу приділяють «космічному мистецтву». При цьому слід відразу ж зрозуміти позицію теоретиків, адже їх цікавить не лише твір мистецтва, а й постать
митця-людини, яка здатна його створити. Особливу увагу привертає поняття «створити», адже космісти саму здатність «творення» вважають «космічним подарунком». Багатогранність проблеми «космічного мистецтва» досить переконливо відтворює Е. Бальбуров, аналізуючи взаємозв'язок філософії,
науки, поезії, міфу. Е. Бальбуров наводить низку висловлювань найрізноманітніших за своїм світобаченням інтелігентів, які ставили мистецтво вище за всі інші форми людської творчої активності. Так
С. Булгаков стверджував, що мистецтво народжує «космоургічні хвилі», а М. Бахтін вважав, що мис-
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тецтво змінює «тотальний смисл події і дійсності».
Розвиваючи ці думки, Е. Бальбуров відмічає помітну зміну мистецтва після того, як митці почали усвідомлювати можливості філософії космізму , яка зробила літературу силою, що відбиває буття,
зробила «новим міфом». Водночас слід врахувати ті принципові зміни, які відбуваються у людини щодо Космосу протягом розвитку людської цивілізації. Е. Бальбуров пише: «Космос пережив потрясіння:
він виявився розірваним на тваринний та божественний світи, був спірітуалізований і перетворений на
машину спасіння, але він встояв» [3, 16]. Це зауваження найбільш симптоматичне. Саме на той Космос, який, образно кажучи, «встояв», була зорієнтована увага М. Реріха ійтих, хто на початку ХХ ст.
був зацікавлений ідеями космізму.
Значний інтерес у контексті проблем «космічного мистецтва» викликає постать В. Хлєбникова,
який, за висловом філософа О. Карчевцева, є прикладом того, як «інтелектуальна потужність космізму
вдало спроецирувалася на художній світ В. Хлєбникова». О. Карчевцев пише: «Діапазон творчого бачення світу має у В. Хлєбникова дійсно вселенський розмах. Він мріє створити товариство Голів Земної Кулі, членом якого міг стати той, хто відчував свою людську єдність з природою» [9, 23]. Як
М. Реріх, так і В. Хлєбников тяжіють до ідеї «цілісного Космосу», невід'ємною часткою якого виступає й
людина.
Заслуговує на увагу і ще одна спроба дослідників «космічного мистецтва» у взаємодії розглянути творчість М. Реріха, М. Волошина та М. Чюрльоніса й виявити, як це робить В. Волкова, «певні
риси подібності, властиві цим митцям». Дослідниця вважає, що цим митцям властиве бажання «дати
найузагальненіший, синтезований образ світу й людини в ньому, виразити сутність і смисл людського
буття в часовій та просторовій безмежності, у відповідності із Всесвітом». Порівнюючи цих трьох митців, В. Волкова також відмічає їх тяжіння до відтворення цілісного світу. Можна повністю погодитися з
дослідницею, яка знаходить таке пояснення цьому бажанню: «В добу руйнування звичних суспільних,
моральних й естетичних ідеалів, коли світ розпався, втратив необхідну людській свідомості сталість,
митці відчули потребу повернути втрачену гармонію» [8, 23]. Проте усі зазначені позитивні зв'язки між
космізмом і мистецтвом початку ХХ ст., на жаль, так і залишилися на рівні первинних пошуків досить
короткого історичного періоду. Орієнтація радянської дійсності відкинула ідеї космізму, й декілька поколінь митців просто не мали змоги ознайомитися з теоретичними працями М. Реріха, зокрема, з
«Живою Етикою». А як наслідок цього – більшість митців нашого століття, які намагалися створювати
футурологічні моделі суспільства, не втілювали в них моральнісних пошуків родини М. Реріхів. Лише
твори письменника-фантаста І. Єфремова, зокрема, «Туманність Андромеди», так би мовити, неофіційно відбивали певні ідеї М. Реріха та О. Блаватської. Що ж до творів Е. Ціолковського, О. Довженка,
А. Тарковського та ін., то авторські ідеї про морально-психологічні засади суспільства майбутнього
формувалися незалежно від теоретичних пошуків конкретних космістів. Отже, спроби художньообразної модифікації ідей «Живої Етики» належать майбутньому.
Досить близькі до позицій «Живої Етики» М. Реріха ідеї опрацьовуються М. БратерськоюБронь при з'ясуванні проблеми абсолюту в етиці космістів та їх спробах, зокрема, К. Ціолковського,
втілити ці теоретичні принципи в практику виховання молодої людини. Саме роботи К. Ціолковського –
«Монізм Всесвіту», «Наукова Етика», «Космічна філософія» – дозволяють, на глибоке переконання
М. Братерської-Дронь, побачити єдине спрямування досить різних дослідників при виробленні шляхів
гармонізації та гуманізації людини. Посилаючись на точку зору К. Ціолковського, М. Братерська-Дронь
пише: «Слід зазначити, що моральнісне вирішення питання генетичної селекції Ціолковський залишає
на совісті майбутніх істот, духовно й біологічно більш довершених, ніж ми. Пройдуть мільярди років – і
з'явиться «…наднова людина, яка розумом буде вищою за нас настільки, наскільки ми є вищими за
одноклітинні організми» [5, 243]. Якщо етичні міркування К. Ціолковського сягали ідеї «генетичної селекції», то «Жива Етика» М. Реріха, безперечно, більш прагматична, сучасніша щодо можливості
отримати позитивні практичні наслідки.
Аналіз естетичних засад «Живої Етики» М. Реріха не може базуватися лише на опрацюванні
робіт, пов'язаних, власне, із реріхівською спадщиною чи суміжних тем, зокрема, космізму. Важливе
значення мають дослідження, присвячені взаємодії естетичного та етичного. Специфіка цієї проблеми
полягає в тому, що поняття «калокагатія» сягає античності й лише в середині ХХ ст. набула реального
теоретичного значення в дослідженнях Т. Аболіної, С. Безклубої, М. Кагана, Д. Кучерюка, О. Фортової
та ін.
Значне навантаження для дослідження теоретичної спадщини М. Реріха мають загальноестетичні та загальноетичні роботи, матеріал яких виступає методологічним підґрунтям дослідження більш
часткових питань, які постають у процесі вивчення некласичної етики та естетики. Це, передусім, дослідження українських науковців – А. Канарського, О. Левицької, Л. Левчук, В. Малахова та ін. Особливої уваги заслуговують праці, автори яких намагаються активно поєднувати естетичний і мистецтвознавчий підходи. Таке поєднання має значне теоретичне навантаження саме щодо постаті –
людини, яка поєднала теоретичні й практичні сфери діяльності. Цей аспект в аналізі конкретних питань забезпечується зверненням до праць М. Бровка, О. Кодьєвої, В. Панченко, О. Петрової та ін.
Висновки. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що хоча проблематика «Живої Етики» в контексті філософії космізму частково розкрита, власне, її культурологічні засади практично не досліджу-
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валися. Навіть глибокий аналіз самої роботи поки що не проведений. Мова може йти лише про побіжні
огляди, про звернення до проблематики «Живої Етики» при постановці й вивчені суміжних питань.
Водночас, постать М. Реріха посідає особливе місце в логіці формування гуманістичних ідей в
умовах трагічних зламів ХХ ст. Теоретична та художня спадщина М. Реріха має творчо-пошуковий характер, багато в чому спираючись саме на неї, мистецтво ХХ ст. відкрило для себе «космічну тему»,
давши зразки високохудожніх творів у багатьох видах мистецтва. Спадщина М. Реріха цікава ще й тому, що вона досить органічно вписується в традиції українського світоставлення. Все це робить, на
наше глибоке переконання, перспективним та доцільним вивчення «Живої Етики» сучасною науковою
спільнотою.
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3-тя ЗАЛІЗНА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ АРМІЇ УНР у 1921 р.:
ПРОСВІТНЯ ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА СКЛАДОВА
ТАБОРОВОГО ПОВСЯКДЕННЯ ВОЯЦТВА1
Мета роботи визначається необхідністю проведення аналізу просвітньої та культурно-мистецької складової таборового повсякдення особового складу 3-ої Залізної стрілецької дивізії армії УНР у 1921 р. Методологія
роботи ґрунтується на застосуванні проблемно-хронологічного, системно-історичного, порівняльноретроспективного та аналітичного методів проведення наукового дослідження. Наукова новизна полягає в комплексному дослідженні змісту просвітньої та культурно-мистецької діяльності вояцтва 3-ої дивізії в таборі Каліш.
Автори статті дійшли висновку про те, що всі театрально-концертні самодіяльні заходи були національними за
змістом та духом та сприяли духовній консолідації вояцтва дивізії в складних умовах інтернування.
Ключові слова: табір; інтерновані; театр; хор; школа; оркестр; Каліш; Польща.
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3-я Железная стрелковая дивизия армии УНР в 1921 г.: образовательная и культурноартистическая составляющая лагерной повседневности военнослужащих
Цель работы определяется необходимостью проведения анализа образовательной и культурноартистической составляющей лагерной повседневности личного состава 3-й Железной стрелковой дивизии армии УНР в 1921 г. Методология работы базируется на использовании проблемно-хронологического, системноисторического, сравнительно-ретроспективного и аналитического методов проведения научного исследования.
Научная новизна состоит в комплексном исследовании содержания образовательной и культурноартистической деятельности воинов 3-й дивизии в лагере Калиш. Авторы статьи пришли к выводу о том, что все
театрально-концертные самодеятельные мероприятия были национальными по своему содержанию, содействуя
духовной консолидации воинов дивизии в сложных условиях интернирования.
Ключевые слова: лагерь; интернированные; театр; хор; школа; оркестр; Калиш; Польша.
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The 3rd Iron Rifle Division of UNR Army in 1921: Educational, Cultural and Art Constituent of Soldiers'
Everyday Life
The purpose of the article is determined by the necessity to analyze educational, cultural and art constituent of
the everyday life of the representatives of The 3rd Iron Rifle Division of UNR Army in 1921. The methodology is based
on the appliance of problematic, chronological, systematically historical, comparatively retrospective and analytical methods of the implementation of the scientific research. The scientific novelty aims to research complex content of educational, cultural and artistic activity of 3rd division soldiers in Kalisz camp. The authors of the article came to
the conclusion that all theatrical and concert amateur events were national in accordance with the content and atmosphere which led to the spiritual consolidation of division soldiers in difficult interned terms.
Keywords: camp; interned; theatre; choir; school; orchestra; Kalisz; Poland.

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою проведення всебічного аналізу обставин
перебування інтернованих вояків 3-ої Залізної стрілецької дивізії армії УНР в таборі Каліш, що сприятиме розширенню наших уявлень про процес формування української політичної еміграції в Польщі, а
також тяглості визвольної боротьби українського народу за свою волю і незалежність.
Аналіз досліджень і публікацій. Обставини перебування 3-ої Залізної стрілецької дивізії в таборі інтернованих Військ УНР Каліш у 1921 р. практично невідомі ширшому загалу науковців-істориків,
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хоча окремі загальні інформації про інтернування армії УНР (і вказаної дивізії) вже були вміщені у кількох монографічних виданнях. Так, зокрема, О.Колянчук у своїй науково-популярній розвідці зупинився на деяких аспектах культурно-освітньої та видавничої діяльності вояків-українців у Каліші, пунктирно окреслив роботу більшості творчих і громадських осередків вояцтва в ньому як під час інтернуінтернування, так і після створення тут Української станиці. Однак він не ставив перед собою завдання
реконструювати специфіку таборового побуту вояків 3-ої дивізії у згадуваному таборі, і до того ж –
майже не використовував архівних матеріалів, що великою мірою збіднило джерельну основу його
дослідження [1]. До цієї тематики О.Колянчук повернувся ще один раз, але знов таки – жодним чином
не вирізняючи при цьому добу інтернування 3-ої Залізної дивізії у таборі Каліш [2].
Одночасно з виходом праць згадуваного дослідника тривала інтенсивна дослідна робота інших істориків, праці яких заклали основи для подальшої наукової розробки цієї теми [3, 4, 5]. Але й у
них була відсутня систематизована інформація про 3-тю дивізію. Між тим, нинішня українська військово-історична наука потребує нової якості знань, що може бути здійснено шляхом підготовки наукових
досліджень не тільки про бойовий шлях дивізій армії УНР, але й про той період, коли українське
вояцтво опинилось у таборах Польщі на становищі інтернованих. Фактично єдиним синтетичним дослідженням такого роду стала фундаментальна монографія польського історика О.Вішки, яка слугує
та ще довго слугуватиме прикладом такого роду досліджень для майбутніх поколінь військових істориків [6].
Відтак видається доцільним звернутись до вивчення історії 3-ої Залізної дивізії, і зокрема –
просвітницької та театрально-митецької компоненти життя вояків-дивізійників у таборі Каліш – шляхом
ретельного вивчення архівних матеріалів. Для цього автором даної статті були використані документи
ЦДАВО України, і зокрема – два «доклади» про діяльність культурно-освітнього відділу згадуваної
дивізії, які були підготовлені та адресовані її командувачеві – генерал-хорунжому О.Удовиченку [7].
Крім того, важлива фактологічна інформація про побут 3-ої Залізної дивізії містилась у документах, що
зберігаються у фондах Національної установи імені Оссолінських (Вроцлав, Польща) [8].
Мета дослідження визначається необхідністю проведення всебічного аналізу просвітньої та
культурно-мистецької складової таборового повсякдення особового складу 3-ої Залізної стрілецької
дивізії армії УНР у 1921 р.
Виклад основного матеріалу. Культурно-освітній відділ 3-ої Залізної стрілецької дивізії розпочав свою діяльність у таборі Каліш вже 15 грудня 1920 р., а його штат на той час складався з начальника відділу та двох (пізніше – трьох) його помічників. Вже невдовзі також були призначені 12 «сотенних» культурно-освітніх інструкторів (з розрахунку – один інструктор на стрілецький курінь та окрему
частину), які діяли за вказівками начальника відділу Керівник культурно-освітнього відділу персонально відповідав за стан цієї важливої сфери таборового життя, але разом з тим велике значення мала
особиста ініціатива дивізійних акторів-аматорів, хористів, музикантів, художників. Традиційно активною в усіх мистецьких заходах була участь дружин таборян, які разом зі своїми чоловіками та дітьми
перебували у таборі, мешкаючи у т.зв. сімейному бараку.
З часом структура культурно-освітнього відділу ускладнювалась – у ній засновувались різні
секції (у т.ч. – освітня, драматична, музично-вокальна, спортивна та ін.), співробітники яких надавали
всю можливу допомогу відповідним просвітнім та культурно-мистецьким гурткам. Важливе значення
мала й підтримка начальника 3-ої Залізної дивізії генерал-хорунжого О.Удовиченка, який докладав
максимальних зусиль для урізноманітнення дозвілля вояків-дивізійників, знаходячи кошти для реалізації всіх конструктивних ідей та добре слово для їх ініціаторів.
Більше того – час від часу для спільного визначення основних напрямів роботи та координації
зусиль всіх залучених до просвітницької роботи скликались загальні наради всіх співробітників культурно-освітнього відділу, на деяких з них були присутні начдив О.Удовиченко, командувач Армії УНР
М.Омелянович-Павленко, Головний Отаман С.Петлюра. Остання обставина свідчила про ту увагу, яка
надавалась налагодженню культурно-освітньої діяльності в таборах з боку вищого військовополітичного керівництва УНР [9].
Учасники цих нарад були свідомі того, що перебування вояцтва у таборі в умовах «недостачі
харчів, одягу, відсутності матеріального задоволення козаків і старшин», а також їхній тяжкий моральний стан внаслідок «поразки, нез’ясованості часу нашого перебування в інтернації» могли призвести
до деморалізації загалу вояцтва. Відтак конче необхідним було заповнити чимось конструктивним
весь час, який з’явився «в розпорядженню козака чи старшини, і використовувати його як - найкраще,
не кидати їх одинокими зі своїми думками, аби не заворушилась у них розочарованість, жаль і гніт
душі». Також важливим було «звернути увагу на час відпочинку в козачому життю і заповнити його
розумними забавами» [10].
Тому їх заходами для козацтва проводились бесіди, дискусії та «загальні читання», під час
яких присутнім роз’яснювалась природа більшовизму та обстоювалась ідея відновлення УНР. Найголовнішою складністю в цей час була гостра нестача преси в таборі, відтак одиноким джерелом інформації були пресові звіти, які готувались та розсилались до таборів співробітниками Української військово-ліквідаційної комісії з Варшави. Але все ж таки газети до табору потрапляли – як українські («Син
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України», «Воля», «Рідний край», «Обнова»), так і польські та російські («Народ», «Робітник»; «Варшавское слово», «Свобода») [11].
Потребу інтернованого вояцтва у друкованому слові з 19 січня 1921 р. стала задовольняти
дивізійна книгозбірня, причому спочатку – через повну відсутність українських книг – у магістраті
Каліша за окрему плату (3000 марок польських на місяць) випозичались російські книжки [12]. Але вже
за короткий час культурно-освітній відділ дивізії знайшов можливість придбати різні українські книжки
(частину з них безоплатно передали дивізії державні інституції та міністерства УНР). Завдяки цьому
станом на 15 березня ц.р. її загальний фонд становив 1015 примірників книжок, у т.ч. 628 назв навчальної літератури (підручників та абеток). Охопити книжкою більший загал вояцтва не дозволяла відсутність приміщення для влаштування читальні, відтак єдиною формою отримання книжок було лише
їх отримання на руки всім бажаючим. Для зручності таборян при деяких куренях були засновані свої
бібліотечки (100-150 прим.). Загалом за три місяці (15 грудня 1920 – 15 березня 1921 рр.) книжки
випозичались 3595 разів, так що кожного дня пересічно прочитувалось 64 книжки (у переважній більшості історичних оповідань та книг, присвячених національному питанню)[13].
Надзвичайно важливим завданням для культурно-освітнього відділу дивізії стала ліквідація
неписьменності серед козацтва (128 неграмотних і 153 малограмотних), але знову ж таки – через відсутність приміщення для занять такою кількістю вояків було ухвалене рішення про створення 10
дивізійних початкових шкіл, а саме навчання проходило «серед гаму і сутолоки в самих бараках, де
мешкають козаки». Через повну відсутність паперу та олівців учні цих шкіл були змушені «вуглем виводити букви на підлозі бараків». Учителями виступали, як правило, «сотенні» культурно-освітні інструктори, а також ті старшини, хто мав відповідні професійні кваліфікації. Потяг козацтва до опанування грамотою був настільки потужним, що цьому не зашкодив і брак «столів, лавок, грифельних…
[і] шкільних дошок, букварів і особливо читанок». Завдяки цьому стало можливим успішно провадити
навчання з неписьменними, пройшовши до 15 березня ц.р. ⅔ курсу навчання [14]. Окремо діяла школа для тих, хто прослухав 4 класи середньої школи (16 осіб) [15].
Для усього загалу козацтва також проводились виклади з українознавства, які включали в себе
історію України, історію української літератури, географію, національне питання, військову етику, статистику й кооперацію. Кожного тижня проводилось 18 годин різних занять з цього переліку, присутність
козацтва на них була обов’язковою (за винятком задіяних на службі та роботах)[16]. Наскільки потрібними були заняття, опосередковано свідчить та обставина, що ще 106 грамотних козаків (що раніше
скінчили російські початкові школи) були зараховані до школи української грамоти [17].
З метою посилення національно-орієнтованої складової навчання та згуртування активу
вояцтва у підрозділах дивізії, культурно-освітній відділ на початку лютого 1921 р. санкціонував створення в куренях секцій товариства «Просвіта», які мали працювати в порозумінні з «сотенними» інструкторами. До їх складу було залучено 381 таборянин, у т.ч. 110 старшин. Секції проводили свою
діяльність на підставі затвердженого начдивом О.Удовиченком статуту, у першому параграфі якого
була визначена їх мета: «Національне, моральне та естетичне виховання козаків Куреня; розвинення
патріотичного почуття; боротьба з неграмотністю; фізичне виховання; боротьба зі шкідливими вчинками та звичаями козаків: карти, п’янство тощо» [18].
Метою заснованої на початку квітня 1921 р. «Спілки українського слова» «Гуртка охорони
рідної мови») стала «боротьба моральними засобами з наслідками русифікаційної політики[…] царату
та виховання в національнім дусі загалу вояцтва» [19]. Ініціаторами його заснування виступила громада старшин-галичан, яким несила була «далі терпіти як українські старшини говорять між собою по
московські. Більшість з них це бувші денікінські офіцери, що не маючи де «пристроїтися» – зайшли в
наші ряди. На жаль також деякі наші генерали балакають до сьогодні мішаниною московськоукраїнської мови» [20]. Задля привернення уваги до своєї діяльності старшини-галичани звернулись із
листом до С.Петлюри та розпочали збір підписів таборян на підтримку свої діяльності, сподіваючись в
такий спосіб вплинути на загал старшинства.
У 3-й дивізії діяла Студентська громада («Громада українського стрілецького студентства»),
яка дбала про згуртування «студентського елементу» з метою створення умов для продовження ними
університетських студій у майбутньому. В її складі перебувало близько 120 таборян – колишніх студентів з різних вищих навчальних закладів, які в силу різних причини (насамперед – через їх участь у
воєнних діях) не змогли їх закінчити [21]. Провід товариства (голова – поручник Осінський, секретар –
хорунжий Юнґ) за сприяння найактивніших членів організації (Ільїн, Левицький, Колінський, Держинський та ін.) організовували проведення грошових збірок для потреб сухотників у таборі та влаштовували інші гуманітарно-освітні акції для загалу вояцтва [22].
Надання міністерством освіти Польщі дозволу студентам-таборянам із незавершеним курсом
навчання вписуватись до університетів Варшави, Кракова і Познані вселило в душі членів цієї організації надію завершити університетський курс навчання. З метою забезпечення для них хоча би
мінімальних умов для навчання заходами української громади в Польщі був облаштований інтернат
під Варшавою, в якому учорашні таборяни могли перебувати до знаходження собі іншого житла.
Хворими таборянами опікувався «Комітет з допомоги хворим козакам і старшинам», члени
якого дбали про збільшення харчового пайка та пошук ліків для цієї категорії інтернованих. Певний
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відсоток на ці потреби відраховував дивізійний кооператив, який мав свої філії в більшості частин
дивізії [23].
«Учительська спілка» об’єднала в своєму складі старшин, які мали учительський фах та залучались до роботи у школах грамоти та для читання різних освітніх курсів. Але в силу різних обставин
вона припинила свою діяльність вже у другій половині 1921 р. [24]
Навесні 1921 р. робота шкіл грамоти була тимчасово припинена (у зв’язку з виїздом частини
інтернованих на роботи), і лише у середині жовтня ц.р. їх діяльність відновилась. Тоді ж у дивізії були
відкриті кілька майстерень (оправна, кустарна, шевська, кравецька, слюсарна, столярна та ін.), в яких
працювало понад 50 козаків, що стало можливим завдяки організаційним зусиллям культурноосвітнього відділу 3-ої дивізії.
У вересні 1921 р. при ньому була заснована «пресова кватира» (у складі історичного, видавничого й агітаційно-інформаційно підвідділів), що мала своїм завданням «записувати від козаків
оповідання, військові спомини, збирати денники в архіві, писати звідомлення зі свого фронту, із життя
дивізії для користування преси й поповнення історичного матеріялу, удержувати архіви, […] фотографічні ательє, військовий музей». Також до її функцій належало й «редагувати і видавати дивізійну
часопись, журнали, військові оповідання, описи, агітаційні листки, відозви, переклади, ріжні підрічники,
[…] вести хроніку відділу, […] зносини з місцевою і закордонною пресою з метою інформування
відділу, а також виписку потрібних часописів і ріжної літератури для поширення в дивізії» [25].
Як зазначалось у «Докладі про працю Культурно-Освітнього відділу 3-ї Залізної стрілецької
дивізії з 15 грудня 1920 року по 31 грудня 1921 року» [26], за рік було зібрана значна кількість зразків
«творчости старшин і козаків, спомини про бої, наступи, відвороти», підготовлені біографії вояків
дивізії. До заслуг співробітників відділу слід віднести й проведення анкети про загиблих старшин і козаків з описом їх геройських вчинків та місць їх поховання, а також упорядкування могил померлих під
час інтернування і похованих у м. Каліш. Культурно-освітній відділ подбав і про фотофіксацію повсякденного життя та служби дивізійників; а також про їх збереження (як й інших документів) у дивізійному
музеї-архіві [27]. Також тривала робота із збирання споминів про «бої, походи та ріжні випадки», які
мали стати основою для написання історії 3-ої дивізії. Активно працювала й дивізійна «перекладочна»
(перекладацька) комісія дивізії, члени якої здійснювали переклади на українську мову фахової літератури аби задовольнити в цьому потреби армії.
Після придбання друкарського станка та облаштування дивізійної друкарні (кінець серпня 1921
р.) стало можливим активізувати роботу з видання кількох періодичних видань, що підготовлювались
окремими частинами 3-ої дивізії, у т.ч.: журналів «Козацька думка» (19 курінь), «Джерело» (21 курінь),
«Вістник» (інженерний курінь), «За Україну» (кінний полк), «За дротом» (школа підстаршин). Також у
друкарні тиражувались орган культурно-освітнього відділу дивізії «Залізний стрілець» (89 номерів за
1921 р.), сатирично-гумористичний журнал «Сич», двотижневик «Нове слово», двотижневик «Український сурмач», місячник «Веселка». Невеликими накладами (у переважній більшості – 20-30 прим.)
були видані молитовники, ціла низка праць генерала П.Шандрука, «Коротка історія 3-ї Залізної дивізії»
полковника Г.Чижевського, збірки народних пісень, афіші. Дещо більшими накладами (кілька сотень
примірників) виходили військові підручники, спогади, відозви, програмки, запрошення, театральні
квитки та ін.[28] Всі ці видання були представлені у читальні дивізійної книгозбірні, що значно полегшувало козацтву ознайомлення з їх змістом.
Культурно-мистецька компонента життя 3-ої дивізії була репрезентована насамперед кількома
гуртками, які або виникли за ініціативою таборян, або їх створення було санкціоновано дивізійним
культурно-просвітнім відділом. Одним з перших утворився старшинський хоровий гурток (під проводом сотника М.Кальмуцького), який вже 25 січня 1921 р. улаштував для мешканців міста Каліш концерт. Ефективна передконцертна підготовка і, зокрема, «гарні запрошення та багата програма» привернули до нього увагу багатьох мешканців міста, які прагнули в такий спосіб ближче ознайомитись з
українським хоровим мистецтвом. Крім гарних емоцій у хористів та публіки, концерт також дав гарний
прибуток для таборової каси [29].
Зусиллями М.Кальмуцького хор досить скоро «став на належну височінь і почав демонструвати свої розучені пісні на сцені і в виставах». Разом з тим, його члени, координуючи свою роботу з
культурно-освітнім відділом, причинились до «поширення знання і любови до української пісні в широких колах козачества», що стало можливим завдяки зусиллям «курінних диригентів», які провадили
щоденне хорове навчання [30].
Ще один гурток – музичний – визначив «своїм завданням організувати духові оркестри для частин своєї дивізії, навчання музики на струнних інструментах[…] ширення української музики[…] [та]
національних інструментів» [31]. Попри відчутний брак матеріальних ресурсів, потрібних для придбання музичних інструментів, гурток (голова – поручник Головко) все ж таки зібрав 10 струнних та 4 духові
музичні інструменти, завдяки чому забезпечував музичний супровід концертів та театральних вистав.
Інколи разом з хором оркестр брав участь у концертах, які відбувались у місті Каліш (один з таких концертів відбувся 10 травня 1921 р.) [32].
Оркестр проводив й свої власні сольні виступи, як це мало місце 3 червня 1921 р., коли таборянам було запропоновано збірку «військово-національних» маршів (в обробці поручника Головка), у
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т.ч.: «Козак, Полтавка», «Юнак», «Січіслав», «Стрілець», «Рідний край», «Вільна Україна» та ін.[33]
Майстерність декого з числа музикантів «струнної» оркестри була такою, що частина з них влітку 1921
р. була запрошена на постійну роботу до Кракова [34].
Але в таборі не бракувало музикантів, тому оркестр продовжив свої виступи, приходячи (разом
з хором) на допомогу різним таборовим товариствам. Так, зокрема, 16 липня 1921 р. спільними зусиллями студентської громади та різних мистецьких колективів (у т.ч. й хористів 2-ої Волинської стрілецької дивізії) у залі ремісничого клубу Каліша був проведений концерт з трьох частин, програма якого
відкривалась співом «Gaudeamus» в хоровому виконанні. Увазі глядачів були запропоновані й сольні
виступи таборових артистів (Скворцова Любанського, поручників Заварніцького й Щита), фортепіанних
творів (вальс № 7 Шопена у виконанні поручника Залозного) та хорових виступів. Концерт завершувався танцями, а крім того у програмі були також «конфетті, американський аукціон і инші забави». 2
серпня свою вечірку влаштувала Спілка українського слова, в її програмі був драматичний етюд
«Останній сніп» Л.Старицької-Черняхівської, виступи хору (під орудою сотника Кальмуцького), сольні
пісні та національні танці у виконанні учнів В.Авраменка [35].
До складу заснованого у кінці грудня 1920 р. «гуртка аматорів драми» (театрального або драматичного гуртка) входило 46 осіб, він діяв на підставі власного статуту, узгодженого з начальником
культурно-освітнього відділу та затвердженого комдивом. На відміну від інших гуртків, таборові артисти мали у своєму розпорядженні «театральний барак», що дозволило їм вже напередодні Нового року запропонувати таборянам п’єсу «Бурлака» [36]. За найближчі три місяці своєї діяльності членами
гуртка було підготовлено 11 вистав, які відвідало до 500 таборян [37]. Драмгурток пропонував свої вистави таборянам у пам’ятні дні, зокрема – 23 травня, коли дивізія й табір відзначали «свято дня іменин» Головного Отамана УНР С.Петлюри. Того дня в театрі відбулись дві одноактівки: «Останній сніп»
(режисер О.Сосницький) і «Куди вітер віє» (режисер П.Чугай) [38].
Невдовзі стала очевидною потреба об’єднання зусиль всіх артистів-аматорів (у таборі окремо
діяв драмгурток 2-ої Волинської дивізії). Враховуючи потребу консолідації сил та ресурсів, у кінці липня 1921 р. таборі постало об’єднане Драматичне товариство ім. М.Садовського, яке й перебрало на
себе підготовку всіх вистав у таборовому театрі. 18 вересня 1921 р. таборянам було запропоновано
виставу «Запорожець за Дунаєм» (режисер – О.П.Левітський, він же виступав у ролі запорожця Карася), 2 жовтня 1921 р. – п’єсу «На перші гулі» (С.Васильченка), ще за два тижні – драматичні малюнки
«Гаркуша» С.Стороженка [39].
З артистами-аматорами тісно координувала свою роботу студія малярства (16 осіб), члени
якої надавали допомогу таборовому театру в підготовці вистав шляхом виготовлення окремих декорацій та оздоблення сцени, а також намагалась забезпечити своїм членам можливості для вдосконалення їх професійної майстерності. Студія організувала дві виставки малюнків своїх членів – у таборі
(в приміщенні студії) та місті Каліш (останню відвідало близько 1500 його мешканців). Більша частина
з 130 мистецьких робіт була придбана, що принесло авторам картин перші грошові надходження. При
студії успішно діяла й школа малювання для козаків (34 учні), даючи їм ази ремесла художника [40].
У квітні 1921 р. до складу театрального гуртка був запрошений В.Авраменко, який у кінці того ж
місяця заснував для всіх таборян школу українського танцю («Товариство відродження українського
національного танку»). До неї майже відразу «зголосилося багато хлопців-старшин та козаків», бажаючи вивчитись «танцювати по мистецькі рідних танків, які досі були […] призабуті» [41]. Вже за короткий час енергійні зусилля В.Авраменка, а крім того – «красота поступовости оброблення рухів тіла з
глибоким національним характером захопила величезну кількість бажаючих вчитися», так що до школи В.Авраменка вписалось понад 250 таборян. Його учні невдовзі почали виступати з виставами, демонструючи свої здобутки в техніці танцю (загалом таких вистав відбулась 23) [42].
У програмі «шкільного вечора танка», що відбувся 1 липня 1921 р., було передбачено виголошення реферату, показ «танкових рухів й постав», демонстрація різних танцювальних па та парних
танців – козачок, коломийка, а також сольних виступів учнів В.Авраменка у супроводі струнного оркестру[43]. З нагоди дивізійного свята «залізних» (22 липня) вихованці В.Авраменка (зі складу 3-ої та
2-ої дивізій) підготували «танцювальний» концерт, під час якого у супроводі струнного оркестру продемонстрували таборянам свої успіхи в оволодінні мистецтвом українського національного танцю [44].
Починаючи з весни 1921 р., у дивізії розпочав свою діяльність і спортивний гурток (36 членів),
заходами якого відбувались тренування з вільних рухів, важкої атлетики, деяких видів гімнастичних
вправ та французької боротьби. Це, відповідно , уможливило організацію спортивних свят та таборових чемпіонатів, футбольних матчів. Також гурток влаштовував для козацтва «ріжні забави», намагаючись і в такий спосіб привернути їх до занять спортом [45].
Навесні та влітку 1921 р. культурно-освітнім відділом та спортивним гуртком також було проведено кілька олімпіад. Одна з них відбулась 2 травня ц.р., і глядачам були представлені гімнастичні
вправи, фехтування, легка атлетика («скачки», «метання списа і диска» та ін.), важка атлетика
(«підіймання ваги», «боротьба французька», «бокс англійський»). Завершували олімпіаду виступи вихованців школи національного танку В.Авраменка [46].
Одним із надзвичайно ефективних засобів духовно-національної консолідації інтернованих була підготовка та відзначення пам’ятних дат та державних свят. У цьому разі відбувалася кооперація
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зусиль всіх таборових культурно-мистецьких осередків, у т.ч. й 2-ої Волинської стрілецької дивізії, яка
також перебувала у цьому таборі. 22 січня 1921 р. було проведено урочисте святкування Дня проголошення ІV-го Універсалу, програма якого включала в себе службу Божу (в присутності всіх частин
дивізії), виступи «сотенних» культурно-освітніх інструкторів з рефератами про значення цієї події в
історії українського народу, театралізована вистава з проголошенням тексту згаданого Універсалу
[47].
10 березня 1921 р. на вшанування пам’яті Т.Шевченка і з нагоди 60-ліття його смерті у Каліші
відбувся великий концерт. Наступного дня було проведено польову службу Божу, потім – урочистий
марш інтернованих військ у присутності українських та польських офіцерів. Увечері цього дня (як зрештою й кожного) у таборі проводилась «повірка» (перекличка), яка завершувалась спільною молитвою
та співом державного гімну «Ще не вмерла Україна» у супроводі таборового оркестру [48].
Висновки. Інтенсивність роботи таборових курсів і шкіл, а також розмаїття діяльності мистецьких гуртків у таборі Каліш дозволяє дійти висновку, що повсякдення інтернованих майже кожного дня
було сповнене різними громадськими акціями та культурно-національними імпрезами, участь в яких
оберігала козацтво «від різних можливих… впливів дурниць і хвилювань душі» та усувала ґрунт для
«песимізму і розпуки» [49]. Важливим досягненням культурно-освітнього відділу стала ліквідація (до
кінця 1921 р.) у 3-й дивізії неписьменності серед козацтва, створення книгозбірні та читальні (разом із
забезпеченням них відповідною літературою та передплатою різних періодичних видань), організація
тиражування у дивізійній друкарні цілої низки таборових видань, а також перекладної літератури та
оригінальних праць вояків-дивізійників. Заходами культурно-освітнього відділу в дивізії регулярно проводились відзначення пам’ятних дат та національно-державних свят.
Досить наповненим було й культурно-мистецьке життя дивізії, бо у своїй більшості її вояки
завжди прагнули прикрасити чимось своє таборове життя, намагаючись з користю провести свій вільний час. Відтак обдарованих відповідним хистом вояки могли відвідувати студію малярства, охочі навчитись національних танців – школу відродження українського танцю, організовану В.Авраменком,
здобувати нові знання або брати участь у спортивних змаганнях.
Вояки дивізії мали можливість відвідувати вистави театру та слухати виступи дивізійного хору,
участь в організації яких брали актори-аматори, співаки, музиканти – власне всі, хто мав мистецький
хист та покликання до цього. Виступи дивізійних культурно-мистецьких колективів мали важливе значення для піднесення морального духа дивізійників, задовольняючи їх ностальгійні почуття за власною домівкою та рідним краєм. Дуже важливим було те, що всі без винятку театрально-концертні самодіяльні заходи були національними за змістом та духом і сприяли духовній консолідації вояцтва
дивізії.
Крім того, завдяки українській пісні, музиці, драматичному мистецтву серед польського суспільства закріплювалась позитивна візія УНР та українців як про частину європейського політичного та
національно-культурного простору. Найголовнішим у цьому процесі було те, що таборяни шукали й
знаходили власне оригінальне вираження своїм мистецьким пошукуванням, роблячи в такий спосіб
свій внесок у скарбницю української та європейської культури.
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ПРО РОЛЬ КУЛЬТУРИ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі культури у подоланні протиріч між людиною й інформаційними
технологіями в освітній діяльності вищої школи в контексті їх конвергенції. Методологія дослідження включає
філософські положення про єдність і боротьбу протилежностей як джерело розвитку; історичний, інформаційний,
кібернетичний, культурологічний, системний підходи в аналізі взаємин між людиною й інформаційними технологіями, аналіз тенденцій інфосфери, вивчення літературних джерел. Наукова новизна полягає у розкритті суперечливості експансії інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Показано, як загальні положення
про потенційні загрози технічного прогресу розкриваються в сучасній освітній практиці. Новизну містить положення про необхідність досягнення балансу між технологічною й гуманітарною складовими освітньої діяльності на
противагу подальшої її технологізації. Концептуальною основою досягнення такого балансу пропонується вважати культуру, яку розуміють в дусі А. Швейцера як прояв любові до життя, благоговіння перед життям. Це залишає
простір для людської ініціативи, відповідає меті вищої освіти. Висновки. Роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі полягає у прагненні досягнення балансу між людиною і технологіями,
збереженню людини, її волі в інформаційно-технологічному середовищі.
Ключові слова: культура; людина; освітня діяльність; вища школа; інформаційна техніка і технології;
протиріччя; благоговіння перед життям; баланс.
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О роли культуры в использовании информационной техники и технологий в высшей школе
Цель статьи состоит в обосновании роли культуры в преодолении противоречий между человеком и
информационными технологиями в образовательной деятельности высшей школы в контексте их конвергенции.
Методология исследования включает философские положения о единстве и борьбе противоположностей как
источнике развития; исторический, информационный, кибернетический, культурологический, системный подходы
в анализе взаимоотношений между человеком и информационными технологиями, анализ тенденций инфосферы, изучение литературных источников. Научная новизна состоит в раскрытии противоречивости экспансии информационных технологий в учебном процессе высшей школы. Показано, как общие положения о потенциальных угрозах технического прогресса раскрываются в современной образовательной практике. Новизну содержит
положение о необходимости достижения баланса между технологической и гуманитарной составляющими образовательной деятельности в противовес дальнейшей ее технологизации. Концептуальной основой достижения
такого баланса предлагается считать культуру, понимаемую в духе А. Швейцера как проявление любви к жизни,
благоговения перед жизнью. Это оставляет простор для человеческой инициативы, соответствует цели высшего
образования. Выводы. Роль культуры в использовании информационной техники и технологий в высшей школе
состоит в стремлении к достижению баланса между человеком и технологиями, сохранению человека, его свободы в информационно-технологической среде.
Ключевые слова: культура; человек; образовательная деятельность; высшая школа; информационная
техника и технологии; противоречия; благоговение перед жизнью; баланс.
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Purpose of the article is to justify the role of culture in overcoming the contradictions between man and information technologies in the educational activities of higher education in the context of their convergence. Methodology.
The research methodology includes philosophical provisions on the unity and struggle of opposites as a source of development; historical, information, cybernetic, culturological, system approaches in the analysis of the relationship between
a person and information technologies, analysis of trends in the infosphere and the study of literary sources. Scientific
novelty consists in revealing the inconsistency of the expansion of information technologies in the educational process
of higher education. It is shown how general provisions about the potential threats of technological progress are revealed in modern educational practice. The novelty contains a requirement on the need to achieve a balance between
the technical and humanitarian components of scholarly activity as opposed to its further technological development. The
conceptual basis for producing such a balance is to consider culture, understood in the spirit of A. Schweitzer as a manifestation of love for life, reverence for life. The mentioned factors leave room for human initiative, consistent with the goal
of higher education. Conclusions. The role of culture in the use of information technique and technologies at higher
school is to strive for a balance between man and technology, the preservation of man, his freedom in the information
and technological environment.
Key words: culture; person; educational activity; higher school; information technique and technology; contradictions; the awe of life; balance.

Актуальність дослідження. Однією з найбільш нагальних проблем людства сьогодні є проблема його взаємин зі створеним ним світом техніки і технологій. «Сьогодні питання про синтез технічного
прогресу і перспектив суспільного розвитку стоїть гостріше, ніж будь-коли в історії людства. Технічною
вершиною сьогодення стали IT-технології, що увійшли практично в усі сфери людської діяльності, і
досягнення генетики, точніше, генної інженерії. Більше того, стає фактом їх конвергенція, яка може
бути звернена не тільки на «ремонт», а й на зміну природи людини» [11]. Крім того, розвиток інформаційних технологій сформував по суті якісно нові умови його життєдіяльності. «Як людині залишитися людиною у світі, який все більше стає антилюдяним, – так можна передати пафос філософськоантропологічних пошуків науковців планети в наші дні» [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на
які спираються автори. Соціальні та ширше – гуманітарні наслідки експансії техносфери в людське
суспільство стали останнім часом предметом досліджень філософів, футурологів, кібернетиків, представників гуманітарних наук. У тих чи інших аспектах їх аналізували, зокрема, Е. Агацці, Т.Г. Еріксен
В. Кутирьов, Е. Тоффлер, Е.П. Семенюк та інші.
Стрімко наростаючі протиріччя між біологією людини і її технікою вимагають постійного наукового моніторингу. У ньому надзвичайно зацікавлена система освіти, яка очікує вивірених прогнозних
установок і принципів формування майбутнього.
У цій роботі ми будемо спиратися також на сформульоване одним з авторів положення про
протиріччя між цивілізаційною (технологічною) і соціокультурною парадигмами освіти [12].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. У позначеній загальній проблемі «найбільш проблемною» областю є вища школа, де зустрічаються суперечливі очікування, аспекти соціального замовлення (формування досконалої, всебічно розвиненої
особистості та підготовка фахівця, формування «людського капіталу»). Суперечливість вимог до результату діяльності вищої школи обумовлює і невизначеність в її цілепокладанні, і гостроту проблеми
взаємовідносин в ній технічних і гуманітарних аспектів. До цього часу домінуючою парадигмою освіти,
вочевидь, є технологічна. Культурним аспектам не надається в ній помітної ролі.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї роботи є обґрунтування ролі
культури в подоланні протиріч між людиною й інформаційними технологіями в контексті їх конвергенції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ключову для цієї роботи тезу на загальному рівні
висловлено В. Кутирьовим: «Основне глобальне протиріччя, що розламує нашу долю - протиріччя між
природним і штучним, між універсумом природи і універсумом діяльності. Дане протиріччя існувало з
моменту появи людства, але в даний час воно загострилося до критичного стану» [6].
Ще в першій половині ХХ століття М.А. Бердяєв писав: «Неможливо допустити автономію техніки, надати їй повну свободу дії, вона має бути підпорядкована духу і духовним цінностям життя» [3,
317]. Трохи пізніше в одному інтерв'ю «батько кібернетики» Н. Вінер зазначив: «Якщо ми наполягаємо
на застосуванні машин всюди, безвідносно до людей, але не переходимо до самих фундаментальних
розглядів і не даємо людським істотам належного місця у світі, ми загинули» [5, 216]. І піввікова практика використання інформаційної техніки і технологій знаходить підтвердження передбаченням
Н. Вінера.
«Два останніх десятиліття, – пише Т.Г. Еріксен, – стали свідками стрімкого розвитку найрізноманітніших технологій, які зберігають час; і все ж мільйони з нас ніколи ще не мали так мало вільного
часу, як зараз. Може здатися, ніби нас ненароком поневолила та сама техніка, яка обіцяла звільнення» [4, 7]. Зрозуміло, що ефективність інформаційної технології найчастіше планується й оцінюється
саме в технологічному просторі. При цьому технічний і гуманітарний ефекти використання інформаційних технологій майже завжди рознесені в часі, що ускладнює пряме спостереження причиннонаслідкового зв'язку між ними.
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Е. Агацці звертає увагу на протиріччя між технологіями і людськими здібностями. «Поширення
технічних засобів, – вважає він, – заохочує забуття багатьох людських здібностей, що потроху «атрофуються», а це серйозна втрата для людства» [1].
Вінерівське «... ми загинули» ілюструється і безпосередньо практикою освітньої діяльності.
«Помітним досягненням людини є можливість знаходити на сайтах Інтернету різні потрібні тексти, за
необхідністю - легко відтворювати їх у паперовій формі за допомогою принтера. Але ця легкість породила і поширення плагіату. Учнями шкіл та студентами тепер дуже часто саме так «виконуються» різні
завдання, «пишуться» твори, реферати і т. ін. При цьому вони ні слова не розуміють у скопійованих
текстах» [10]. Викладачі теж не покинуті технологіями. Зокрема, «В даний час існують і вдосконалюються технології, що дозволяють людині делегувати у віртуальний світ не тільки свої цілі, дії, а й право прийняття рішень. Вже готові й відповідні пропозиції освіті: треба виготовити віртуального двійника
професора − і він буде здійснювати освітній процес у мережах» [12].
Протиріччя тут можна угледіти в тому, що протиріччя між професором і його аватаром для багатьох вже не очевидно. «Але з усіх проектів, що розробляються, найреволюційніший – спроба створити прямий двосторонній інтерфейс «мозок-комп'ютер», який дозволить комп'ютеру зчитувати електросигнали людського мозку, одночасно передаючи зрозумілі для мозку сигнали. ... Такий кіборг вже
не буде людською і навіть органічною істотою. Це буде щось зовсім нове. Абсолютно невідомий нам
вид» [9]. Це означає, що якщо суперечливість взаємин техніки і технологій залишиться без осмисленої
реакції людства, то воно перетвориться на щось, що вже не є людством. Але ж будь-який біологічний
вид діє на нашій планеті так, щоб зберегтися!
Наведене дає підстави вважати, що «Діяти відповідно до розумних вимог сучасної технічної
цивілізації – це і означає рухатися до загибелі» [7, 47]. Технологічна ефективність прийнятих на раціональній основі нагальних рішень вступає в суперечність з віддаленими гуманітарними їх наслідками.
У той же час не можна не погодитися з В. Кутирьовим у тому, що «За великим рахунком усе в
суспільстві має сенс лише за умови, що воно відбувається в ім'я людини і для її блага. Й інформатика,
безумовно, повинна служити цим гуманним цілям» [10]. Проте яким шляхом це може бути досягнуто?
Складність ситуації в тому, що відмова від технічного прогресу так само неможлива, як і самозречення
людини.
Залишається шукати такі шляхи й стратегії розвитку суспільства, які при всіх технологічних загрозах і небезпеці залишають шанси для інтеграції технологій у соціум на принципі безпечної коеволюції. Одна з точок зору тут полягає в тому, що «постнекласичний тип наукової раціональності дозволив вибудувати таку кібернетику, де суб'єкт, точніше суб'єкти з середовищами розвитку, що
продукуються ними, є рівноправними учасниками процесів управління, задаючи йому передумови і
фіксуючи «людинорозмірні» результати» [8].
Втім, зауважував Г. Бейтсон, «слідуючи пораді комп'ютера, ви самим цим кроком стверджуєте,
що підтримуєте правила гри, введені вами в комп'ютер» [2, 205]. І на цьому шляху все менше навіть
наукових аргументів проти подальшого поширення технологій у навколишньому світі людини і всередині її тіла. Тут же і небезпека: «Технологія, писав Т.Г. Еріксен, – має непередбачені побічні наслідки, і
вона завжди вплутується в культурний контекст там, де важко точно передбачити, як вона буде використовуватися» [4, 38], як би підкреслюючи пріоритетність культурного контексту. І дійсно, саме культура, зрештою, виступає захисною оболонкою людства в технологічному середовищі: «Свобода від
культури, тобто від «внутрішнього», від понять гріха, обов’язку і совісті несе диктатуру «зовнішнього»
– технологій. Все треба автоматизувати. Ось остання радість – створили робота-викладача. Значить,
у нього і студенти будуть роботи» [7, 142].
Ймовірно, це і може бути ключовою констатацією ролі культури стосовно технологій в освітній
діяльності. Однак звернемо увагу на два моменти цієї констатації. По-перше, її загальний рівень потребує деталізації в кожній конкретній ситуації. По-друге, що найбільш істотно, поняття і розуміння
культури настільки різноманітне, багатоаспектне, що її згадка без відповідних уточнень може інтерпретуватися в широких межах, представляти різні сутності.
У той же час, існує розуміння культури А. Швейцером як прояву нашої любові до життя, благоговіння перед життям. Воно прямо визначає оцінку, ставлення до будь-якої події з точки зору їх впливу
на життя і живе на Землі.
Така інтерпретація культури дозволяє знайти концептуальну основу для інтеграції гуманітарного та технологічного аспектів розвитку людства, залишаючи для кожного місце і простір у реальності.
У зв’язку з цим звернемо увагу на стародавній принцип Інь і Янь, що зберіг, на наш погляд, конструктивність і в контексті нашої проблеми: «Дві протилежності притягують і доповнюють одна одну. ...
Жоден полюс не вище іншого, і, оскільки збільшення одного призводить до відповідного зменшення
іншого, необхідно досягти правильного балансу між двома полюсами, щоб досягти гармонії» [14, 93].
Отже, присутність культури у вирішенні протиріч, привнесених в освітню діяльність вищої школи інформаційними технологіями, можна вбачати у прагненні до гармонії між інтересами людини і можливостями технологій.
Висновки з даного дослідження. Не можна не погодитися з тим, що «применшувати загальне
цивілізаційне значення інформатизації було б, щонайменше, дивно. Просто треба бачити й реально
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оцінювати все. У тому числі й тіньові сторони її справжнього впливу на сучасну соціальну інфосферу.
Бачити для того, щоб спромогтися уникнути або якось компенсувати їх у майбутньому» [10]. Але «бачити й оцінювати» в інтересах людини, як це передбачає культура, – аж ніяк не просте завдання. Вона
вимагає від людини і свободи, і волі, і творчості. Людських зусиль. «У мистецтві поєднання протилежних начал, знаходженні точки, де вони присутні разом у максимальному ступені, можливо, і полягає
сенс і призначення інформаційної культури» [13]. Уникнути негативних сторін інформаційних технологій при їх наростаючому використанні, отже, зберегти людське в людському суспільстві виявляється
можливим лише на основі правильно розпізнаного балансу протилежних тенденцій у розвитку суспільства – технологічної і гуманітарної. «Нова Просвіта має працювати на балансі» [14, 95]. Звідси
роль культури у використанні інформаційної техніки і технології у вищій школі можна угледіти в прагненні досягнення цього балансу – як прояви любові до життя, благоговіння перед життям. І, значить,
до «збільшення людини».
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UKRAINIAN FOLK EMBROIDERY AS A WAY OF IDENTIFICATION AND COMMUNICATIVE
INTERACTION OF THE UKRAINIAN PEOPLE IN MODERN CONDITIONS
The purpose of the work is to reveal the issue of the influence of Ukrainian embroidery as an artistic phenomenon of the Ukrainian clothes on the formation of the consciousness of the Ukrainian people, on its communicative interaction, consolidation and unification in the current conditions of development of the Ukrainian state. The research methodology is associated with the use of theoretical analysis and synthesis methods. Scientific novelty. The article deals
with the issues of the influence of Ukrainian embroidery on the self-identification of the Ukrainian people, its interaction,
aimed at unification; ways of forming a national identity on the basis of Ukrainian ritual are analyzed; the distinctive features of Ukrainian clothes, symbolic images, embroidered ornaments and their manifestation in the mentality and national
identity of the Ukrainian people are characterized. Conclusions. Ukrainian clothing is a work of art, where embroidery is
an inalienable attribute and a symbol of Ukrainian folk culture, and a regulator of ethno-cultural information. The Ukrainian shirt is the main functional and symbolic element of the women's dress and attests to the degree of development and
the specifics of the communicative behavior of Ukrainians, its use for social status, membership of a particular social
stratum, its close connection with ethnic stereotypes, and moral norms of conduct.
Keywords: Ukrainian embroidery; Ukrainian clothing; clothes; Ukrainian nation; technique of embroidery; ornament; symbols; self-identification of Ukrainians; Ukrainian culture.
Шевченко Олена Василівна, доктор наук з соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної
діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету
Українська народна вишивка як засіб ідентифікації та комунікативного взаємодій українського народу в сучасних умовах
Мета роботи. Розкрити питання впливу української вишивки як художнього явища українського вбрання
на формування самосвідомості українського народу, на його комунікативну взаємодію, консолідацію і об’єднання
в сучасних умовах розвитку Української держави. Методологія дослідження пов’язується з використанням методів теоретичного аналізу та синтезу. Наукова новизна. У статті розглянуто питання впливу української вишивки
на самоідентифікацію українського народу, його взаємодію, спрямовані на об’єднання; проаналізовано шляхи
формування національної ідентичності на основі української обрядовості; розкрито відмінності, характерні регіональні особливості одягу українців, символічних зображень, орнаментів вишивок і їх вияв у ментальності та національній ідентичності українського народу. Висновки. Українське вбрання – це витвір мистецтва, де вишивка є
невід’ємним атрибутом і символом української народної культури, є регулятором етнокультурної інформації.
Українська сорочка - основний функціональний і символічний елемент вбрання жіноцтва і засвідчують ступінь
розвитку і специфіку комунікативної поведінки українців, його використання при соціальному статусі, приналежність до певної соціальної верстви, його тісний зв'язок з етнічними стереотипами, моральними нормами поведінки.
Ключові слова: українська вишивка; українське вбрання; одяг; українська нація; техніка вишивки; орнамент; символи; самоідентифікація українців; українська культура.
Шевченко Елена Васильевна, доктор наук с социальных коммуникаций, профессор кафедры информационной деятельности и медиа-коммуникаций Одесского национального политехнического университета
Украинская народная вышивка как средство идентификации и коммуникативного взаимодействий украинского народа в современных условиях
Цель работы. Раскрыть вопросы влияния украинской вышивки как художественного явления украинской
одежды на формирование самосознания украинского народа, его коммуникативное взаимодействие, консолидацию и объединение в современных условиях развития Украинского государства. Методология исследования
связывается с использованием методов теоретического анализа и синтеза. Научная новизна. В статье рассмотрены вопросы влияния украинской вышивки на самоидентификацию украинского народа, его взаимодействие,
направленные на объединение; проанализированы пути формирования национальной идентичности на основе
украинских традиций; раскрыты различия, характерные региональные особенности одежды украинского народа,
символические изображения, орнаменты вышивки и их проявление в ментальности и национальной идентичности украинского народа. Выводы. Украинский наряд это произведение искусства, где вышивка является неотъемлемым атрибутом и символом украинской народной культуры, является регулятором этнокультурной информации. Украинская сорочка основной функциональный и символический элемент одежды женщин и
свидетельствуют о степени развития и специфике коммуникативного поведения украинского народу, его использование в социальном статусе, принадлежности к определенному социальному слою, его тесной связи с этническими стереотипами, нравственными нормами поведения.
Ключевые слова: украинская вышивка; украинский наряд; одежда; украинская нация; техника вышивки;
орнамент; символы; самоидентификация украинцев; украинская культура.
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Relevance of research topic. Ukrainian folk embroidery is an important artistic value that performs a
communicative function. Without national self-awareness, understanding of the past and own cultural and
national identity it is impossible to formulate a strategy, priorities, the basis of stimulating of the development
of Ukrainian society. In today's conditions, it is becoming increasingly important to preserve the traditions of
the Ukrainian people, its national identification and identity.
The purpose of the study is to reveal the issue of the influence of Ukrainian embroidery as an artistic
phenomenon of Ukrainian dress on formation self-consciousness of the Ukrainian people, on its communicative interaction, consolidation and association in the modern conditions of development of the Ukrainian
state.
Presentation of basic materials. The defining feature of Ukrainianity is the awareness of their own
identity, unity in the linguistic, cultural, and mental dimensions. However, there were de-Ukrainianization and
the reduction of the proportion of Ukrainians in the Soviet era, with the Russians as a dominant minority, but
politically dominant. The Russians as a dominant minority were concentrated in cities, administrative, industrial, scientific and educational centers. The identification of the individual at the national level is closely
linked to the political processes, and the policy of Russia with the assertion that Ukrainians and Russians are
one ethnic group was the main way of destroying Ukrainian identity [12].
Different aspects of national identity are concentrated in the publications of V. Serhiychuk,
O. Zadorozhny. The significance of Christian ceremonies for the ethno-national development of Ukrainians is
considered in the researches of Y. Katrina. The origins of folk ceremonies are explored by S. Cherepanovа.
The role of the church in preserving the ritual and culture is revealed by B. Bileuy. Important information on
regional and local stylistic abolition of techniques, color scheme, embroidery designs of Bukovinsky and
Western Podillya is given in the research by R. Zakharchuk-Chugai «Folk Embroidery of Western Ukraine of
the 19th-20th centuries».
The researches of O. Voropaja, O. Vlasyuka, L. Ogneva, S. Gayova, O. Kosmine, S. Latansky,
S. Sidorovich, B. Sushevsky, Y. Melnychuk, O. Katsan, Yu. Melnychuk and others have a big scientific value.
They are devoted to the detailed consideration of issues of national clothing, Ukrainian costume, weaving in
the formation of a distinctive culture, identification of Ukrainians as a people, studying its ethno-culture.
Referring to O. Redko's point of view that self-consciousness of the person is expressed in his selfidentification (national), then an important component of human spirituality is the national consciousness,
which includes cultural and historical memory as an image of the past, present and future [10]. The amulets
accompanied old Ukrainians in their lives - Easter crayons, a wedding towel, a scarf, an embroidered shirt, a
wedding ring, and others. [1]. The main function of embroidery is decoration of clothes and fabrics for the
purpose of equipment of living conditions. The material base for embroidering was home-made woolen, linen, hemp fabric [14, 360-361].
The Ukrainian clothes are classified according to various features, among which are: the region of
existence (Polissya, Podillya, Poltavshchina, Volyn, etc.), the way of wearing (femoral, shoulder, upper, lower), croup (bumpy, deaf, solid, crocheted, cut), material manufacturing (home-made, factory, linen, wool),
coloring (monochrome, polychrome), ritual (family, seasonal), gender (male, female) [7]. The complex of traditional Ukrainian clothes consists of several components - shoulder straps, hats, shoes and jewelry. The
main component of the national dress of Ukrainians is a shirt. The Ukrainian shirt had a lot of name variations –«koshulya», «morshinka», «oplich», «prisbirka», «rubatka», «sorocheuna», «hlopyanka», «chumachka», featured a cut, but it was combined with embroidery.
Women's shirt acted as a symbol of the continuation of life. Woman who had a lot of children loaned
her shirt to a woman who could not get pregnant. The decoration of shirts shows the age change of women.
The brightness and openness of the colors highlighted the costume of the «marriageable» girl, but older
women's clothing had more reserved colors [6; 13]. Embroidered shirts were passed from generation to generation as family helixes. Embroidered symbols (teeth, rhombuses, zigzags) symbolized land and water,
people and animals, birds, plants and had the goal of protecting the human soul from destruction [1].
The shirt, as the closest to the body element of the garment, was identified with the magic power that
exists in the human body, therefore the embroidery was symbolically significant as a protector of man and its
symbolic substitute [6]. Men wore a sleeveless shirt, the upper garment was a retinue, a shroud, a coat with
a hood [1]. Wedding shirts have always been divorced - crested from one whole piece of canvas at full
height, which had the highest ritual status in the ceremonial culture of the Ukrainian people [6; 8]. The wedding shirt that the young girl sewed for her bridegroom symbolized his «new birth», when changing his social
status. The symbolism of embroidered wedding shirts contained the wishes of the good of family life. Everyday shirts practically were not embroidered. They used a coarse, unbleached fabric for their sewing [6, 127].
The symbolism reflected the ancient archaic representations of Ukrainians about the "cult of the
earth" and their native home. The mentality of the Ukrainian people was formed and evolved under the influence of the natural environment, traditions, and determined the way of life. The diversity of regional differences gradually replaced the national consciousness on the basis of the agricultural type of the nature of the
people, the idea of the value of the earth, the essence of the Mother Earth. Dominant ideas of Ukrainian
communication have the closest connection with nature through the maternal origin, its priority, which is
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manifested in the features of softness, lyricism; tolerance, kindness, respect for elders in the social environment [5, 43, 50 - 57].
The main age identifier in Ukrainian women's clothing was hats, which consisted of two components:
nested (plain) and stitched. Hat is a piece of cloth tied in various ways to the head over a sewn headdress
(cap, cape, captcha), which include marks - the gender marker. Capes were made of expensive fabrics, decorated with silk or velvet ribbons. The wreath was considered a maiden headdress. For example, in Poltava
and Kyiv regions there were wreaths made of silk tapes, assembled in different ways: in the form of sockets;
tapes collected in folds [8, 120].
In addition, there are interesting ways to tie a scarf in identifying the age difference between Ukrainian women. For instance, women tied a shawl behind, the girls – «under the beard», the young lady – «Turkish way» with small nodes. In Volyn, women wore linen handkerchiefs with ornaments, which were knotted
behind and called it «sickle» [1]. The wipes were woven from white and red linen yarn, the pattern was both
checkered and striped.
Men wore winter (made of wool of a young ram of black or gray colour), hats and summer straw
hats. Some regions had their own features: for example, cylindrical caps of cloth with round or square top
were used in Polissya and Volyn, and felt hats in Western Ukraine. The festive hats were decorated with
several rows of polychrome beaded ribbons, the top was decorated with colored duck feathers, colored
woolen balls [6, 131].
In addition to shirts, hats, outwear, the clothes of Ukrainian girls were distinguished by an apron in
contrast to women's clothes. An apron in the girl's clothes testified that the girl became a grown-up girl and
could go to evening parties and girlish parties. Lots of coral, amber, pearls, and necklaces created a complex
composition that supplemented the outfit and was a kind of protective barrier between the outside world and
man [6; 11].
One can agree with the viewpoint of V. Serhiychuk that the creation of the Ukrainian nation was under the influence of agriculture, which was facilitated by the natural and climatic conditions that provided autochthonous inhabitants with the necessities of settled life, since the Ukrainian ethnic community consisted of
land associations, was based on awareness of belonging to the native land, the land of ancestors [10]. Considering O. Dedusha's point of view, national identity as a complex of representations about one's own nation
and its connections with such formations is closely linked to imago (from the Latin «imago» image). Problems of imago were first raised by M. Kostomarov and V. Antonovich, who described differences in the mentality and identity of Russians, Poles and Ukrainians (the image of a Ukrainian as a Malorossian in the Russian Empire and an eastern Masovian for the Poles) [2, 70; 4].
The novelty of the study consists in examining in detail the impact of Ukrainian embroidery on the
self-identification of the Ukrainian people, its interaction, aimed at unification; analysis of ways of formation of
national identity on the base of Ukrainian ritual; revealing differences, typical regional features of Ukrainian
clothes, symbolic images, embroidery ornaments and their manifestation in the mentality and national identity of the Ukrainian people.
It should be noted that national identity in the process of addressing consciousness is an image and
a stereotype related to the spiritual culture, material phenomena, and other connections, which explains their
understanding of ethnic stereotypes received from the environment and designed on the base of impressions, the experience of establishing ethnicities communities [3]. According to O. S. Redko, there is the system of traditions, customs for shaping the worldview consciousness and valuable orientations of young people, giving social experience, the achievements of previous generations [9].
Conclusions. According to the study, one can conclude that: 1) the image of the Ukrainian state is
inextricably linked with Ukrainian clothing, embroidery, decoration techniques, ornamentation, composition,
color, typical to every region of the Ukrainian state, which has been changing for centuries, however, the
rules of traditional wearing of clothing in the context of communicative behavior are stable, the manifestation
of the essence of the people in the process of communication and the emergence of communicative interaction and the formation of stereotypes of spiritual culture; 2) Ukrainian embroidery is an inalienable attribute
and a symbol of Ukrainian folk culture and a regulator of ethno-cultural information; 2) among Ukrainian
clothes, the Ukrainian shirt is the main functional and symbolic element of women's dress and indicates the
degree of development and specifics of communicative behavior of Ukrainians, their use for social status,
membership of a certain social stratum, the connection with ethnic stereotypes, and moral norms of conduct.
Systematization, assessment, scientific re-thinking of embroidery as an artistic phenomenon, national dress, its decoration, accentuation of the dominant color and the communicative influence of the heredity
of the phenomena of spiritual and material cultures on the formation of national consciousness of the Ukrainian people requires the further study.
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РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ТВОРЧОСТІ ПАУЛЯ ТІЛЛІХА
Метою дослідження є розгляд теоретичних засад теології культури Пауля Тілліха, який утвердив важливий для культури сучасної доби постулат “мужності бути” – динамічне самоутвердження людини всупереч кризі
цінностей християнського світу. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, а також у використанні термінологічного, ідейно-змістового й історико-філософського підходів. Це дало змогу розкрити особливості переосмислення цінностей християнської культури в працях П. Тілліха
“Систематична теологія”, “Теологія культури”, “Динаміка віри”, “Мужність бути”, які і репрезентують органічність
представлення теологічної та антропоцентричної картини ціннісних координат в культурологічній площині. Наукова новизна полягає у висвітленні концепції позитивної ревіталізації цінностей християнської культури у творчості П. Тілліха. У висновках підкреслюється, що концепцептуальне розуміння релігії Тілліхом передбачає елімінацію розподілу між сферою сакрального і секулярного. Співвідношення релігії та культури пов’язане у П. Тілліха
з його визначенням релігії як субстанції культури, а культури – як форми релігії.
Ключові слова: культура; християнство; цінності; “нова мораль”; духовність.
Шевченко Сергей Леонидович, доктор философских наук, профессор кафедры философии, биоэтики
и истории медицины Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Ревитализации ценностей христианской культуры в творчестве Пауля Тиллиха
Целью исследования является рассмотрение теоретических основ теологии культуры Пауля Тиллиха,
который утвердил важный для культуры современности постулат “мужества быть” – динамического самоутверждения человека вопреки кризису ценностей христианского мира. Методология исследования заключается в
применении методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также в использовании терминологического,
идейно-содержательного и историко-философского подходов. Это позволило раскрыть особенности переосмысления ценностей христианской культуры в работах П. Тиллиха “Систематическая теология”, “Теология культуры”,
“Динамика веры”, “Мужество быть”, которые и представляют органичность теологической и антропоцентрической
картины ценностных координат в культурологической плоскости. Научная новизна заключается в анализе концепции позитивной ревитализации ценностей христианской культуры в творчестве П. Тиллиха. В выводах доказано, что концепцептуальное понимание религии Тиллихом предполагает элиминацию размежевания сферы
сакрального и секулярного. Соотношение религии и культуры связано у П. Тиллиха с его определением религии
как субстанции культуры, а культуры – как формы религии.
Ключевые слова: культура; христианство; ценности; “новая мораль”; духовность.
Shevchenko Serhii, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of Philosophy, Bioethics
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Revitalization of the Christian culture values in the work of Paul Tillich
Purpose of the article is to examine the theoretical foundations of Paul Tillich's theology of culture, which
affirmed the necessary postulate of "courage" – the powerful self-affirmation of man despite the Christian world values
crisis. The methodology of the research consists in the application of analysis methods, synthesis, comparison,
generalization, as well as in the use of terminological, ideological-content and historical-philosophical approaches. The
mentioned issue allowed us to reveal the features of rethinking the values of Christian culture in the works of P. Tillich
"Systematic Theology," "Theology of Culture," "Dynamics of Faith," "Courage," representing the organic representation of
the theological and anthropocentric value of coordinates in the cultural plane. The scientific novelty lies in the fact that
in the domestic history of philosophy, religious studies and cultural studies for the first time, the concept of the positive
revitalization of Christian culture values are analyzed in the works of P. Tillich, and its specificity was substantiated.
There were characterized the categories and concepts that form the basis of the Tillich theology of culture ("ethical
ethics", "courage to be", "anxiety", "marginal interest", "ultimate concern", "new being", "new morality"). Conclusions. In
the conclusions, it is proved that the conceptual conception of religion by Tillich consists of the disappearance of the
distribution between the sphere of sacral and secular. The ratio of religion and culture is connected with P. Tillich with his
definition of religion as a substance of culture, and culture is a form of religion. Culture should be described regarding
movement, which is dominant in the time of the corresponding historical period. Trying to solve the problem of the value
priorities of the authentic existence of man in the context of the transformation of her religious worldview, P. Tillich
contrasts modern morality with the "new" morality of a religious, highly spiritual person; reanimates traditional, faith, love,
justice, freedom, humanity; warns of the threat of mass conformism, which is increasingly formed under the influence of
the ideology of liberal humanism in modern democratic countries.
Key words: culture; Christianity; values; “new morality”; spirituality.

Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство впритул зіткнулося з проблемою кризи
прозахідних цінностей, які були сформовані ще за часів Просвітництва – еволюційного й безумовного
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прогресу, гуманізму, раціональності, свободи, їх перманентною переоцінкою й напруженим пошуком
нових орієнтирів існування. Але ж кожне покоління і раніше привносило нові цілі та зміст в існування
людської цивілізації, продовжуючи процес безупинного розвитку світоглядних концепцій. Тому і в умовах новітньої кризи сучасної християнської культури багато мислителів вбачають у поєднанні екзистенціалізму та теології своєрідну можливість адаптації християнства не лише до реальної ситуації сучасної людини, але й трансформацію його ціннісної доктрини для його “духовної реанімації”. Чільне
місце серед них посідає й постать відомого протестантського теолога й філософа – Пауля Тілліха –
одного з головних архітекторів нової теологічної структури, що була зведена на руїнах ідеалістичного
лібералізму.
Стан наукової розробки проблеми. Співвідношення світського та релігійного сприйняття буття,
переосмислення традиційних цінностей в умовах швидкоплинного розвитку культури, християнство як
шлях до подолання відчуження, амбівалентність гуманізму відносно людяності в поглядах П. Тілліха –
питання, до яких зверталися у своїх працях Г. Ваганян, Г. Д. Ємельяненко, К. Гамільтон, А. Кокрейн,
С. Льозов, Б. Мартін, Т. Ліфінцева, С. В. Таранов, Н. Б. Хегглунд, У. Хортон, С. Юліна та інші дослідники. Одначе, зазначені нами питання і до сьогодні залишаються малодослідженими й недостатньо висвітленими у рілігієзнавчій, історико-філософській та культурологічній літературі. Християнство в систематичній теології П. Тілліха загалом інтерпретувалося в культурному контексті як “релігія
конкретного Духу”. Це визначення належало самому П. Тілліху, який саме так називав релігію, яка
поєднує в собі універсальні і конкретні аспекти” [9, 87]. При цьому американський теолог зазначав і те,
що його принципове, стрижньове запитання формулювалося наступним чином: “А чи може християнська Звістка бути пристосованою до сучасного мислення так, щоби не втратити при цьому свій
сутнісний та унікальний характер?” [7, 15].
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи різні форми самостійного спасіння, до яких намагалися звертатися люди в ході історії, П. Тілліх доходить висновку, що всі вони зазнали невдачі: юридичний, аскетичний, містичний, сакраментальний, доктринальний і емоційний способи такого спасіння
як приклади в історії релігії всі мають свою цінність. Одначе жоден з них не виявився повністю і однозначно спроможним воз’єднати людину з Богом і вилікувати її від протиріч і конфліктів екзистенційного
становища – стану відчуження. Для П. Тілліха важливі не ідеї про майбутнє царство, а саме християнство з його цінностями як шлях виходу з розірваності сучасного існування, усвідомлення цілісності, яка
можлива тільки в Богові. П. Тілліх бажав створити синтез культури, де гуманізм і християнство
об’єдналися б в досконалій гармонії.
Чітко усвідомлюючи кризу цінностей у сучасному для нього християнському світі, П. Тілліх в
центрі уваги своєї філософської теології ставить людські дії, їх зміст і цілі, а ідеалом у нього виступає
суспільство, яке не знає розділення, яке б подолало безодню поміж світським, мирським і духовним
існуванням, розрив, який є страшним за своїми наслідками як для світської культури, так і для самої
християнської віри і церкви. Діалектичність теології П. Тілліха саме у тому і полягає, щоби долати обидві крайнощі – “мирської автономії” та повністю секуляризованої культури і теології, яка відкидає присутність Бога в людському житті, самому по собі обезбоженому і, в цьому розумінні, світському.
Думка П. Тілліха перетинає кордони філософії, теології і психології, його філософська теологія
прагне співвіднести між собою одкровення й історичну ситуацію (“кайрос”), християнську віру і світську
культуру XX ст. Це веде до переосмислення основоположних понять самої християнської традиції.
“Бог” стає “основою буття”, “віра” – “граничною захопленістю”, “гріх” – “відчуженням від буття”, “благодать” – “прийняттям”. Центральний для Реформації принцип “виправдання вірою” трансформується у
принцип “виправдання сумнівом”. У своїх працях П. Тілліх окреслює низку ідей, притаманних континентальній Європі, до яких сприйнятливою стала американська теологія. І серед них виділяє головну –
ідею “необхідності впровадження “екзистенціального мислення” у теологію та філософію” [6, 456].
Слово “екзистенціальний”, таким чином, означає мислення у сфері етичних рішень, політичного радикалізму, граничної зацікавленості, тобто, означає мислення, що відбувається з пристрастю та захопленістю. Постулюючи автентичність “екзистенції” як найвищу цінність та сенс “нової реальності”,
П. Тілліх показує й амбівалентність гуманізму в зіставленні його з людяністю. Людяність, як і справедливість, – це підлегле гуманізму поняття. А гуманізм – це позначення внутрішньої мети будь-якої культурної діяльності.
Усвідомлюючи амбівалентність гуманізму, П. Тілліх ставить не прості запитання: “Чи ліберальний гуманізм у його формі, що переважає у більшості західноєвропейських країн, також можна вважати квазірелігією й притому не менш потужною? І це не просто теоретичне питання: мова йде про практичну спроможність Заходу протистояти натиску цих квазірелігій сьогодні” [5, 401]. У сучасну добу,
продовжує власну думку мислитель, “... християнський універсалізм трансформувався в гуманістичний
релятивізм” [5, 416]. І тому: “... У зв’язку з цим ми повинні визнати, що християнство перетворилось в
одну з релігій, замість того щоб залишатися центром кристалізації всіх позитивних релігійних елементів, підкорюючи їх власним критеріям. Значною мірою саме внаслідок цієї помилки християнство
стало об’єктом критики” [5, 435].
Надзвичайно актуальну проблему в контексті розглядуваного співвідношення “гуманізм – людяність” порушує П. Тілліх, а саме: проблему цілей освіти та взаємозв’язку між ними. У своїй концепції
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освіти він наголошує на тому, що: “... Протягом ХІХ ст. технічний ідеал освіти значною мірою підпорядкував собі гуманістичний. Гуманізм став порожнім, позбавленим творчого змісту” [4, 345]. “Оскільки
гуманізм став внутрішньо порожнім, й таким же став гуманістичний ідеал освіти. Не дивно, що ця
подвійна порожнеча, порожнеча пристосування до потреб індустріального суспільства та порожнеча
культурних цінностей, відношення до яких позбавлене граничної зацікавленості, призводить до байдужості, цинізму, відчаю, розумових відхилень, дитячої злочинності, відрази до життя” [4, 347- 348]. На
основі сучасних реалій, еволюції уявлень та переоцінки цінностей, роздуми американського мислителя є вкрай важливими. Зокрема, його наголошення на тому, що людство не повинне забувати і про те,
що “демократія може призвести до створення масового конформізму, який для динамічного елементу
в історії і його революційного вираження набагато небезпечніший, ніж відкрито діючий абсолютизм.
Царство Боже настільки ж вороже усталеному конформізму, як і негативістському нонконформізму” [8,
343 – 344].
Трансформація релігійного світогляду більшості європейців (й американців) у бік примітивного
моралізму дає новий поштовх до глибшого вивчення творів П. Тілліха, в яких також порушується, не
менш актуальна ніж попередня, проблема співвідношення моралізму та моральності. Адже, як зазначає П. Тілліх, “... Мораль – це така функція життя, за допомогою якої починає існувати сфера духу.
Мораль – це конституююча функція духу” [8, 40], і лише у Духовному Співтоваристві вона детермінована благодаттю. Будь-яка система моралі, позбавлена граничної зацікавленості як своєї основи, на
думку мислителя, вироджується у спосіб пристосування до соціальних потреб, незалежно від того, чи
мають вони граничне виправдання чи ні. І та нескінченна пристрасть (поняття філософії С. К’єркеґора,
перейняте й трансформоване П. Тілліхом в “граничну зацікавленість” – С. Ш.), яка була характерна
для справжньої віри, випаровується, й її замінює раціональний розрахунок, нездатний вистояти перед
наступом ідолоуклонницької віри. Саме це відбулося повсюдно у Західній культурі. Поки що це приховується за тим фактом, що численні представники гуманістичної віри володіли та володіють до цього
часу більшою моральною силою, аніж члени якої-небудь діючої релігійної громади. Але це – тимчасово. У цих людях ще присутня віра, гранична зацікавленість людською гідністю та особистого самоздійснення. У них присутній релігійний зміст, який, одначе, може бути розтрачений наступними поколіннями, якщо віра не буде оновлена. А це можливо лише в спільноті віри, в умовах постійного
впливу її міфологічних і культових символів. П. Тілліх обгрунтовує тезу про те, що “... Культ і міф
зберігають життя вірі” [2, 212], а “... в християнській теології значною мірою може бути подоланий моралізм” [4, 327].
У своїй “теономній етиці” П. Тілліх, розрізняючи моралізм і моральність, протиставляє обумовленим моралізмам – безумовну моральність, моралізму авторитету – моральність ризику (“Істинна
моральність – моральність ризику. Це моральність, заснована на “мужності бути”, динамічному самоутвердженні людини як людини. Щоби здійснити остаточний крок до свого якісного перевтілення, вважає філософ, кожна людина повинна мати “мужність бути” – бути собою. Саме “мужність бути собою”,
як стверджував це П. Тілліх, спроможна позбавити західне суспільство тієї ментальності, яка створює
концептуальну структуру техніко-математичного пояснення світу засобами природознавства, раціоналістичну концепцію реальності як машини з навіки незмінними законами руху, що виявляються у
безкінечно відтворюваних і передбачуваних природних процесах, і яка, у свою чергу, настільки потрапляє під її чари, що сама перетворюється на частину цієї машини, у фрагмент цього вічно тотожного собі процесу. “Підкорюючись власному витвору, – як пише мислитель, – ця ментальність саму себе
розглядає як механізм, забуваючи про те, що він нею ж і створений. Це становить велику загрозу для
західної культури. Вона знаменує втрату попередніх цінностей, а втратити їх – іще страшніше, аніж
ніколи їх не мати [3, 218-219].
Найвідомішою працею, яка демонструє цей аспект теологічно-філософської спадщини Тілліха
є, безумовно, праця “Мужність бути” (1952), в якій він пропонує читачу своє розуміння природи людської тривоги й описує можливі шляхи її подолання. Застосування поняття “мужності” стало для Тілліха
прекрасним засобом для онтологічного аналізу реальності, зокрема, для розгляду категорій “буття”,
“небуття”, “тривоги”, “самоствердження” тощо. Тривогу Тілліх інтерпретує як “екзистенційне усвідомлення небуття” [1, 30]. Тут ми підходимо до іще одного важливого питання, порушеного в екзистенціалізованій теології Тілліха, а саме питання про те, яким чином християнство співвідноситься з секулярною культурою. Його розв’язанню присвячена праця “Теологія культури” (1959). У ній автор
розглядає релігію, як аспект людського духу, і це зближує його погляди з екзистенціальним персоналізмом М. Бердяєва. Тілліх слушно наголошує на тому, що “Східне християнство рано зробилося
релігією містицизму і таїнств. Воно є типом релігії, який можна виявити повсюдно в історії: в релігії
цього типу акцент робиться на присутності Священного, на сакральній містичній єдності з Божественним, на інтуїтивному відчутті Божественної присутності, яка виявляє себе як духовна глибина усього
сущого в природі та історії. Це – релігія зримої краси, літургійної досконалості, теологічних роздумів,
містичного екстазу, але не релігія соціальної і політичної дії та змін. Вона трансцендентує даний порядок речей, не намагаючись змінити його” [4, 370].
Аналізуючи культуру, Тілліх виказує екзистенціально-історичне та екзистенційно-етичне, а не
теоретичне розуміння релігії. Для нього Ісус Христос, принесений в жертву, “творить нову реальність,
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яку у вигляді спільноти в історії втілює Церква” [9, 265]. Мислитель також застерігає: “Біблія бореться
за Бога проти релігії” [5, 438]. Звідси випливає, перший висновок екзистенціалізованої концепції релігії
Тілліха про те, що безумовне домагання християнства співвідноситься не з християнською Церквою, а
з тією подією, на якій Церква заснована. “Якщо вона, – на думку мислителя, – не підкоряється думці,
проголошеній Церквою, то стає ідолоуклонницькою стосовно себе самої. Таке ідоловклоніння – її
постійна спокуса саме тому, що вона – це носій Нового Буття в історії. У цій якості вона судить світ
самим фактом своєї присутності. Але Церква теж належить до світу і підлягає суду, яким вона судить
світ. Церква, яка намагається виключити себе з такого суду, втрачає право судити світ і справедливо
засуджується світом. У цьому, – на думку Тілліха, – і полягає трагедія католицької церкви. Її поводження з культурою засноване на небажанні підкоритися суду, нею самою проголошеному. Протестантизм, принаймні теоретично, чинить супротив цій спокусі, хоча реально знову і знову по-різному у нього впадає” [4, 265].
Другий наслідок концепцептуального розуміння релігії Тілліхом полягає у зникненні розподілу
між сферою сакрального і секулярного. Третій – стосується співвідношення релігії та культури, де: “...
Релігія – субстанція культури, культура – форма релігії” [4, 266]. Тілліх вважає, що культура повинна
описуватися у категоріях руху, який є домінантним у часі відповідного історичного періоду. Дух панівного руху у його час був духом індустріального суспільства. І він містив у собі протест екзистенційного
аналізу тогочасного трагічного становища людини. Висновки. Отже, думка Тілліха перетинає кордони
філософії, теології та психології, а його філософська, екзистенціалізована теологія прагне співвіднести між собою Одкровення й історичну ситуацію (“кайрос”), християнську віру і світську культуру XX
століття. Специфіка тілліховського оновлення протестантизму полягала у тому, що Тілліх завдяки застосуванню екзистенціалістської термінології модернізував протестантизм без відриву від тієї культурної ситуації в якій сам перебував. Його “теологія культури” прагнула виявити конкретний релігійний
досвід, що знаходиться в основі культури в усіх її проявах. Релігія розглядалася ним як субстанція
культури, а не як одна з її сфер. Намагаючись розв’язати проблему ціннісних пріоритетів автентичного
існування людини в контексті трансформації її релігійного світогляду, П. Тілліх протиставив моралізму
ХХ століття – “нову” мораль релігійної високодуховної людини; на противагу ж цинізму, відчаю, байдужості – спробував реанімувати традиційні цінності любові, віри, справедливості, свободи та людяності.
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DIALOGUE OF CULTURES: E. HALL AND F. KLUCKHOHN
The purpose of the study. This paper aims at highlighting some of the main approaches to intercultural dialogue – E. Hall’s cultural factors and F. Kluckhohn and F. Strodtbeck’s value orientations theory. Methodology. The authors have used anthropological integrative approach, comparative analysis, and philosophical hermeneutics. The scientific novelty. Cultural patterns are largely determined by different reality tunnels: everyone creates his/her own unique
reality, which is recognized as the only one “true reality”. This makes communication more complicated. Nowadays,
global awareness and understanding of other cultures help people to cope with the “difficulties of cultural translation”. To
avoid the threats to effective intercultural communication, we must recognize that Other doesn’t mean Wrong, Other is
just Different. It helps to understand the cultural logics behind cultural differences. One-sided perception caused by cultural and historical differences can be overcome by integrating the other models of thinking, as well as by accepting the
other “rules” of relations between people, including those, which have arisen under other cultural and historical conditions. This will lead to recognition that different cultural systems do not exclude, but successfully complement and enrich
each other. Conclusions. Hall’s theory of culture and F. Kluckhohn and F. Strodtbeck’s value orientation theory contribute to better understanding of the representatives of other cultures, their attitudes towards the world and ways of communication, as well as promote the ability to be a successful intercultural dialogue’s participant.
Keywords: culture; communication; intercultural communication; intercultural dialogue; E. Hall; high-context
and low-context cultures; monochronic and polychronic cultures; F. Kluckhohn and F. Strodtbeck’s value orientations
theory.
Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Салата Галина Володимирівна, кандидат історичних наук, директор коледжу Київського університету культури; Данилова Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного
університету біоресурсів і природокористування України
Діалог культур: Е. Холл і Ф. Клакхон
Мета дослідження. Стаття спрямована на висвітлення деяких основних підходів до міжкультурної комунікації - культурних факторів Е. Холла та теорії ціннісних орієнтацій Ф. Клакхон і Ф. Стродтбека. Методологія дослідження. Автори використовували антропологічний інтегральний підхід, компаративний аналіз та філософську
герменевтику. Наукова новизна роботи. Культурні патерни багато в чому визначаються наявністю різних тунелів
реальності: кожен створює свою власну реальність, яка визнається єдиною «справжньою реальністю». Відмінності в культурних патернах викликають проблеми в міжкультурному діалозі. Сьогодні глобальна інформованість та
розуміння інших культур допомагають людям впоратися зі «складнощами культурного перекладу». Для уникнення
загроз ефективному міжкультурному спілкуванню ми повинні визнати, що Інший не означає Неправильний, Інший
– це Відмінний. Подібне розуміння сприятиме усвідомленню культурної логіки, що прихована за культурними відмінностями. Однобічне сприйняття, спричинене культурними та історичними відмінностями, можна подолати
шляхом інтеграції інших моделей мислення і прийняття інших «правил» поведінки людей, у тому числі тих, які
виникли в інших культурно-історичних умовах. Це призведе до визнання того, що різні культурні системи не виключають, але успішно доповнюють і збагачують одна одну. Висновки. Теорія Е. Холла і теорія ціннісних орієнтацій Ф. Клакхон і Ф. Стродтбека сприяють кращому розумінню представників інших культур, а також надають
можливості стати успішними учасниками міжкультурного діалогу.
Ключові слова: культура; комунікація; міжкультурна комунікація; міжкультурний діалог; Е. Холл; висококонтекстуальні та низькоконтекстуальні культури; монохронні та поліхронні культури; теорія ціннісних орієнтацій
Ф. Клакхон та Ф. Стродтбека.
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Шинкарук Лидия Васильевна, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент НАН
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Диалог культур: Э. Холл и Ф. Клакхон
Цель исследования заключается в анализе некоторых основных подходов к межкультурной коммуникации – теории культурных факторов Э. Холла и теории ценностных ориентаций Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека.
Методология исследования. Авторы использовали антропологический интегральный подход, компаративный
анализ и философскую герменевтику. Научная новизна работы. Культурные паттерны во многом определяются
наличием различных туннелей реальности: каждый создает свою собственную реальность, которая признается
единственной «истинной реальностью». Различия в культурных паттернах вызывают проблемы в процессе межкультурного диалога. Сегодня глобальная информированность и понимание других культур помогают людям
справиться со «сложностями культурного перевода». Для предотвращения угроз эффективному межкультурному
общению мы должны признать, что Другой не означает Неправильный, Другой – это Отличающийся от нас. Это
будет способствовать пониманию культурной логики, скрытой за культурными различиями. Одностороннее восприятие, вызванное культурными и историческими различиями, можно преодолеть путем интеграции иных моделей мышления и принятия иных «правил» поведения людей, в том числе и тех, которые возникли в других культурно-исторических условиях. Это приведет к признанию того, что различные культурные системы не исключают,
но успешно дополняют и обогащают друг друга. Выводы. Теория Э. Холла и теория ценностных ориентаций Ф.
Клакхон и Ф. Стродтбека способствуют лучшему пониманию представителей других культур, а также предоставляют возможность стать успешными участниками межкультурного диалога.
Ключевые слова: культура; коммуникация; межкультурная коммуникация; межкультурный диалог; Э.
Холл; высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры; монохронные и полихронные культуры; теория
ценностных ориентаций Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека.

Introduction. The imperative of contemporary world politics is the interaction of cultures that can best
come decisive for the 21 century. Since the last century, “societies around the globe have been interwoven
into a complex fabric of interdependent economic, technological, political, and social relationships. This interdependency is a salient characteristic of the world we live in, and the future promises even greater interconnectivity, requiring increased cultural knowledge and language abilities” [13, 2]. It is clear that it will not
be possible to establish intercultural contacts at once: meeting representatives of a foreign culture, people
may experience confusion, fear, mistrust, and even aggression [7; 14; 15; 17; 18]. Building intercultural relationship is a double-edged sward. An intercultural dialogue in its various forms is intensified: we learn and
grow getting in touch with other cultures. We open new horizons, learn to be more tolerant, respect and understand the other cultures, and enjoy the fact that the world is that diverse. We see that there are other
ways of problem solving and different models of perception of the world. We expand our own set of concepts, principles, values, and ways of resolving conflicts. We explore how to overcome the emotional barriers
and stereotypes of the different ways of thinking and feeling.
However, an increase in intercultural communication also brings anxiety. Challenges that threaten
the very humanity exacerbate problems between members of different political, social, and religious groups
[2; 9]. Thus, for successful communication and peaceful world, we have to go deeper into different cultural
narratives and interpret human nature and condition from diverse cultural perspective, as well as avoid and
overcome interpersonal and intercultural conflicts [3].
Literature review. Key points and ideas for successful intercultural communication were developed
by G. Trager, E. Hall, C. Kluckhohn, F. Kluckhohn, F. Strodtbeck, J. Habermas, N. Luhmann, W. Goodenough, C. Geertz, G. Hofstede, V. Gudykunst and R. Brislín.
M. Mamardashvili, Y. Lotman, G. Pomerants, A. Rapoport, B. Uspensky, S. Ter-Minasova contributed to a new level of understanding of cultural phenomena and intercultural contacts. However still now, there
are more questions than answers. Contemporary issues of intercultural communication are to be studied in
the frame of transdisciplinary paradigm.
The purpose of the study. This paper aims at highlighting some of the main approaches to intercultural dialogue – E. Hall’s cultural factors and F. Kluckhohn and F. Strodtbeck’s value orientations theory.
Methodology of the study. The authors have used anthropological integrative approach, comparative
analysis, and philosophical hermeneutics.
Theoretical basis and results. The field of intercultural communication is relatively new – its boundath
ries were identified in the second half of the 20 century. Intercultural communication is deeply rooted into
cultural anthropology. Thus, culture may be seen as a core of intercultural dialogue. The prominent American
anthropologist E. Hall was a founder of intercultural communication as a special field of knowledge. In his
works, he demonstrated that the worldview and human conduct were largely determined by a whole set of
unconscious cultural patterns. In “The Silent Language” he outlined the theory of culture in general and the
way it controlled human behavior. According to E. Hall, culture is “a mold in which we are all cast, and it controls our daily lives in many unsuspected ways” [4, 52]. In “The Hidden Dimension” [6] he introduced a new
science – proxemics. Proxemics studies how humans use space when they are communicating. Later he
introduced his integral vision of culture in his book “Beyond Culture”: “Culture is man’s medium; there is not
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one aspect of human life that is not touched and altered by culture. This means personality, how people express themselves (including shows of emotions), the way they think, how they move, how problems are
solved, how their cities are planned and laid out, how transportation systems function and are organized, as
well as how economic and government systems are put together and function. However, like the purloined
letter, it is frequently the most obvious and taken-for-granted and therefore the least studied aspects of culture that influence behavior in the deepest and subtlest ways” [5, 16-17].
E. Hall proposed his interpretation of culture and communication: “Communication is culture - culture
is communication” that immediately became a hot topic in the scientific debates. This led to the emergence
of specialized journals, in which the problems related to communication and culture were discussed. Identifying communication and culture, E. Hall emphasized that human behavior, their gestures, speech patterns
had a symbolic, informational function in communication. The linguistic code exists in parallel with the cultural one, which is rooted in the non-verbal coordinate system [4].
Communication behavioral patterns are not often recognized and taken for granted. Not everything is
verbalized - what people do is often a more important parameter. However, Europeans are accustomed to
the “world of words” and quite often do not interpret communication through the lens of the language of behavior: even using seemingly understandable words, one can incorrectly interpret the voice of the different
cultural discourse. E. Hall interpreted culture as the way of people’s living, as the sum of their assimilated
patterns of behavior, attitudes, and material things [4]. Culture governs personal or group behaviors and the
models of this control are beyond the conscious control of the individual. “The Silent Language” represents
the theory of culture and its origin. The main message of the book is that people must be aware of our cultural unconscious. “Culture hides much more than it reveals, and strangely enough what it hides, it hides
most effectively from its own participants. Years of study have convinced me that the real job is not to understand foreign culture, but to understand our own” [4, 53]. This can be achieved through immersion into the
other modes of cultural awareness breaking through culture shock.
Representatives of different cultures are captives of their own models, systems of values, perceptions, interpretations, explanations, modes of conduct, etc. [1]. According to E. Hall, the main goal of going
deeper into intercultural communication is to study the needs of the representatives of different cultures to
improve their communication skills. He was the first to study and explain communication as an activity that
could be analyzed. This allowed him to develop his theory of cultural patterns of interaction. E. Hall suggested dividing cultures into two types: high-context and low-context, that is, he compared cultures depending on
their relation to the context. The level of context determines the type of communication inherent in culture. “A
high-context (HC) communication or message is one in which most of the information is either in the physical
context or internalized in the person, while very little is in the coded, explicit, transmitted part of the message.
A low-context (LC) is just the opposite; i.e., the mass of the information is vested in the explicit code” [5, 91].
HC refers to groups or societies, where people have close connections over a long period of time.
Thus, people usually know what to do, how to do, and what to think. Relationships are quite stable and are
based on trust. Human identity is deeply rooted in groups. Interests of their in-groups are more important
than of the members of the out-groups. Representatives of HC culture highly use non-verbal communication
while verbal messages are implicit, context is more important than words. Around 70% of the world is highcontext [16]. Examples of high context countries include China, Japan, Korea, the Arab countries. These cultures remain virtually unchanged over time. Therefore, much is predictable and the detailed analysis of daily
life is not that necessary. The representatives of HC cultures pay significant attention to the status, hierarchy,
appearance, and way of communication. A large number of hints, subtexts, metaphors, etc. is used. For example, if at the negotiation table a representative of LC culture says “Yes”, it means the proposal is accepted. Within HC Japanese culture, Japanese “Yes” can mean “Yes”, “No” or “Maybe”. This is due to the fact
that in business relationships they cannot tell the person “No” and put them in an awkward position, they are
afraid of offending and upsetting people and undermining interpersonal relationships.
In LC cultures, people tend to have many connections but of shorter duration or for some specific
reason. Cultural behavior and beliefs may need to be spelled out explicitly so that those coming into the cultural environment know how to behave. Relationships are not that stable like in HC cultures, they may begin
quickly and end soon. People are mostly goal-oriented and follow procedures to get things done. Unlike HC
cultures, social structure is decentralized and human identity is rooted in oneself and their accomplishments.
Context here is less important than words. Thus, verbal communication is direct and explicit – it’s a way of
exchanging information. Examples of low context cultures include Germany, Scandinavia, the United States.
During communication, HC representatives may consider LC representatives to be aggressive, naive, impatient, and arrogant. In turn, the latter believe that the first are difficult to understand: they are insecure, indecisive, and evade giving direct answers. As R. Wilson described it, “Prof. X, who is Japanese,
shares the same model of gravity as Prof. Y, who is Swedish, because they are both physicists; but Prof. X
still lives in a Japanese reality-tunnel when relating to family and friends and Prof. Y is in a Swedish realitytunnel when outside the lab in Swedish society. This is why, when not discussing physics, Prof. X might
seem stiff or formal to Prof. Y, who might in turn seem rude or even crude to Prof. X” [19, 15].
Time models also determine the communicative behavior of people. E. Hall proposed a theory of
monochronic (M-time) and polychronic (P-time) cultures. The first system of time (M-time) is characterized by
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focusing on one thing within a given time period, “M-time emphasizes schedules, segmentation, and promptness” [5, 17]. Representatives of monochronic cultures perceive time linearly: it splits into segments and is
structured. For them it is very important to plan their time. Time appears as a reality of a certain value. The
famous phrase “time is money” arises within this context. Time is the same private property as material
things. The representatives of monochronic cultures are clearly focused on one action. They are punctual,
responsible, and adhere to all arrangements. Within interpersonal relations, time is perceived the same way.
The negative reaction to interference in the activity as well as the idea of the inviolability of the personal
sphere is an indisputable principle in this type of culture. This time perception is typical for the representatives of the United States, Canada, Northern European countries, Germany, Switzerland, Great Britain.
“P-time systems are characterized by several things happening at once. They stress involvement of
people and completion of transactions rather than adherence to preset schedules” [5, 17]. Polychronic time
perception is inherent in Latin American, Arab part of Mediterranean, Sub-Sahara, Native American Indian
cultures. For them every day, every event conceals what is coming next, i.e., something unknown, unpredictable. Time management is not a priority. Within these cultures, communication with others plays a more
important role than the results of activity. “Polychronic people” can do many things at once. For them time
does not that significant - they can often change their plans. Whether they are punctual depend on the relationships with others. “Advance notice is often referred to in America as “lead time”, an expression which is
significant in a culture where schedules are important. While it is learned informally, most of us are familiar
with how it works in our own culture, even though we cannot state the rules technically. The rules for lead
time in other cultures, however, have rarely been analyzed. At the most they are known by experience to
those, who lived abroad for some time. Yet think how important it is to know how much time is required to
prepare people, or for them to prepare themselves, for things to come. Sometimes lead time would seem to
be very extended. At other times, in the Middle East, any period longer than a week may be too long” [4, 26].
Different ways of handling time may lead to intercultural conflicts; thus cultural awareness is required. When we divide cultures into high-context and low-context, monochronic and polychronic, we must
remember that each of these types of cultures presupposes their own rules of conduct that govern people’s
lives.
Cultural differences can be obvious or subtle. The way people dress, behave, eat or drink is quite
obvious. However, there are less obvious differences that we take for granted within our cultural space.
These subtle cultural differences are shared perceptions, which lead to actions and behaviors that are appropriate within a certain culture. Cultural patterns exist in a human mind. They encompass beliefs, values,
and norms, which shape our perception of the world.For successful intercultural communication, people must
be aware of their own in-group perceptions, cultural patterns (which are often unconscious) and about those
of the other cultural groups. F. Kluckhohn and F. Strodtbeck’s value orientations theory [11] is a useful tool
for framing cultural patterns. This theory outlines five basic human problems that are common to all peoples
at all times and all places: innate predisposition, man’s relation to nature, time dimension, valued personality
type, and relationship pattern.
The first value orientation spoke to the inherent nature of a human: is he/she basically good, evil or
mixed, and whether we can change ourselves by learning? For instance, F. Kluckhohn described American
view of human nature as evil and perfectible, which had grown out of the Puritan heritage [10]. On the other
hand, Japanese believe that people are inherently good, and this innate predisposition remains unchanged.
Such views are largely attributable to the strong influence of Shinto on Japanese culture and system of values [20].
The second value orientation - human’s relationship to nature - provides several options: subjugation
to nature, harmony with nature, and mastery over nature. The idea of active reorganization of the world inherent in the Western mentality (mastery over nature) is in opposition to Japanese propensity to perceive
Man - Nature unity/harmony.
The third value orientation deals with time dimension. According to F. Kluckhohn [10], each society
has its own understanding of the past, present and future. Societies differ in which of these dimensions they
emphasize. While dominant American culture is future-oriented and looks ahead, its representatives plan
and set goals, strive for change and grow, past-oriented cultures like Japan, China, Korea value tradition and
experience and tend to view them as a guide when making decisions.
The fourth value orientation describes the modality of human activity (valued personality type) - orientation on activity itself, being or being-in-becoming. Representatives of active type of culture (primarily
Western cultures) prefer activities that lead to achievements, which are measurable. Being-in-becoming is
self-determination through relationships with elements of self-development. In being-oriented cultures a
sense of identity is based on stable relationships and stable social structure - people succeed as a team or
fail alone. It is typical for Chinese, Japanese, Arab cultures.
The fifth value orientation is modality of human relations. F. Kluckhohn proposed three models (orientations): individualistic, collateral, and linear. The first one is typical for North American culture, where
family ties are relatively limited and not so intensive. This model of relationship is focused on individual or
nuclear family. Collateral model represents more intense family ties that go beyond the nuclear family and
include grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. It focuses on consensus within a large peer group. Linear
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model is similar to collateral. However, within it the concept of family covers all distant relatives: tribes, clans,
even deceased ancestors, who influence people in decision making. In this case, hierarchical principles and
recognition of higher authority in the group are clearly expressed. This model is typical for many Eastern cultures.
The scientific novelty. These patterns are largely determined by different reality tunnels – emic realities established by a system of coding, or a structure of metaphors, and transmitted by means of language,
arts, mathematics or other symbolic systems [19]. People perceive and interpret the world through a certain
set of filters, which may be different in different cultures. Everyone creates his/her own unique reality, which
is recognized as the only one “true reality” [12]. Furthermore, intercultural communication largely depends on
the communicative competence of dialogue participants. These differences essentially influence the success
of the communicative process. Participants use special language options and discursive strategies, which
may be quite different in any given culture. This makes communication more complicated. These cultural
differences are a communicative barrier that must be overcome. Such distinctions in cultural patterns cause
difficulties in intercultural dialogue. Nowadays, global awareness and understanding of other cultures help
people to cope with the “difficulties of cultural translation”.
One of the peculiarities of intercultural dialogue is the problem of mutual understanding due to complete or partial ignorance of matrices of another culture. Different cultural identities form different stereotypes
at perceptual level: there is a huge gap between our in-group (our cultural group) and out-groups (other cultural groups). At attitudinal level, stereotypes can become prejudice. We form our preconceived opinions
and judgments about other groups, which, in fact, are not based on experience or reason. The negative form
of prejudice can lead to discrimination at behavioral level. To avoid these threats to effective intercultural
communication, we must recognize that Other doesn’t mean Wrong, Other is just Different. It helps to understand the cultural logics behind cultural differences. One-sided perception caused by cultural and historical differences can be overcome by integrating the other models of thinking, as well as by accepting the other “rules” of relations between people, including those, which have arisen under other cultural and historical
conditions. This will lead to recognition that different cultural systems do not exclude, but successfully complement and enrich each other.
Conclusions. In intercultural dialogue, representatives of different cultures face great difficulties in
communication and mutual understanding, because their perceptions, emotions, thoughts and behaviors
may vary significantly. Hall’s theory contributes to better understanding of the representatives of the other
cultures, their attitudes towards the world and ways of communication, as well as promotes the ability to be a
successful intercultural dialogue’s participant. This theory gave impetus to the study of the dialogues of cultures. F. Kluckhohn and F. Strodtbeck provided a wide range of opportunities for the further development of
their theory [8]. Their theory initiated further research, which, in turn, gave rise to the new theories that contributed to the understanding of humans and their interactions.
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ФОРТИФІКАЦІЙНІ ПАМ’ЯТКИ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ:
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (РАННІЙ НОВИЙ ЧАС ТА ХІХ СТ.)
Мета дослідження полягає у виявленні культурного значення міських фортифікаційних споруд на
українських теренах, що належали Російській імперії. Методологія дослідження включає використання загальних логічних методів наукового пізнання: аналізу, синтезу, аналогії, а також спеціальних історичних дослідницьких
методів: генетичного, що застосовувався для виявлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, і
порівняльного – для з’ясування загального та особливого в історичних процесах; крім того, важливим методологічним принципом дослідження є культурна контекстуалізація фортифікаційних пам’яток, себто ставлення до
них як до складника міського культурного ландшафту. Наукова новизна статті розкривається у тому, що в ній
досліджено перетворення українських фортифікаційних споруд з суто військових об’єктів на історико-культурні
пам’ятки. Висновок. З другої половини XVIII ст. в українських землях, які перебували у складі Російської імперії,
поширилася концепція «відкритого міста», звільненого від укріплень, що призвело до знищення значної частини
міських фортифікаційних споруд. Проте завдяки розвитку впродовж ХІХ ст. археологічної науки фортифікаційні
пам’ятки були оцінені як важлива частина культурної спадщини та складник міського культурного ландшафту,
вартий дослідження і збереження. Важливу роль у цій справі з кінця ХІХ ст. відігравали наукові товариства.
Ключові слова: фортифікаційні споруди; наукові товариства; охорона історико-культурної спадщини.
Иванюк Олег Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Киевского университета имени Бориса Гринченко; Ковалев Евгений Аркадьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины Киевского университета имени Бориса Гринченко
Фортификационные сооружения в культурном контексте: украинский опыт (раннее новое время и
ХІХ ст.)
Цель исследования заключается в выявлении культурного значения городских фортификационных сооружений, располагавшихся на украинских землях, принадлежавших Российской империи. Методология исследования включает использование общих логических методов научного познания: анализа, синтеза, аналогии, а
также специальных исторических исследовательских методов: генетического, применявшегося для выявления
причинно-следственных связей между событиями и явлениями, и сравнительного – для выяснения общего и
особенного в исторических процессах; кроме того, важным методологическим принципом исследования является
культурная контекстуализация фортификационных памятников, то есть отношение к ним как к части городского
культурного ландшафта. Научная новизна статьи раскрывается в том, что в ней исследована трансформация
украинских фортификационных сооружений из собственно военных объектов в историко-культурные памятники.
Вывод. Со второй половины XVIII в. на Украину, входившую в состав Российской империи, распространилась
концепция «открытого города», свободного от укреплений, что стало причиной уничтожения значительной части
городских фортификационных сооружений. Но благодаря развитию в течение ХІХ в. археологической науки фортификационные памятники были оценены как важная часть исторического наследия и элемент городского культурного ландшафта, достойный изучения и сохранения. Важную роль в этим деле с конца ХІХ в. играли научные
общества.
Ключевые слова: фортификационные сооружения; научные общества; охрана историко-культурного
наследия.
Ivaniuk Oleh, PhD, Borys Grinchenko Kyiv University, Faculty of History and Philosophy, Chair of Ukrainian
History, Docent; Kovalov Yevhen, PhD, Borys Grinchenko Kyiv University, Faculty of History and Philosophy, Chair of
Ukrainian History, Docent
Fortification monuments in the cultural context – Ukrainian experience (early modern times and the 19th
century)
The purpose of the article is to identify the cultural significance of urban fortification structures located on
Ukrainian lands belonging to the Russian Empire. The methodology of the study includes the use of general logical
methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, analogy, as well as special historical research methods: genetic,
used to identify the causes and consequences of events, and comparative – to clarify the general and particular in historical processes; In addition, an important methodological principle of research is the cultural contextualization of fortification monuments, which means treating them as part of the urban cultural landscape. Scientific novelty. The scientific
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novelty of the article is in the study of the transformation of Ukrainian fortifications from military objects into historical and
cultural monuments. Conclusion. From the second half of the 18th century, the concept of an "open city" free from fortifications spread to Ukraine, which was part of the Russian Empire. This caused the destruction of a significant part of
urban fortifications. But thanks to the development during the 19th century archaeological science fortification monuments were assessed as an important part of the historical heritage and an element of the urban cultural landscape, worthy of study and preservation. An important role in this matter since the end of the 19th century played scientific societies.
Key words: fortifications; scientific societies; protection of historical and cultural heritage.

Актуальність теми дослідження. Військово-історична спадщина, важливою частиною якої є
фортифікаційні пам’ятки, потребує поглибленого дослідження, передусім з культурно-антропологічної
точки зору. На цьому матеріалі можна плідно вивчати формування історичної культури, себто ставлення суспільства та держави до минувшини як до цінного символічного капіталу.
Стан наукової розробки проблеми. Фортифікаційні споруди як частина історико-культурної
спадщини завжди привертали увагу дослідників. Цікавість до них була обумовлена становленням
упродовж ХІХ ст. археології й історичного краєзнавства й розгортанням досліджень пам’яток матеріальної культури. У ХІХ ст. з’явилася низка розвідок істориків й археологів, присвячених укріпленням Києва (М. Берлинського, М. Максимовича, М. Закревського, В. Антоновича). Інтерес науковців до
фортифікаційних споруд як важливих об’єктів для історико-археологічних досліджень не згасає досі.
Приміром, києвознавча історіографія збагатилася монографією О. Сіткарьової «Київська фортеця
XVIII-XIX ст.», опублікованою у 1997 р. Проте, на наш погляд, недостатньо дослідженим залишився
той культурний контекст, в якому відбувалася функціональна трансформація міських укріплень – з суто оборонних споруд на історичні пам’ятки.
Виклад основного матеріалу. У др. пол. XVIІI – на поч. ХІХ ст. у Східній Європі відбулися геополітичні зміни, які визначили долю фортифікаційної спадщини в Україні. Внаслідок російськотурецьких воєн Російська імперія заволоділа Північним Причорномор’ям з Бессарабією, а поділи Польщі принесли їй Правобережну Україну. Укріплення, розташовані поза межами прикордонних
регіонів, втратили оборонне значення, а тому виключалися з переліку військових об’єктів і руйнувалися. У ХІХ ст., фортеці, які утримувалися військовим відомством, залишалися лише у Північному Причорномор’ї й Києві. Знищення давніх укріплень, також, обумовлювалося запровадженням, починаючи
з др. пол. XVIII ст., регулярного міського планування, що передбачало знесення застарілих фортифікаційних споруд, або їх перетворення на в’язниці, адміністративні установи, складські приміщення.
Першими зазнали руйнації укріплення Слобожанщини й Лівобережжя. «Історичний й топографічний опис Київського намісництва» 1787 р. фіксував – Козелець: «Город, обнесенный земляным
валом, но по древности совсем развалившимся» [10, 202-203]. Хорол: «Городское укрепление – один
земляной, но ныне совсем развалившийся вал» [10, 224]. Занедбаний стан міських укріплень засвідчує й «Опис Новгород-Сіверського намісництва» 1779–1781 рр. Зокрема, м. Новгород-Сіверський:
«Имеется крепость, кою окружающий земляной вал от древности в иных местах едва приметен; там
же замок земляной, разоренный ныне причиною находящегося в нем селитренного заводу» [9, 1]. Показовою була доля укріплень у Чернігові. У 1799 р. фортецю було скасовано. На поч. ХІХ ст. її вали
були зриті, а на їх місці прокладено бульвар. [3, 114].
На Поділлі яскравою пам’яткою фортифікаційної архітектури була фортеця у Кам’янціПодільському. У 1812 р. її було скасовано. На місці частини укріплень облаштовано бульвар. Мурований замок став в’язницею. Рештки земляних укріплень були зайняті садибами місцевих мешканців.
[11, 101-102].
Значний інтерес становить доля київських фортифікаційних споруд. Російська імператриця Катерина ІІ у листі до барона Ф. М. Грімма навела цікавий опис Києва: «Дивне це місто: воно все складається з укріплень й з передмість, а самого міста я досі не можу відшукати» [8, 131]. Тож Київ наприкінці XVIII ст. був містом-фортецею. Це обумовлювалося тим, що Московська держава вважала його
основним військовим плацдармом для експансії вбік Речі Посполитої й Османської імперії. Найдавнішою частиною оборонного комплексу була Старокиївська фортеця. Укріплення також існували на
Подолі, де до початку ХІХ ст. зосереджувалася більша частина міського населення. Фортифікаційні
споруди були важливим чинником просторового розвитку Києва. Російський уряд розглядав місто як
потужну військову базу, що призводило до розбудови укріплень, але разом з тим, воно мало стати імпозантним, з регулярною забудовою й іншими атрибутами модерної європейської міської цивілізації.
Особливо це стало актуальним у 30-ті рр. ХІХ ст., у зв’язку з наміром імператора Миколи І перетворити Київ на третю столицю Російської імперії [5, 398]. Отже, необхідно було узгодити розвиток великого
міста з його обороноздатністю. У 1830 р. розпочалося будівництво Нової Печерської фортеці. Це призвело до суттєвої зміни у міській просторовій структурі – було освоєно територію уздовж р. Либідь, де
з’явився новий район («Нова Забудова»), куди відселялося цивільне населення. У середині 1830-х рр.,
у зв’язку з переплануванням, було остаточно знесено вали Старокиївської фортеці й прокладено нову
магістраль – Володимирську вулицю. Упродовж другої третини ХІХ ст. тут постали монументальні
будівлі – Університет св. Володимира, «Присутственные места».
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Тим часом, під впливом романтизму й західноєвропейської культури, місцеві дослідники старовини приділяли чимдалі більше уваги фортифікаційним старожитностям. Перший київський археолог-аматор К. Лохвицький, з великим зацікавленням ставився до давніх оборонних споруд. У 1832–
1833 рр. він розкопав рештки Золотих воріт, згодом вивчав старожитності на Андріївській горі, де, як
йому здалося, знайшов рештки воріт часів князювання Святослава Ігоровича. Його дослідження мали
аматорський характер, а висновки нерідко бували необґрунтованими. Але його знахідки стимулювали
цікавість науковців і громадськості до давніх фортифікаційних пам’яток [6, 37-38].
У 1895 р. Київське акцизне управління придбало земельну ділянку на Кудрявці і почало будувати на ній винну комору. Під час цих робіт був знесений старий вал. Київський археолог
Т.В. Кибальчич опублікував повідомлення у місцевій пресі, в якому заявляв, що знищений вал був залишком міських укріплень, доби князювання Ярослава Мудрого [13, 22-25]. Він вважав, що це варварство завдало непоправної шкоди київській історичній спадщині. Публікація схвилювала наукову громадськість. У справу втрутилися Імператорська археологічна комісія і Московське археологічне
товариство. З’явилося звинувачення київських вчених у недбалому ставленні до охорони цінних
пам’яток.
Це змусило втрутитися професора Університету св. Володимира В.Б. Антоновича. Він довів
що зруйнований вал був частиною укріплень, побудованих у 30-х рр. XVIII ст. за розпорядженням
фельдмаршала Б.К. Мініха [1, 52-70; 7, 1-5]. У дискусії щодо атрибуції знищеної пам’ятки взяли участь
й інші київські краєзнавці. В.І. Щербина висловив низку припущень щодо походження цього об’єкту –
це могли бути рештки замку київських католицьких єпископів або фортифікаційної споруди литовської
доби [16, 56-58]. Отже, ця дискусія демонструє, що наприкінці ХІХ ст. фортифікаційні пам’ятки вважалися вартими ретельного науково-археологічного вивчення й збереження як цінної культурної спадщини.
Важливу роль у дослідженні, консервації та реставрації фортифікаційних пам’яток відіграли
наукові товариства. На Півдні цим займалося Одеське товариство історії й старожитностей. Ним
здійснено значний внесок в охорону й дослідження, переданої йому у 1896 р., Акерманської фортеці.
Для огляду пам’ятки й організації її охорони був відряджений професор Новоросійського університету
О.О. Кочубинський. Він знайшов фортецю у занедбаному стані і вжив низку заходів для її збереження.
За сприяння поліції у місті мали бути поширені друковані оголошення про заборону випасати худобу
на території фортеці, видобувати каміння з її стін й копати у ній землю. Важливе значення мало залучення до справи охорони фортеці місцевої інтелігенції. Акерманський нотаріус В.І. Штулькерц за згодою товариства взяв на себе виконання обов’язків завідувача фортеці [4, 6].
Взимку 1898–1899 рр. товариство отримало повідомлення про аварійний стан фортечних споруд. У зв’язку з цим, навесні 1899 р., до Акермана прибув військовий інженер, віце-президент товариства О.Л. Бертьє-Делагард. У звіті товариству, він висловив цікаві міркування щодо охорони, консервації й реставрації пам’яток оборонного зодчества. Ідеалом для нього було цілковите відновлення
фортеці. Однак, на його думку, варто було обмежитися поточною консервацією пам’ятки. Крім того,
дослідник звернув увагу на необхідність обладнання фортечних будівель для огляду їх відвідувачами
[2, 76]. Під наглядом товариства у фортеці здійснювалися наукові археологічні розкопки. Було навіть
висунуто пропозицію влаштувати в одній з веж музей старожитностей, знайдених у фортеці й на території міста [15, 77-90]. Консервація фортеці здійснювалася за принципами, сформульованими
О. Л. Бертьє-Делагардом. Але, цих заходів виявилося недостатньо. Внаслідок розмивання водами
Дністровського лиману майже зовсім зникли прибережні укріплення і під загрозою руйнування була
найцінніша з археологічної точки зору частина фортеці – цитадель. Усе це було спричинено попереднім варварським ставленням до пам’ятки [15, 88].
Висновки. Таким чином, прийняття концепції «відкритого міста» на теренах України, що входили до складу Російської імперії, припало на др. пол. XVIII ст. Вона була обумовлена наростанням
масштабності урбанізації, наслідком чого стало невпинне просторове розширення міст, які відтепер не
були скуті укріпленнями. Тому наприкінці XVIII – у п. п. ХІХ ст. набрав обертів процес знищення міських фортифікаційних споруд. У ХІХ ст., під впливом ідеології романтизму, в європейській культурі
утверджується уявлення про історичну цінність фортифікаційних пам’яток, особливо середньовічних.
Міські фортифікаційні споруди, втративши свою первинну суто військову значущість, під кінець ХІХ ст.
перетворилися на історичні пам’ятки, включені до культурного ландшафту, а їх дослідженням, консервацією і реставрацією стали опікуватися наукові товариства.
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КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
Мета роботи – теоретичний аналіз й узагальнення особливостей культури управління Стародавньої
Греції, що сприятиме збагаченню культурологічної науки новими знаннями про становлення й розвиток культури
менеджменту на етапі зародження європейської цивілізації. Методологічною основою дослідження є діалектичний принцип пізнання, системний, цивілізаційний, соціокультурний, діяльнісний, історичний підходи, фундаментальні положення теорії й історії суспільства, його культури та управління. Використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція й дедукція, порівняння, узагальнення, формалізація.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні та системному узагальненні особливостей культури менеджменту в Стародавній Греції. Висновки. Абсолютно новим і найвагомішим здобутком давньогрецької
культури менеджменту є винайдення демократичної системи управління, за якої, по-перше, одноосібні органи
управління державою заміщаються колективними; по-друге, у членів колективних органів управління відносно
рівні права; по-третє, рішення ухвалюються за волею більшості; по-четверте, органи державної влади обираються; по-п’яте, незалежність контролю влади; по-шосте, десакралізація влади; по-сьоме, поділ влади на виконавчу,
законодавчу, судову та контрольну. Первинною формою демократичного управління була аристократична демократія, що передбачала владу родоплемінної знаті, яка на демократичних засадах формувала вищі колективні
органи державної влади й управління. Із загостренням боротьби між аристократією й вільним населенням та з
проведенням низки реформ виникали такі форми демократичного устрою й управління, як політія – влада та
управління середньозаможних громадян, і народна демократія – влада всіх вільних громадян. Доведено, що
найбільш збалансованою була політія, а розширення демократії призводило до перерозподілу власності, конфліктів, воєн й ослаблення держави. Істотний внесок у розвиток теорії, методології та культури управління
здійснили давньогрецькі філософи Сократ, Ксенофонт, Платон і Арістотель, сформувавши деякі передумови сучасного наукового менеджменту.
Ключові слова: культура управління; Стародавня Греція; суспільство.
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Культура управления Древней Греции
Цель работы – теоретический анализ и обобщение особенностей культуры управления Древней Греции, способствующие обогащению культурологической науки новыми знаниями о становлении и развитии культуры менеджмента на этапе зарождения европейской цивилизации. Методологической основой исследования
является диалектический принцип познания, системный, цивилизационный, социо-культурный, деятельностный,
исторический подходы, фундаментальные положения теории, истории общества, его культуры и управления.
Использованы общенаучные и междисциплинарные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, формализация. Научная новизна исследования заключается в выявлении и системном обобщении особенностей культуры менеджмента в Древней Греции. Выводы. Абсолютно новым и
наиболее значимым достижением древнегреческой культуры менеджмента является изобретение демократической системы управления, при которой: во-первых, единоличные органы управления государством замещаются
коллективными; во-вторых, у членов коллективных органов управления относительно равные права; в-третьих,
решения принимаются по воле большинства; в-четвертых, органы государственной власти избираются; в-пятых,
независимость контроля власти; в-шестых, десакрализация власти; в-седьмых, разделение властей на исполнительную, законодательную, судебную и контрольную. Первичной формой демократического управления была
аристократическая демократия, которая предусматривала власть родоплеменной знати, на демократических
началах формировала высшие коллективные органы государственной власти и управления. С обострением
борьбы между аристократией и свободным населением и проведением ряда реформ возникали такие формы
демократического устройства и управления, как полития – власть и управление среднезажиточных граждан, и
народная демократия – власть всех свободных граждан. Доказано, что наиболее сбалансированной была полития, а расширение демократии приводило к перераспределению собственности, конфликтам, войнам и ослаблению государства. Существенный вклад в развитие теории, методологии и культуры управления осуществили
древнегреческие философы Сократ, Ксенофонт, Платон и Аристотель, сформировав некоторые предпосылки
современного научного менеджмента.
Ключевые слова: культура управления; Древняя Греция; общество.
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Purpose of the article is theoretical analysis and generalization of the peculiarities of the culture of the management of Ancient Greece, which will contribute to the enrichment of cultural science with new knowledge about the
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formation and development of a culture of management at the stage of the birth of European civilization. Methodology.
The methodological basis of the study is the dialectical principle of cognition, systemic, civilization, sociocultural, activity,
historical approaches, fundamental provisions of the theory and history of society, its culture and management. General
scientific and interdisciplinary research methods are used: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison,
generalization, formalization. Scientific novelty of the obtained results is the discovery and systematic generalization of
the features of the management culture in Ancient Greece. Conclusions. Entirely new and most significant achievement
of ancient Greek management culture is the invention of a democratic system of governance, in which: first, the single
state authorities are replaced by collective; secondly, members of joint management bodies are relatively equal in law;
and thirdly, decisions are made by the will of the majority; fourthly, public authorities are elected; fifth, the independence
of power control; sixth, desacralization of power; Seventh, the division of power into executive, legislative, judicial and
authority. The first form of democratic governance was the aristocratic democracy, which included the power of the tribal
nobility, which, on a democratic basis, formed the highest collective bodies of state power and governance. With the aggravation of the struggle between the aristocracy and the free population and the implementation of a series of reforms,
the following forms of democratic organization and governance emerged: politics – the power and management of
wealthy citizens, and popular democracy – the power of all free citizens. It was proved that the most balanced was political, and the expansion of freedom led to the redistribution of property, conflicts, wars, and the weakening of the state.
Ancient contribution to the development of the theory, methodology and culture of management was made by ancient
Greek philosophers Socrates, Xenophon, Plato, and Aristotle, forming some prerequisites for modern scientific management.
Key words: Culture of Management; Ancient Greece; Society.

Актуальність теми дослідження. З необхідністю управління суспільство зіткнулося дуже давно
– ще на зорі зародження цивілізації, коли з’явилися перші, найпростіші організації людей: родова громада (рід), плем’я, союз племен. У міру розвитку суспільства управління ставало дедалі складнішим.
Але на всіх етапах історичного розвитку основне призначення управління (менеджменту) завжди зводиться до одного й того ж – забезпечення цілісності та життєздатності організацій і суспільства в цілому як гігантської суперорганізації. У більш загальному розумінні управління – це процес цілеспрямованого перетворення хаосу в порядок, феномен культури та складне соціальне явище, що пронизує
всі сфери життєдіяльності суспільства [4; 8].
Незважаючи на значущу важливість цього життєдайного явища, його активні наукові дослідження розпочалися тільки в кінці ХІХ ст., під час яких послідовно виділялися певні наукові школи, доповнюючи одна одну новим змістовним розумінням менеджменту: школа наукового управління (Ф.
Тейлор), адміністративна школа (А. Файоль), бюрократична школа (М. Вебер), школа людських відносин (М. Фоллет), поведінкова (А. Маслоу), кількісна (Л. Канторович), системна (О. Богданов) і ситуаційна (Дж. Томпсон).
Сучасний стан досліджень феномену управління репрезентований працями І. Адізеса, М. Вріса, Р. Дафта, П. Друкера, Г. Кунца, Я. Мартинишина, Б. Мільнера, К. Нордстрема, Т. Парсонса, М. Портера, П. Сенге, Б. Трентовського, Г. Хемела, Д. Хіксона, С. Чоудхарі.
Проте всі ці та інші попередні наукові пошуки переважно сфокусовані на економічних проблемах управління в індустріальному й частково у прийдешньому постіндустріальному суспільствах. Поза
увагою вчених залишається багатий досвід управління, набутий людством у довготривалий доіндустріальний період розвитку цивілізації. І майже зовсім відсутні дослідження, які б стосувалися культурологічних аспектів менеджменту, зокрема в країнах стародавнього світу.
Метою роботи є теоретичний аналіз і узагальнення особливостей культури управління Стародавньої Греції, що сприятиме збагаченню культурологічної науки новими знаннями про становлення й
розвиток культури менеджменту на етапі зародження європейської цивілізації.
Виклад основного матеріалу. Стародавня Греція – давнє суспільство, яке існувало на території
Балканського півострова, островів і берегів Егейського, Мармурового, Чорного, Критського, Іонічного й
Адріатичного морів. Це не єдина, цілісна країна, а група окремих повністю самостійних у політичному
відношенні держав, об’єднаних етнічною й культурною близькістю.
Історію Стародавньої Греції можна умовно поділити на три часові періоди [6, 21–22]: критомікенський або егейський (ХХХ–ХІІ ст. до н. е.), полісний (ХІ–ІV ст. до н. е.), елліністичний (ІV–І ст. до
н. е.), впродовж яких відбувалося становлення й розвиток культури та мистецтва управління.
На ранньому етапі у басейні Егейського та Крітського морів – на острові Крит і півострові Пелопонес виникають перші давньогрецькі країни, які за формою устрою були монархіями з жорстко
централізованими бюрократичними системами управління, дуже схожими до деспотичних структур
Стародавнього Єгипту, Шумеру та Вавилонії [7, 60].
В ХІ–ІХ ст. до н. е. (гомерівська епоха) внаслідок відомих історичних подій відбувається руйнування цих деспотичних утворень і відродження родоплемінних відносин, формування централізованих але більш м’яких триступінчатих систем управління: народні збори – рада старійшин – вождь племені або базилевс (цар). Базилевс, як і раніше, уособлював військову, судову та жрецьку влади [14,
93]. Його постать вважалася божественною. Проте, на відміну від царів егейського періоду, базилевси
гомерівської епохи не мали абсолютної влади, яку ми називаємо деспотичним правлінням. Обсяг їх
влади постійно зменшувався, оскільки значна частина влади поступово відходила до архонтів (на той
час його найближчих помічників) і ради старійшин (родоплемінної знаті).
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У наступну, архаїчну епоху (VІІІ–VІ ст. до н. е.) звершується етнічна консолідація грецького
суспільства, впроваджується залізо та відокремлюється від землеробства ремесло [12, 217]. Зароджується приватна власність, виникає товарне виробництво, відбувається велика грецька колонізація,
різке розшарування населення, десакралізація політичної влади правителів (базилевсів) і становлення нової форми організації суспільства – полісів, які по суті є першим прообразом республіканської
форми устрою держави.
Найбільшого розквіту давньогрецьке суспільство досягає у V–ІV ст. до н. е. (класична епоха),
разом із яким наростають внутрішні конфлікти, що спричиняє його ослаблення й призводить до завоюваннь – спочатку Олександром Македонським, а згодом римлянами [6, 286]. У 27 р. до н. е. Греція
перетворюється у римську провінцію.
Цікавими для культурологічної науки є управлінські моделі та концепції, які сформувалися на
етапі існування полісного устрою Стародавньої Греції.
Взагалі поняття “поліс” притаманне не тільки Греції, але й Риму, а також деяким поселенням в
Азії та Африці. Проте передусім це все ж таки грецький термін, що означає місто-державу, об’єднання
низки сільських поселень навколо міста, що домінує над ними. Унікальність цієї форми організації суспільства полягає в тому, що це перша в історії спільнота вільних громадян.
За політичним устроєм поліси поділялися на демократичні, аристократичні, олігархічні та їх
комбінації, а за господарським – на аграрні, аграрно-ремісничі й торгово-ремісничі [1, 35–36].
Найбільшими у грецькому суспільстві були два поліси – Афіни і Спарта, які спричинили величезний
вплив на розвиток інших полісів: Аргосу, Еретрію, Ефесу, Карфагену, Колофону, Коринфу, Мегару,
Мілету, Фіву, Халкіду та ін. Але найбільше серед усіх виділялися Афіни, давня історія яких найповніше
відображає всю еволюцію культури управління Стародавньої Греції.
Стародавні Афіни виникли на території Аттики, де спочатку жили чотири племені. При легендарному герої Тесеї відбулося злиття цих племен, і, як наслідок, утворилася афінська аграрнореміснича держава. За політичним устроєм ця держава протягом першої половини періоду свого
існування (ХІ–VІ ст. до н. е.) була аристократичною демократією, а впродовж іншої (V–ІІІ ст. до н. е.) –
спочатку політією, а потім народною демократією.
Напівміфічному царю Тесею приписується установлення поділу населення афінського поліса
на три основні стани [11, 127–128]:
1) евпатриди – родоплемінна знать, що володіла виключним правом обіймати найвищі державні посади;
2) геомори – люди, які володіли невеликими, порівняно з евпатридами, ділянками землі та
займалися землеробством (вільні землероби);
3) деміурги – люди, які володіли ремісничими майстернями й займалися ремісництвом (вільні
ремісники).
Евпатриди, геомори та деміурги жили й місті й становили міську громаду. До цієї громади також належали особи вільних професій – філософи, лікарі, поети, актори тощо. Всі вони мали право
обіймати державні посади. При цьому на найвищі посади – посади архонтів і членів Ареопагу – могли
обиратися тільки евпатриди, тобто представники аристократії.
Інша частина вільного населення – селяни, торговці, були позбавлені права обіймати державні
посади. Вони тільки могли брати участь в Народних зборах, у компетенцію яких не входили особливо
важливі політичні питання.
Крім того, значну частину людей афінського поліса становило так зване невільне населення –
раби, існування яких вважалося необхідним і природним. Раби не мали жодних прав і використовувалися як робоча сила та знаряддя. Адже недаремно Арістотель називав їх живими знаряддями, що
вміють розмовляти.
Встановлений Тесеєм поділ населення виконував важливу адміністративно-регулювальну
функцію й слугував основою побудови аристократичної демократії та системи управління в афінському суспільству. Але він не мав сакрального обґрунтування, такого наприклад, як в Стародавній Індії
був поділ населення на варни, отже, був слабкою основою в організації суспільства.
Абсолютно новим на той час було те, що на вершині управлінської піраміди, замість одного
правителя (як було раніше – базилевса), були Три або Дев’ять правителів – архонтів – членів афінського колегіального уряду, які спочатку обиралися пожиттєво, згодом на 10 років, а з VІІ ст. до н. е. –
тільки на 1 рік [13, 142]. Між архонтами певним чином були розподілені управлінські функції. Умовно
першим серед них вважався архонт-епонім – голова виконавчої та судової влади, другим – архонтбазилевс, в руках якого була жрецька влада, третім – архонт-полемарх, який мав військову владу. У
сер. VІІ ст. до н. е. склад уряду було доповнено шістьма архонтами-фесфометами, які виконували роботу верховних суддів. У безпосередньому підпорядкуванні архонтів були відповідні державні органи
та чиновницький апарат.
Наступним важливим органом державної влади в Афінах був Ареопаг – рада знаті (замість колишньої ради старійшин) – вищий законодавчий і контролювальний орган, який ухвалював закони та
слідкував за їхнім дотриманням; здійснював нагляд за діяльністю всіх державних органів і посадових
осіб, використовуючи право вето; стежив за вихованням, дотриманням культів і звичаїв; розглядав
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кримінальні справи; намічав та обирав архонтів (уряд). А в разі загрози державі Ареопаг ставав головним органом державного управління з усією повнотою влади. Його склад завжди поповнювався з числа колишніх архонтів.
Низовим органом управління були Народні збори, на яких, як правило, оголошувалися рішення
вищих органів державної влади. Інколи були й різні обговорення, де народ (вільні громадяни) простим
криком висловлював своє схвалення або несхвалення. Але так було до VІ ст. до н. е. й у цьому суть
аристократичної демократії.
Із наростанням майнової нерівності в Стародавніх Афінах загострювалася боротьба між аристократією і вільним населенням (демосом). Результатом цієї боротьби стало проведення у VІ–V ст.
до н. е. низки реформ, які відсторонювали аристократію від привілеїв і влади та збільшували в ній
участь:
– спочатку середньозаможних громадян (геоморів і деміургів), засновуючи при цьому новий орган державної влади (замість Дев’яти архонтів і Ареопагу) – Раду чотирьохсот і нову форму устрою
держави – політію;
– згодом і всіх вільних громадян Афін (включаючи незаможних), ліквідуючи попередні й створюючи ще новіші органи влади (Раду п’ятисот, Колегію десяти стратегів) та абсолютно нову на той час
форму правління – народну демократію.
Афінська народна демократія розглядається як найоптимальніша форма влади. Багато хто
вважає, що сьогодні, в епоху комп’ютерних технологій, коли зняті обмеження на шляху широкої участі
людей в управлінні державою, вона може бути відроджена й стати альтернативою представницької
демократії. Однак, слід зауважити, що якщо політія, відсторонювала від влади аристократів, то народна демократія незахищена від неосвічених людей і часто призводить до перерозподілу власності, війни й ослаблення держави [2].
Великий внесок у розвиток теорії, культури та мистецтва управління здійснили давньогрецькі
філософи Сократ, Ксенофонт, Платон і Арістотель. У їхніх трактатах об’єктом спеціальних досліджень
стали питання управління державним і приватним господарством.
Сократ – одним із перших дав характеристику управління як особливої сфери діяльності. На
його думку, головне в управлінні – поставити потрібну людину на потрібне місце й домогтися виконання доручених їй завдань. Причому він підкреслював, що ефективно управляти суспільними справами
може тільки той, хто сам досяг успіхів в особистих справах. На основі аналізу різних форм управління
Сократ проголосив принцип універсальності управління [9, 204–205, 209].
Найбільш відомою роботою Ксенофонта, в якій знайшли відображення погляди на управління,
була “Домострой”, що є своєрідним посібником з організації рабовласницького господарства та
найкращих методів експлуатації рабів. Ксенофонт відмітив низку якостей, якими повинен володіти
гарний управитель: велика прихильність до господаря і його сім’ї; дбайливе ставлення до майна та
вміння прищепити цю якість своїм підлеглим; знання (повинен знати, що треба робити, коли та як);
чесність; уміння начальствувати. При цьому він також підкреслював, що не всі люди можуть бути
управителями й виділив три категорії людей, яких не можна призначати управителями: не має стриманості у вживанні вина (таку людину не зробиш турботливою – пияцтво змушує її забувати про всі
потрібні справи); непомірність у сні (коли спить людина, вона ні сама не може виконувати своїх
обов’язків, ні інших змушувати); надмірна відданість любовним насолодам [5, 27–28].
У «Домострої» були також розглянуті питання матеріального стимулювання й оплати праці,
причому не тільки управителів, але й рабів. Ксенофонт звертав особливу увагу на необхідність зацікавлення працівників у результатах своєї праці й пропонував використовувати три основні способи
впливу на них: покарання, гарне спілкування та похвалу.
Ксенофонт одним із перших в світовій управлінській науці досить докладно розглянув проблему поділу праці. Він підкреслював корисність поділу праці, що дає великий ефект не тільки у виробничій сфері, але і в управлінській роботі.
Платон розробив проект ідеального державного устрою, заснованого на ідеї справедливості.
Як і більшість мислителів того часу, він розглядав державу крізь призму норм етики та моралі. На його
думку, існування суспільства ґрунтується на двох принципах – моральності та господарювання, включаючи ринкові інститути, такі як гроші, торгівля і т. д. Стосовно вищих станів приватна власність заперечується, проте третьому стану вона навіть необхідна, оскільки вчить ощадливості.
Гармонійне існування держави забезпечується, на думку Платона, завдяки тому, що нею керує
найбільш мудрий стан – правителі. У ролі правителів він бачить філософів. Тільки вони, будучи мислителями за природою, при відповідному вихованні й освіті, можуть мати таке право [10, 86].
Правитель повинен любити істину, бути правдивим, розважливим і безкорисливим. Він не може бути дріб’язковим, хвалькуватим, боязким, невживчивим і несправедливим. Правитель є свого роду пастирем, який здійснює догляд і нагляд за людським стадом.
Мудре управління, вважав Платон, має ґрунтуватися на загальних і розумних законах. У той
же час він застерігав, що самі по собі ці закони занадто абстрактні й догматичні для того, щоб на їх
основі можна було відшукати правильне рішення у кожній конкретній ситуації.
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Арістотель розрізняв три правильні й три зіпсовані форми державного устрою та управління.
На його думку, критерієм їх розрізнення є мета правління: у правильних формах політична влада служить усьому суспільству, в зіпсованих формах влада використовується в інтересах правителів.
Правильними філософ вважав форми, при яких виключена можливість корисливого використання влади. До них належать монархія, аристократія й політія, яка засновується на поєднанні
олігархії та демократії. При політії управління суспільством покладається на середній клас, тобто на
переважаючі шари середніх власників, які були б не багаті, й не бідні, оскільки те й інше пов’язане зі
схильністю до розбещеності та несправедливості. Зіпсованими, або такими, що виродилися, видами
правильних форм, Арістотель вважав тиранію, чисту олігархію й крайню демократію. Краща форма
правління – політія, гірша – демократія, неминуче виродження якої призводить до тиранії.
Арістотель акцентував увагу на проблемі ступінчастості в управлінні. Він вважав, що при будьякому державному устрої виявляються дві ланки – вища й нижча. Управління державним устроєм може бути ефективним тільки в тому разі, коли воно зосереджене в руках гідних людей: «...правити повинні ті, хто в змозі правити найкращим чином» [3, 181]. Причому управління повинно бути пов’язане з
нормами етики.
Розглядаючи способи придбання багатства й задоволення потреб, Арістотель виділив два типи господарства: економію і хрематистику. Він писав: «...мистецтво наживати статки не тотожне науці
про домогосподарство: в одному випадку мова йде про придбання засобів, в іншому – про користування ними...» [3, 39]. Метою економії є придбання споживчих вартостей, необхідних для життя, домашнього господарства та для державних потреб. Економічна діяльність обумовлена природними
причинами і є необхідною. Хрематистика – неприродна діяльність, мистецтво наживати статки шляхом
торгівлі, яка не є необхідною і не узгоджується із законами природи.
У Арістотеля можна знайти також ідеї про необхідність спеціалізації праці. На його думку,
будь-яка справа найкраще виконується однією людиною. «З цим обов’язково повинен рахуватися законодавець; він не повинен допускати, щоб одна й та сама людина і на флейті грала, і чоботи шила»
[3, 124].
Таким чином, можна сказати, що дух наукового пізнання, який властивий управлінській теорії
Арістотеля, сформував у подальшому основу для наукового менеджменту, який з’явився на світ аж
тільки на поч. ХХ ст.
Висновки. Одержані у процесі дослідження результати доповнюють науку новими знаннями
про становлення культури менеджменту на етапі зародження європейської цивілізації й дають змогу
дійти таких висновків:
1. У ІІІ тис. до н. е. (крито-мікенський період) – виникають перші давньо-грецькі монархічні
держави з жорстко централізованою бюрократичною системою управління, яка дуже схожа до деспотичних структур Стародавнього Сходу.
2. В ХІ ст. до н. е. (гомерівська епоха) відбувається руйнування цих держав, відродження
родоплемінних відносин і формування централізованої але м’якої триступінчатої системи управління:
народні збори – рада старійшин – вождь (базилевс), у якій останні не мали абсолютної влади, оскільки
значна її частина поступово відходила до архонтів (помічників) і ради старійшин.
3. В архаїчну епоху (VІІІ–VІ ст. до н. е.) звершується етнічна консолідація грецького суспільства, виникає приватна власність і товарне виробництво, різке розшарування населення, десакралізація політичної влади правителів (базилевсів) та становлення принципово нової форми організації суспільства – полісу (республіки).
Проте вважається, що найбільшого розквіту давньогрецьке суспільство досягло у V–ІV ст. до
н. е. (класична епоха), разом із яким наростали конфлікти, що сприяли ослабленню полісів та їх завоюванню.
4. Давня історія Афін найповніше серед усіх інших полісів відображає всі ці події та еволюцію
культури управління. За устроєм ця держава протягом ХІ–VІ ст. до н. е. була аристократичною демократією, а впродовж V–ІІІ ст. до н. е. – спочатку політією, а потім народною демократією. Проте тогочасний поділ населення не мав сакрального обґрунтування (наприклад, такого, як у Стародавній Індії),
отже, був слабкою адміністративно-регулювальною основою в організації суспільства.
5. Абсолютно новим і найвагомішим здобутком давньогрецької культури менеджменту було
винайдення демократичної системи управління, при якій, по-перше, одноосібні органи управління
державою заміщалися колективними органами; по-друге, у членів колективних органів управління були відносно рівні права; по-третє, рішення ухвалювалися за волею більшості; по-четверте, органи
державної влади обиралися; по-п’яте, незалежність контролю влади; по-шосте, десакралізація влади;
по-сьоме, поділ влади на виконавчу, законодавчу, судову та контрольну (хоч останнє вже було винайдено раніше в Стародавній Індії).
6. Аристократична демократія передбачала владу родоплемінної знаті – евпатридів, яка на
демократичних засадах формувала вищі колективні органи державної влади й управління (Ареопаг –
законодавчий, судовий і контролюючий орган; Дев’ять архонтів – виконавчий орган). Були також
Народні збори, на яких оголошувалися рішення вищих органів влади, а вільні громадяни простим криком висловлювали свою думку.
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7. Із загостренням боротьби між аристократією і вільним населенням та проведення низки реформ виникали такі форми демократичного устрою й управління, як політія – влада та управління середньозаможних громадян: геоморів і деміургів (вищий орган державної влади – Рада чотирьохсот), і
народна демократія – влада усіх вільних громадян (вищі органи влади – Рада п’ятисот; Колегія десяти
стратегів). При цьому повноваження Народних зборів ставали дедалі більшими. Розширення демократії призводило до перерозподілу власності, воєн й ослабленню держави.
8. Значний внесок у розвиток теорії та культури управління здійснили давньогрецькі філософи.
Сократ першим дав характеристику менеджменту як особливої сфери діяльності й проголосив принцип універсальності управління. Ксенофонт створив перший посібник з організації рабовласницького
господарства, в якому обґрунтував методи експлуатації рабів, визначив якості, якими повинен володіти управитель, способи стимулювання й оплати праці, першим у світовій управлінській науці докладно розглянув проблему поділу праці.
9. Платон розробив проект ідеального державного устрою, заснованого на ідеї справедливості.
Вважав, що гармонійне існування держави забезпечується завдяки тому, що нею керує найбільш мудрий стан – правителі, в ролі яких він бачив філософів. Арістотель розрізняв правильні та зіпсовані
форми державного устрою й управління, критерієм чого є мета влади. Найкращою формою вважав
політію. Також акцентував увагу на ступінчастості та поділі функцій управління, закладаючи цим самим основу майбутнього наукового менеджменту. Наукова новизна одержаних результатів полягає у
виявленні та системному узагальненні особливостей культури управління в Стародавній Греції, а
практичне значення – у доповненні теорії та історії культури систематизованими теоретичними знаннями щодо розвитку світової культури й мистецтва управління. Перспективами подальших наукових
розвідок у цьому напрямі може стати дослідження культури менеджменту в інших країнах Стародавнього Заходу.
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ФОРМУВАННЯ «ЛЮДИНИ КУЛЬТУРИ»
ЯК ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ СТУДІЙ МАЙБУТНЬОГО
Мета. Для суспільств, які транзитують від індустріалізму до постіндустріалізму, освіта має бути інструментом їх реформування та рушієм розвитку. Пошук необхідних компонентів нової парадигми освіти є метою пропонованої статті. Методологія. Дослідження здійснювалося загальнонауковими методами: аналізу, синтезу, абстракції, системності, узагальнення. Наукова новизна. Обґрунтовано думку про те, що різні позиції філософів
освіти об’єднують їх у наступному: сучасна освіта має бути практикою свободи в осмисленні та обговоренні життєвих ситуацій та у соціальній дії індивіда; метою всіх педагогічних зусиль має бути життєвий світ учня,
невід’ємним елементом якого є критичне мислення; адекватним засобом досягнення цієї мети має бути діалог;
саме освіта є інструментом реформування суспільства, передумовою виходу із цивілізаційної кризи. Висновки.
Під час здійсненого дослідження доведено, що детермінантом процесу формування «людини культури» виступають: новітні технічні засоби навчання для переходу до «комп’ютерного мислення»; новий тип вчителя/викладача,
не пов’язаного з конкретним навчальним предметом. Наголошується, що основою для діалогу у процесі формування «людини культури» має бути не логіка предмету, а логіка культури й людини.
Ключові слова: консюмеризм; «зусилля ствердження»; афірмація; антропокосмізм; синергетика;
комп’ютерне покоління; візуальна революція; постмодерна освіта; «школа діалогу культур».
Кушнарев Валерий Владимирович, кандидат культурологии, доцент, декан факультета культурологии Киевского национального университета культуры и искусств
Формирование «человека культуры» как проект учебно-воспитательных студий будущего
Цель. Для обществ, которые трансформируются из индустриальных в постиндустриальные, образование должно быть инструментом их реформирования и двигателем развития. Поиск необходимых компонентов
новой парадигмы образования является целью предлагаемой статьи. Методология. Исследование осуществлялось общенаучными методами: анализа, синтеза, абстракции, системности, обобщения. Научная новизна.
Обоснована мысль о том, что разные позиции философов образования объединяют их в следующем: современное образование должно быть практикой свободы в осмыслении и обсуждении жизненных ситуаций и в социальном действии индивида; целью всех педагогических усилий должен быть жизненный мир ученика, неотъемлемым элементом которого является критическое мышление; адекватным средством достижения этой цели должен
быть диалог; именно образование является инструментом реформирования общества, предпосылкой выхода из
цивилизационного кризиса. Выводы. В процессе осуществленного исследования доказано, что в качестве детерминанта процесса формирования «человека культуры» выступают: новейшие технические средства учебы
для перехода к новому «компьютерному мышлению»; новый тип учителя/преподавателя, не связанного с конкретным учебным предметом. Отмечается, что основу для диалога в процессе формирования «человека культуры» должна составлять не логика предмета, а логика культуры и логика человека.
Ключевые слова: консюмеризм; «усилие утверждения»; афирмация; антропокосмизм; синергетика;
компьютерное поколение; визуальная революция; постмодерное образование; «школа диалога культур».
Kushnarov Valery, candidate of Culture Studies, docent, dean of the Faculty of Culture Studies in Kyiv National University of Culture and Art
The formation of “person of culture” as a project of future educational studios
Purpose of the article. The education should be a tool of reformation and power of development for these societies, who move from industrialism to post-industrialism. The goal of this article is to overcome recognition of this “classical” educational model and to search necessary components of the new educational paradigm. Methodology. The
research was done by such general scientific methods as the method of analysis, of synthesis, of abstraction, consistency, and method of generalization. Scientific novelty.The study of this paradigm recognized by “school of culture’s dialogue” that requires the teacher of the new type, who meets the information age’s requirements of human history. Conclusions. During the process of the research was proved that formation processes determinant of “person of culture”
are: new technic means of study for moving to new “computer thinking”; a new type of teacher without any specific subject. It’s noted that culture logic and human logic but not subject logic should be a base for dialogue in a formation process of “person of culture.”
Key words: consumerism; “efforts statement;” affirmations; antropo-cosmic; synergetic; computer generation;
visual revolution; postmodern education; “school of culture’s dialogue.”

Актуальність теми дослідження. Світовий досвід підтверджує, що господарсько-економічні, науково-технічні та культурні досягнення, особистісна самореалізація членів суспільства успішніші у тих
соціальних організаціях, де краще інвестується освіта, де високим і стабільним є престиж відповідних
професій. Для таких суспільств саме освіта є інструментом їх реформування та умовою подолання
криз. Кризовим стан освіти можна вважати за наявності у її системі двох тривалих суперечностей:
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144

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
1) між змістовним і формально-організаційним компонентами навчального процесу та
2) усвідомлюваними цілями освіти та її результатами. У цьому зв’язку важко не погодитися з висновками тієї більшості дослідників освіти, які кризу даної галузі відносять до числа глобальних проблем
сучасності [2, 37; 7, 48].
Прояви цієї кризи вражають своєю цинічно-відвертою девальвацією знань, соціальною незахищеністю інтелектуальної праці та її результатів, живучістю стереотипу безглуздості здобуття освіти,
що стимулює зацікавленість у так званому «отриманні» атестату чи диплому, але не, власне, знань.
Не справдилися також сподівання на подолання проблем у освіті шляхом впровадження «багатоваріантності» освітніх технологій і «альтернативності» можливостей її отримання взагалі.
Особливо пригнічує освіту консюмеризм – знаковий феномен сучасної споживацької культури.
Серед причин його поширення чільне місце посідає втрата більшістю навчальної спільноти вміння і
бажання читати тверді тексти або «навчальну книжкову продукцію» і заміна цієї інтелектуальної
функції культурної людини полегшеним, так званими «зручними» розважальними підходами до процесу оволодіння знаннями, тобто, власне, навчання. Цій справі слугує культивування інфотейнменту
(від слів information entertainment – інформація та розвага), який презентує виклад важливої та серйозної інформації у полегшено-розважальній формі з використанням ігрових методів. Саме споживацька
культура сформувала «кліпове покоління», «Пепсі», «NEXT» «3D» [4; 9, 112]. За умов культивування
споживацького екранного медіа-мислення спостерігається неухильний занепад культури й цінностей
освіти.
Приведені з наукових досліджень та власних спостережень висновки засвідчують, що т. зв.
«класична» модель освіти, сформована під впливом наукової революції XVII – XVIII ст. та філософсько-педагогічних ідей XVIII – поч. ХІХ ст. себе вичерпала. Все це свідчить про контрпродуктивність у
наш час функціонування освітньої сфери з такими характеристиками. Водночас вона завжди детермінується моделлю культури, що стимулює до пошуку нових ідей, підходів, методів, форм у сучасних навчально-виховних практиках [1; 6; 8; 10; 14].
Мета дослідження. Враховуючи їх доробок, доречно визначити за мету подальше виявлення
та інтерпретацію чинників, які б уможливлювали стимулювати зміни у досліджуваній сфері.
Виклад основного матеріалу. Позаяк шлях змін у освіті пролягає через трансформацію, яку
вже пройшли інші соціокультурні системи (від «класики» через «некласику» до «постнекласики»), то
доцільніше вдатися до споглядання освіти як «структурної цілісності з компонентів різноманітності»
[14]. Така методологія уможливлює припущення вектора майбутнього розвитку освіти як соціокультурного феномену, який намагається зберегти своє традиційне місце у полі культуротворчих процесів.
Саме їх синергія утворює своєрідний механізм, який ґрунтується на здатності homo sapiens
об’єктивувати сутнісні творчі сили для створення нових культурних форм, а також імплементувати до
духовного космосу і культури повсякденності створені й вже проінтерпретовані й оцінені культурні
сенси [15, 409 – 537].
Появу такого механізму у індивіда досліджував на поч. ХХ ст. німецький філософ-антрополог
Макс Шелер (1874 – 1928 рр.) у роботі «Становище людини в космосі». Розглядаючи людину частиною Природи, вчений наголошував, що «живі істоти суть не тільки предмети для зовнішніх спостережень, але й володіють для себе-внутрішньо-буттям (Fursich-und-Innesein), у якому вони являються
самі собі (inne werden)» [19]. Цю живу істоту мислитель кваліфікує «душею», яка надає енергії усім
різновидам поведінки й діяльності людини і «створює несвідоме обмежене відчуття й уяви, чуттєве
поривання (Gefuhtsdrang) [19]. Це поривання є глибоко внутрішнім, вольовим, духовним і, водночас,
рефлексивним «зусиллям ствердження». У гуманітаристиці, і, зокрема, психології, таке інтелектуальне
зусилля індивіда отримало назву «афірмація» (від лат. «firmare» – здійснювати ствердження – авт.),
що означає цілеспрямоване усвідомлення ним необхідності зміни раніше сформованих власних переконань. Але реалізувати цю потенцію, перевести її у план індивіду необхідно вже самостійно, навчившись породжувати у собі учасника рефлексивного культурного діалогу з собою [12]. Охарактеризований вище механізм перетворення індивіда в особистість знаходить своє відображення у новій
культурологічній парадигмі постнекласичної гуманітаристики, за якою вищим критерієм достовірності
пізнання людиною світу, оточення і т. д. є духовне і діяльне утвердження у побутуванні її культури
певного сенсу. Така трансформація індивіда передбачає відповідальність перед Природою і Універсумом, які «запрограмували» індивіда бути й діяти згідно програми. Тому щоб знайти у собі сили на
ствердження і стати «особистістю», індивіду необхідно «порозумітися» з цими вищими силами на основі поваги до них, що отримало назву антропокосмізму – принципу життя сучасної людини, який передбачає імперативність екологічного мислення і етики коректності у стосунках з Універсумом [17].
Охарактеризована гуманітаристична парадигма з присутністю в ній афірмації не вимагає руху
думки індивіда за схемою «або – або», чи «правильно – не правильно», яка ще залишається дотичним
компонентом структури сьогоднішніх навчальних практик. Істинність «отриманих» у процесі навчання
знань завдяки афірмації змінюється, вони набувають статусу «здобутих», що стає внеском особистості до культуротворчого процесу [15, 499 – 513].
Удосконалюючи власний предметний світ, людина впорядковує й окультурює його, створює
для свого існування все зручніші умови. У результаті такої дисгармонії її «другий» світ все більше стає
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недосконалим. Так людина почала створювати хаос, сили якого досягли планетарного масштабу. Поступово виробництво хаосу опинилося у «приватному користуванні» мас, свідомість і тип раціональності яких сформувався у межах старої культурної парадигми «створення для себе» цивілізованих
умов існування [4, 3 – 17].
Причина загрози для всієї сучасної культури від такого інстинкту людини вбачається у нездатності людини осягнути системні взаємодії, відкритий характер систем, до яких вона вторгається чи то
своєю виробничою діяльністю. Саме екологічна система і людина сьогодні є двома центрами прискіпливої уваги. Природа і світ як об’єкти людських суб’єктивних практик сьогодні мають сприйматися
співрозмірними їх суб’єкту – людині [16, 46 – 50].
Але таке сприйняття світу й Природи вимагає докорінної зміни світовідчуття. Такий підхід
уможливлюється завдяки новому міждисциплінарному напряму – синергетиці – науки про активні
нелінійні середовища, які спроможні на самоорганізацію. Виникла вона завдяки відкриттю бельгійськими вченими І. Пригожиним, І. Стенгерс та Г. Хакеном у 70-х роках минулого століття «детермінованого хаосу», що суттєво змінило фундаментальні уявлення про Універсум. До складу хаосу синергетика відносить складні процеси, як-от: «нелінійні активні середовища», «порядок і хаос»,
«нерівноваговість», «нестійкість», «незворотність», «біфуркація», «флуктація», «дисипативні структури», «коеволюція», «глобальний еволюціонізм», «не лінійність», «відкрита система», «спонтанність»
та ін. [11].
На нашу думку, саме синергетичний підхід уможливлює осягнення сучасної «візуальної революції» – феномена, усвідомлення якого вбачається третім фундаментальним чинником подолання
класичної системи освіти. Саме вона детермінує заміну «дескриптивного» стилю в освіті на «герменевтичний», що конче необхідно для вміння працювати з новим «комп’ютерним» поколінням учнів та
студентів, яке замінило у навчальних закладах «книжне покоління». З іншого боку, з приходом
комп’ютерної епохи вочевидяться загрози не тільки для психологічного й інтелектуального здоров’я
молоді, а й проблеми хакерів, кібернетичних розладів, комп’ютерної залежності [19].
Наступним детермінантом подолання класичної парадигми освіти дослідники вважають нову
культурну ситуацію – постмодерн, яка замінила інтегровані й уніфіковані «досучасні» суспільства, у
яких людина відчувала себе у психологічному комфорті, «вдома», на хаотичне нагромадження різних
взаємовиключних світів: непорозуміння між подружжям, конфлікти між представниками різних поколінь, конфронтації між представниками різних субкультур і т. ін. Саме за таких умов виникла «критична педагогіка», представники якої критикують сучасну освіту, методи навчання й виховання,
постіндустріальне споживацьке суспільство. Вони звинувачують освіту в тому, що вона адаптує молодь до існуючих форм влади, що у педагогічному просторі домінує технократичний підхід за відсутності самокритичного підходу педагогів до своїх практик, нехтується пріоритетність піклування педагогів про вдосконалення навчально-виховних технологій [5]. Американський філософ, який розвивав у
своїх творах постмодерністський варіант прагматизму, Ричард Маккей Рорті (1931 – 2007) висловив
сумнів у дотичності до освіти філософії, функцію якої він вбачає «терапевтичною» з метою допомоги
людям здолати застарілі філософські ідеї. У книзі «Філософія і дзеркало природи» для позначення
«формування людини з допомогою діалогу» він запропонував термін «edification» (едифікація), як
форму герменевтичного дискурсу [13].
Інтерес викликають також ідеї австрійського філософа і соціального критика хорватського походження Івана Ілліча, який у книзі «Суспільство без шкіл» доводить, що техногенна цивілізація не
тільки підвела світ до екологічної катастрофи, а й створила спосіб мислення, який унеможливлює людям побачити наближення цієї катастрофи. Причинами такого мислення він вважає міфологеми, які
побутують у модерній свідомості сучасного індивіда.
Ілліч стверджує, що школа занурює людей у світ міфів, у тому числі й у «міф споживання». Поклоніння перед наукою й формування еліти вчених спричинило монополію на мислення, що обмежило
здатність людини виробляти знання. Він наголошує, що знання, які стали товаром, завжди неповні, бо
завжди є можливість запакувати їх у інший спосіб, тому людина стає залежною від професійних виробників знань, що паралізує її моральну та політичну уяву, формує пізнавальну неміч, яка ґрунтується
на ілюзії про меншовартість знань окремого громадянина у порівнянні зі знаннями науковими. Ілліч
також називає три перешкоди, що стоять на шляху перетворення людства у співтовариство виживання: а) палка некритична прихильність науці; б) виправлення мови вживання наукових термінів;
в) втрата поваги до офіційних процедур прийняття соціальних рішень. Технократичний світогляд
розглядає вчителя як управителя і наглядача, праця якого зводиться до вимірювання досягнень учнів
та управління їх поведінкою. Звідси він виводить ідеологію спільного виживання вчителя й учнів через
усвідомлення кровного зв’язку з природою, співвідношення себе з усіма поколіннями на основі
поліфункціонального діалогу [3].
Бразильський психолог-педагог Паулу Фрейре (1921 – 1997) у своїх книгах «Педагогіка пригнічення» та «Формування критичної свідомості» теж акцентує увагу на глибинному діалозі між людьми, як єдиній формі спілкування, у якій відсутнє придушення людини. Саме діалог передбачає
взаємність і бажання до спільного навчання, що розвиває практику свободи, уможливлює індивіду
здолати свій підкорений стан [18].
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Наукова новизна. Позиції філософів освіти об’єднують їх у головному:
– сучасна освіта має бути, щонайменше, практикою свободи в осмисленні та обговоренні
життєвих ситуацій, а потім – у соціальній дії індивіда;
– метою всіх педагогічних зусиль має бути життєвий світ учня, невід’ємним елементом якого є
критичне мислення;
– адекватним засобом досягнення цієї мети має бути діалог (полілог);
– у постмодерному суспільстві саме освіта є інструментом його реформування, передумовою
запобігання антропологічній катастрофі.
Висновки. Для умов демократичного суспільства простором освіти особистості має бути світова культура. Носієм нового типу раціональності має бути вчитель-герменевтик як людина культури,
спроможний працювати з різними культурними ситуаціями і стилями мислення, з ідеями різних культур, різними ментальними структурами. Актуальним завданням нової парадигми освіти є формування
людини культури та її здатностей до культуротворчості. Детермінантами цього процесу є:
1. Новітні технічні засоби навчання для переходу до нового «комп’ютерного мислення» для
суттєвої зміни функції вчителя/викладача-предметника з можливою відмовою від нього як транслятора знань.
2. Новий тип вчителя/викладача, не пов’язаного з конкретним навчальним предметом,
функцією якого стає створення культурної ситуації, яка породжує вміння працювати з сенсом, інтересами, значеннями з метою сформувати в учня/студента культуру розуміння і особистісний творчий
потенціал шляхом занурення його до різних етнокультурних, естетичних, моральних, релігійних та інших світів. Саме це уможливлює народження не просто інтелектуального, а й екзистенціального знання. Підмурок діалогу при формуванні людини культури має складати не логіка предмету, а логіка культури і логіка людини.
Формування «школи діалогу культур» на основі синергії емпірико-аналітичного й гуманістичного напрямків є метою майбутньої парадигми освіти. Уникаючи крайнощів емпіризму та абстрактного
теоретизування, така школа мала б творити інтегральний процес освіти, у якому б розвивалися когнітивні й духовні потенції та формувався б бажаний новий тип раціональності.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ГІСТЬ»:
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Мета статті - з’ясувати соціокультурні умови формування та поступової трансформації змісту поняття
«гість». Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні методів, принципів та підходів,
інтегрованих як із загальнонаукового методологічного базису (аналіз, синтез, наукова достовірність й под.), так і з
низки гуманітарних наук. Так, лінгвістичні методи використовувалися для визначення етимологічного походження
понять «гостинність», «гість»; системний – культурно-історичного генезису та змісту гостинності, антропологічний
- зв’язку поняття «гість» із соціальним життям людини. У якості концептуального і теоретичного фундаменту
вирішення мети дослідження використовувався культурологічний підхід. Наукова новизна. Вперше в українській
культурології визначено основні напрями дослідження поняття «гість», зокрема на основі з’ясування його походження та зв’язку з соціокультурними аспектами побутування людини. Висновки. У процесі соціокультурних
трансформацій поняття і статус гостя змінилися. Нині цей статус гарантує особисту безпеку і безпеку майна людини. Гість залишається головним споживачем, навколо якого вибудовується вся сучасна система сервісу в індустрії гостинності. Водночас, як би історично не еволюціонувало поняття «гість» - від його трактування як «чужого», «іншого» до бажаного – першопочатковий смисл у ньому все ж таки залишається. Адже у будь-якому випадку
гість приходить на чужу територію, а відтак опозиція свій-чужий зберігає свої основні ознаки. Хоча фактично
змінює свої полюси, позаяк чужим, іншим вже стає господар території, представник країни відвідування тощо.
Відтак, навіть у сучасному суспільстві основні архаїчні структурно-смислові аспекти, зокрема у взаємовідносинах
гостя і господаря зберігають свою сталість, а їх основою залишається комунікація, яка розгортається у специфічно-символічному часо-просторі.
Ключові слова: гостинність; культура; гість; свій; чужий.
Пылыпив Виктория Владимировна кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры
гостинично-ресторанного дела Киевского национального университета культуры и искусств
Социокультурные аспекты содержания понятия «гость»: к постановке проблемы
Цель статьи - выяснить социокультурные условия формирования и постепенной трансформации содержания понятия «гость». Методология исследования основана на междисциплинарном сочетании методов,
принципов и подходов, интегрированных как с общенаучного методологического базиса (анализ, синтез, научная
достоверность и под.), так и с ряда гуманитарных наук. Так, лингвистические методы использовались для определения этимологического происхождения понятий «гостеприимство», «гость»; системный - культурноисторического генезиса и содержания гостеприимства, антропологический - связи понятия «гость» с социальной
жизнью человека. В качестве концептуального и теоретического фундамента решения цели исследования использовался культурологический подход. Научная новизна. Впервые в украинской культурологии определены
основные направления исследования понятия «гость», в частности на основе выяснения его происхождения и
связи с социокультурными аспектами бытования человека. Выводы. В процессе социокультурных трансформаций понятие и статус гостя изменились. Сейчас этот статус гарантирует личную безопасность и безопасность
имущества человека. Гость остается главным потребителем, вокруг которого выстраивается вся современная
система сервиса в индустрии гостеприимства. В то же время, как бы исторически не эволюционировало понятие
«гость» - от его трактовки как «чужого», «другого» к желаемому, желанному - первоначальный смысл в нем все
же остается. Ведь в любом случае гость приходит на чужую территорию, а поэтому оппозиция свой-чужой сохраняет свои основные признаки. Хотя фактически меняет свои полюса, поскольку чужим, другим уже становится
хозяин территории, представитель страны посещения и т.д. Поэтому, даже в современном обществе основные
архаичные структурно-смысловые аспекты, в частности во взаимоотношениях гостя и хозяина, сохраняют свою
устойчивость, а их основой остается коммуникация, которая разворачивается в специфически-символическом
времени-пространстве.
Ключевые слова: гостеприимство; культура; гость; свой; чужой.
Pylypiv Victoria, Candidate of Cultural Studies, Senior Lecturer, Hotel and Restaurant Business Department,
Kyiv National University of Culture and Arts
Sociocultural aspects of the content of the concept of "guest": to the problem
The purpose of the article is to find out the socio-cultural conditions for the formation and gradual transformation of the content of the concept of "guest." The methodology of the study is based on an interdisciplinary combination of methods, principles, and approaches, integrated both with a general scientific methodological basis (analysis,
synthesis, scientific certainty, and sub.) And with some liberal arts. Thus, linguistic methods were used to determine the
etymological origin of the concepts "hospitality," "guest"; systemic - cultural and historical genesis and content of hospitality, anthropological - connection of the concept of "guest" with the social life of man. As a conceptual and theoretical
basis for solving the purpose of the research, a culturological approach was used. Scientific Novelty. For the first time
in Ukrainian cultural studies, the main directions for the study of the concept of "guest" are determined, in particular, by
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clarifying its origin and its connection with the socio-cultural aspects of human existence. Conclusions. In the process of
socio-cultural transformations, the concept and status of the guest have changed. Now, this status guarantees personal
safety and security of a person's property. The guest remains the main consumer, around which the whole modern system of service in the hospitality industry is built. At the same time, no matter how historically the concept of "guest"
evolved - from its interpretation as "alien," "other" to the desired, desired - the original meaning remains in it. After all, in
any case, the guest comes to someone else's territory, and therefore the opposite of his-stranger retains its main signs.
Although it changes its poles, because it's foreign, the owner of the region, the representative of the country of visit, already becomes another, etc. Therefore, even in modern society, the main archaic structural and semantic aspects, in
particular in the mutual relations of the guest and the host, retain their stability, and their basis is communication, which
unfolds in a specifically symbolic time-space.
Key words: hospitality; culture; guest; ones; another's.

Актуальність і мета дослідження. Поняття гостинність включає низку суміжних категорій, перелік яких варірується залежно від того, який смисл дослідник вкладає у її визначення, що почасти зумовлене галуззю знань, яку він представляє, серед яких, зокрема, менеджмент, економіка, соціологія і
культурологія.
Так, у словнику-довіднику «Туризм, гостинність, сервіс» гостинність розуміється, як: 1) система
обслуговування людей, що знаходяться у подорожі, на відпочинку далеко від свого дому; 2) найважливіша споживча якість туристичного продукту та туристичних послуг, що дає можливість клієнту переконатися в тому, що йому раді, його поважають; 3) якість характеру і поведінки людини, що
вирізняється привітністю і хлібосольством, яка любить приймати та пригощати гостей [21, 66]. Тобто у
словнику представлено три різних визначення, які водночас не просто по-різному характеризують поняття гостинності, а й взаємодоповнюють один одного для повноти розуміння цього багатоаспектного
феномена.
Суголосним з першим трактуванням є визначення гостинності Дж. Уокером: це широкий набір
видів бізнесу, кожен з яких пов'язаний з обслуговуванням людей, що знаходяться поза домом [22,
852]. У широкому змісті, зокрема в контексті туризму, «як індустрію, в якій задіяні мільйони
працівників, що забезпечують готельний та ресторанний бізнес, побут, відпочинок та розваги туристів,
задовольняють їх різнопланові потреби та інтереси» [23], розуміє гостинність український філософ В.
Пазенок. Г. Гарбар визначає гостинність як систему заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, задовольняють різноманітні побутові й господарські запити гостей, сервіс [8].
Як соціальний інститут, структуру якого формує безліч агентів, розуміють гостинність прихильники соціального підходу. Так, А. Першиц трактує гостинність як універсально розповсюджений суспільний інститут, який забезпечує гостю прийом і піклування [14, 38], А. Вейнмейстер - як один із найдавніших соціальних інститутів, який
еволюціонував від філософії взаємності до сервісу за
винагороду [5, 148], А. Поплавська – як складне явище соціальної культури, що включає: а) настанову
суспільної свідомості на доброзичливе ставлення до представників іншого племені, народу, нації,
держави; б) систему відповідних морально-етичних норм спілкування з ними як з «гостями» та поведінки «у гостях» [16, 171], Г. Гарбар - як соціально сформовану властивість специфічної діяльності з
обслуговування особистості [8].
З урахуванням методологічних позицій культурологічного підходу трактує поняття гостинності українська дослідниця В. Русавська: «гостинність постає як результат процесів акультурації
впродовж тривалого історичного періоду, що дає підстави розглядати її в історико-культурному аспекті
як складову традиційної побутової культури у співвіднесенні з національним характером, моральними,
естетичними цінностями, способом життя, типом поведінки» [17, 18].
Загалом термін "гостинність" фактично було введено у наукову сферу в 1982 р. на конференції національних асоціацій готелів і ресторанів Європейської Економічної Співдружності, тому у сучасному значенні він дійсно поєднує всі зазначені вище визначення.
Однак, незалежно від того, розуміється гостинність як суспільна практика, бізнес, сервіс, індустрія чи характеристика людини тощо центральною категорією у ній залишається поняття гостя. На
це, власне, вказує і етимологія походження слова «гостинність», яку зазначений вище словник виводить від фр. Hospice - странноприимный дом (рос.), будинок для прочан, для прийому. Будівництво
таких будинків, зокрема на російських землях, відбувалося в межах благодійності, допомоги обездоленим, зокрема хворим, які не мали коштів для лікування. Тому такі будинки ще називали богадільнями. Також вони використовувалися для розміщення прочан, паломників, богомольців, тобто виконували ще одну соціальну функцію, яка відсилає нас до лінгвістичного походження їх назви, найбільш
наближеної до понять «подорожній», «мандрівник» (рос. странник).
Відтак,«hospitalitè» у французькій мові, як зазначає С. Зенкін, вказувало на прийом паломників
та біженців. Водночас російське слово «гість» також означало «купець». Звідси похідними є французькі лексеми «hopital» і «hospice» («госпіталь» і «хоспіс»), а пізніші російські та українські «гостинний» та «купецький двір» [9].
Незважаючи на достатню кількість наукових праць, присвячених гостинності, зокрема в культурології, поняття «гість» ще не здобуло свого ґрунтовного опрацювання, зокрема в українській науці,
що й визначає актуальність його дослідження.
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Мета статті - з’ясувати соціокультурні умови формування та трансформації змісту поняття
«гість». Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному поєднанні методів, принципів та
підходів, інтегрованих як із загальнонаукового методологічного базису (аналіз, синтез, наукова достовірність й под.), так і з низки гуманітарних наук. Так, лінгвістичні методи використовувалися для
визначення етимологічного походження понять «гостинність», «гість»; системний – культурноісторичного генезису та змісту гостинності, антропологічний - зв’язку поняття «гість» із соціальним
життям людини. У якості концептуального і теоретичного фундаменту вирішення мети дослідження
використовувався культурологічний підхід.
Ступінь наукової розробки. Різні аспекти гостинності досліджували зарубіжні дослідники Д. Боуэн, Р. Браймер, А. Гамзатова, С. Герберштейн, Г. Котошихін, Ф. Котлер, Д. Мейкенз, Д. Уокер та ін. У
російській науці найбільш ґрунтовні гуманітарні дослідження гостинності, зокрема пов’язані з походженням самого поняття, насамперед представлені дисертаціями Т. Захарової «Порівняльно-зіставне
лінгвокультурологічне дослідження концепту "гостинність", Г. Гарипової «Концепт «гостинність» в
російській і англійській мові: на матеріалі фразеологізмів», М. Конакова «Гостинність і куначество в
етносоціальної традиції балкарців і карачаївців», Ю. Ватоліної «Гостинність як антропологічний феномен». В українській гуманітаристиці дослідженню гостинності присвячені дисертаційні роботи В.
Русавської [17], А. Поплавської [16], Г. Вишневської [6], монографія Г. Гарбара [8], публікації Н. Войтович, О. Гримак [7], І. Комарніцького [11] та ін.
Російський дослідник В. Русаков у есе «Гість як культурно-історичний феномен» категорію гостинність виводить від англійського hospitality; давногрецького φιλοξενια, що, у свою чергу, походить
від англійського guest – гість [18]. А далі автор посилається на працю Ю. Колосовської «Гостинність
як право народів стародавнього Риму»: «Етимологія слова «гостинність» (hospitium) сходить до загальноєвропейського кореня і пов'язана з родинними поняттями - hospes / hostis, коли цим словом позначали не тільки «ворога», а й взагалі «чужу людину», «чужака»,«чужинця». Відомо, що це слово є і в
німецьких (der Gast), і в слов’янських мовах. «Найближчою аналогією латинській мові hospes / hostis у
грецькій мові є слово ζένος (гість, чужинець)» (…) «Етимологія слова hospitium примітна і в тому
відношенні, що вона показує розвиток мислення стародавньої людини, коли навколишній світ мислився як розділений на два протилежних світи - на світ чужий і світ свій» [10].
Етимологічний аналіз слова «гість», зокрема в українській мові, вказує на його первісне тлумачення, тісно поєднане з поняттям чужого, яке є семантично-смисловою опозицією поняттю «свій»,
утворюючи у парі своєрідну дихотомію, яка частково, по суті, зберігається і нині. Так, українська
лінгвіст І. Василькова, вважає, що етимологічна подібність у походженні слова «гість» від «чужий, ворог, незнайомець» у різних мовах (староанглійська gast, giest, протогерманська gastiz, нідерландська
gast, готська gasts) свідчить про однакове сприймання і ставлення до незнайомців у різних мовних
картинах світу, зокрема в українській (від лат. hostis – чужоземець, ворог) [3, 60]. Також походженням
цього слова виводять з готської мови від «tjudъ» – народ, а з історією і міфологією античної Греції й
пов’язують слово «ξένος» – «чужий», «гість».
Таке феноменальне розуміння «гостя» дослідники почасти пов’язують з архаїчним підсвідомим страхом всього незвіданого, невідомого, що апріорі могло втримувати небезпеку, загрозу життю і
майну людини. Звідси і жорстко вивірені техніки контактності з «чужим»: це і «техніка безпеки» при
зустрічі з «чужим», і «техніка його прийому». Саме в такій подвійності й складаються «техніки» гостинності, як зазначають автори праці з символічною назвою «Гість як знамення Іншого». Такий міфізм архаїчних асоціації неминуче передбачає сакральність буття-з-іншими, чужими, сакральність гостя і самої гостинності [4, 140].
З іншого боку, концепт «гостинність» у своїй бінарній опозиційності Своїх і Чужих свідчить про
можливості тимчасової нейтралізації такої опозиції, формуючи проблему відносин Чужого, Іншого, головним предметом уваги у розумінні гостинності [25, 112].
Також у будь-якій культурі «чужий», «інший», «інакший» слугує самоідентифікаційним позначенням людини, що належать до іншого народу і не має особистості, власного обличчя» [19, 16]. Так,
«Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.» трактує поняття «гість» як чужинець, іноземець,
приїжджий купець [20, 257], що також свідчить про первісне розуміння гостя та його статусу, притаманне всім культурам.
Г. Гарбар наголошує, що в історії Київської Русі поняття гість вперше згадується в договорах
князів Олега та Ігоря поряд з "купцем", оскільки гостем називали купця-торговця, що відвідує різні
землі [8].
У своїх «Повчаннях…» Володимир Мономах дає такі настанови: потенційного гостя напоїте,
нагодуйте краще стороннього; а ще більше вшануйте, звідки він до вас не прийде, – чи простий, чи
знатний чи посол, якщо не можете дарунком, то їжею і питвом. Вони бо, мимо ходячи, прославлять
чоловіка по всіх землях – або добрим, або лихим [15, 64].
Також давні слов‘яни взагалі вважали, що гість, якого не прийняли за всіма етикетними правилами, може нанести збитки господарству та забрати з собою бджіл і худобу [1, 533].
Сам ритуал годування та обдаровування чужого, бідного означав символічний обмін: віддаси
чужому на цьому світі, віддасться свому - на тому [2, 316].
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Як своєрідний обмін на безоплатній основі, дар і дарування, мета якого надати притулок і їжу
та самому нанести візит у відповідь, розуміє, зокрема, гостинність П. Лардельє у праці «Приймати гостей, віддавати візити». Приймати гостей – значить не просто витрачати на це час і гроші, а й брати
участь, наголошує дослідник, у символічному ритуалі [12, 55]. Суголосною є і думка М. Мооса: подарувати щось кому-небудь - це подарувати щось від свого «Я» [24, 81].
Інколи поряд з поняттям дару в антропологічному вимірі гостинність часто сусідує з поняттям
милосердя. Хоча Г. Гарбар констатує, що гостинність не є синонімом милосердя, хоча й надає особливого характеру взаємостосункам гостя і господаря, які характеризуються високою душевністю і гарантують гостеві певний рівень безпеки і комфорту [8].
Отже, зрозуміло, що в процесі культурно-історичних трансформацій поняття гостя, відношення до нього кардинально змінилося. Статус гостя став гарантувати йому особисту безпеку і безпеку
його майна. Зустріч гостя сприйматися як святкова подія, а місце цієї зустрічі – як сакральне поле
прийняття чужого [16].
Зокрема, на думку української дослідниці Г. Гарбар, у більшості культур статус гостей мають і
приїжджі, і найближчі запрошені сусіди, а також члени спільної територіальної общини. Зазначене товариство, як правило, приймають у власному домі за правилами гостьового етикету. Ритуал прийому
гостей з іншої територіальної громади є відмінним від норм гостинного прийому представників своєї
громади [8, 8].
Відтак, поняття гість (від лат host), як констатує українська дослідниця А. Поплавська, еволюціонувало від: 1) первісно чужинець, недруг, ворог; 2) згодом – внаслідок розвитку (прогресу) соціальної культури – зайда (пришелець); 3) зрештою – очікуваний (бажаний) прибулець [16].
Російський дослідник Б. Марков у праці «Ксенофілія і гостинність» наголошує, що нині проблема гостинності особливо актуалізується, оскільки людині притаманна перманентна потреба у чомусь
новому, іншому, чужому. Сучасний глобалізований світ став відкритим, в результаті чого, наголошує
дослідник, чужий якщо не зник, то виявився стерилізованим і нейтралізованим [13, 145]. «Гість»
(gostis) змінює свій зміст (ворог) на протилежний (дружній, бажаний пришелець) [16, 169], як зазначає
А. Поплавська. Водночас після «смерті Бога» повинен залишатися інший, на якого покладаються
функції трансценденції [13, 145].
Так, Б. Марков наголошує, що в сучасному уніфікованому світі важко знайти щось відмінне.
Крім того, соціальні мережі порушили простір традиційної комунікації, всі спілкуються переважно за
допомогою повідомлень у смартфонах. В таких умовах у сучасній культурі можна констатувати
«відставку гостя». Але якщо зникне гість, інший, то не буде і мене самого. Тому повернутися до себе –
це означає віднайти і визнати іншого, впустити його всередину, визнати в собі. А найкращою формою
такого визнання і є гостинність [13].
Висновки. У процесі соціокультурних трансформацій поняття і статус гостя змінилися. Нині цей
статус гарантує особисту безпеку і безпеку майна людини. Гість залишається головним споживачем,
навколо якого вибудовується вся сучасна система сервісу в індустрії гостинності. Водночас, як би
історично не еволюціонувало поняття «гість» - від його трактування як «чужого», «іншого» до бажаного – першопочатковий смисл у ньому все ж таки залишається. Адже у будь-якому випадку гість приходить на чужу територію, а відтак опозиція свій-чужий зберігає свої основні ознаки. Хоча фактично
змінює свої полюси, позаяк чужим, іншим вже стає господар території, представник країни відвідування тощо. Відтак, навіть у сучасному суспільстві основні архаїчні структурно-смислові аспекти, зокрема
у взаємовідносинах гостя і господаря зберігають свою сталість, а їх основою залишається комунікація,
яка розгортається у специфічно-символічному часо-просторі.
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ПОТРАКТУВАННЯ МАРКСИЗМУ В АВАНГАРДНІЙ МУЗЕОЛОГІЇ А. ЖИЛЯЄВА
Мета дослідження. З’ясувати наскільки адекватним (відповідним реальному стану справ) є трактування
марксизму, запропоноване А. Жиляєвим в контексті авангардної музеології. Методологія. Критицизм К. Поппера,
дедуктивна логіка. Наукова новизна. Вперше марксистська складова поняття «авангардна музеологія» була піддана критиці. З’ясовано, що марксизм має бути вилучений із визначення наукового поняття «авангардна музеологія», з огляду на його метафізичність та схоластичність. Висновки. Запропоноване А. Жиляєвим бачення
марксизму в контексті поняття «авангардна музеологія» має, скоріше, релігійний, ніж науковий характер. Схоластична суперечка довкола трактувань поглядів основоположників марксизму може тривати безкінечно, а, головне,
вона не є продуктивною. Головною хибою марксизму є догматизм і нетерпимість до конкуруючої думки, що суперечить науковому методу, який базується на критиці й спростуванні, а не апологетиці. Перспективним напрямом
подальших досліджень є з’ясування сумісності марксизму та авангардизму, спираючись не лише на ідеологію, а й
на практику впровадження цих ідеологічних течій в музейній сфері. Це, в свою чергу, дозволить з’ясувати наукову
релевантність поняття «авангардна музеологія» в контексті інженерної теорії музею.
Ключові слова: марксизм; авангардна музеологія; А. Жиляєв; Ленін; Сталін; діалектичний матеріалізм;
схоластика; метафізика.
Руденко Сергей Борисович, кандидат культурологии, докторант Киевского национального университета культуры и искусств
Трактовка марксизма в авангардной музеологии А. Жиляева
Цель статьи. Выяснить насколько адекватной (соответствующей реальному состоянию дел) является трактовка марксизма, предложенное А. Жиляевым в контексте авангардной музеологи. Методология. Критицизм К. Поппера,
дедуктивная логика. Научная новизна. Впервые марксистская составляющая понятия «авангардная музеология»
была подвергнута критике. Удалось выяснить, что марксизм необходимо изъять из определения этого понятия в виду
схоластичности и метафизичности этого учения. Выводы. Предложенное А. Жиляевым видение марксизма в контексте понятия «авангардная музеология» имеет, скорее, религиозный, чем научный характер. Схоластическая дискуссия
вокруг трактовок взглядов основоположников марксизма может длиться бесконечно, а, главное, безрезультатно. Главным недостатком марксизма является его нетерпимость к конкурирующей мысли. А это противоречит научному методу, который базируется на критике и опровержении, а не апологетике. Перспективное направление дальнейших исследований – это выяснение совместимости марксизма и аван-гардизма, опираясь не только на идеологию, но и на
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практику внедрения этих идеологических течений в музейной сфере. Это, в свою очередь, позволит решить проблему
научной релевантности понятия «авангардной музеологии» в контексте инженерной теории музея.
Ключевые слова: марксизм; авангардная музеология; А. Жиляев; Ленин; Сталин; диалектический материализм; схоластика; метафизика.
Rudenko Serhii, Phd in Cultural Studies, Doctor’s degree applicant, Kyiv National University of Culture and Arts
Interpretation of marxism in the concept «avant-garde museology» by A. Zhilyaev
Purpose of the article. To find out adequacy of interpretation of Marxism in concept «avant-garde museology» by
A. Zhilyaev. Methodology. Criticism of Karl Popper, deductive logic. Scientific novelty. For the first time, Marxism in
avant-garde museology had been criticized. After that, it became clear, that Marxism is incompatibility to the scientific concept «avant-garde museology» because of scholasticism and metaphysics. Conclusions. Zhilyaev’s apologetics of Marxism according to avant-garde museology, is close to religion than science. The scholastic dispute about «pure» Marxism
and so on can be continuing endlessly. It is not productive for science. The main error of Marxism is intolerance of pluralism.
Thus, the scientific method eliminates from Marxism. The purpose of further researches is to find out compatibility of avantgarde and Marxism. This research will allow resolve issue of scientific relevance of concept «avant-garde museology».
Key words: Avant-garde museology; Arseny Zhilyaev; Marxism; metaphysic; scholastic; Lenin; Stalin; dialectical materialism.

Актуальність теми дослідження. В сучасній українській гуманітаристиці, її методологічному відсіку, спостерігається щось на зразок ефекту «фантомної кінцівки». Справа у тому, що довгий час методологічну основу гуманітарних досліджень складав марксизм-ленінізм. Після його елімінації, науковці по інерції продовжують вважати за необхідне спиратися на єдину методологічну основу.
Найчастіше науковці послуговуються вченнями постмодерністів або застосовують психоаналіз. Нові
методології часто сприймаються так само некритично, як і марксизм. Зараз формується молоде покоління дослідників, котрі вважають природним вибір найбільш підходящої методології досліджень. В
їхній психології немає латентних заборон на використання певних філософських вчень. Зрештою, багато хто звертається до марксизму. Більш модним є західний неомарксизм. Проте люди з нестандартним мисленням все більше уваги звертають на відкинутий радянський варіант діалектичного та історичного матеріалізму. До таких дослідників, зокрема, належить один із провідних розробників поняття
«авангардна музеологія» А.Жиляєв.
Аналіз досліджень і публікацій. Особливість елімінації марксизму в Україні та пострадянських
країнах полягає у тому, що ніхто не запропонував обґрунтованих аргументів, чому саме діалектичний
матеріалізм виявився непридатним для застосування у наукових дослідженнях. Проти його використання наводяться переважно суто політичні аргументи. Найбільшим антимарксистом серед методологів науки був К.Поппер [9, 8, 7]. Його праці перекладені українською та російською мовами, проте не
були глибоко осмислені українськими гуманітаріями й недостатньо впроваджені у методологічну практику. Спробу реабілітувати ортодоксальний марксизм (та спростувати його радянський покруч) в мистецтвознавстві та культурології були здійснені С.Д.Безклубенком [4]. Спираючись на його доробок,
переосмисленням наукового потенціалу діалектичного матеріалізму займався також автор цієї статті
[10]. Було встановлено, що, з певними застереженнями, марксизм може бути використаний у наукових
дослідженнях для боротьби з метафізикою. В той же час, зазначимо, що музеєзнавство, в цілому, залишається відстороненим від методологічних суперечок, концентруючись на власній метафізиці,
створеній М.Федоровим [13] та З.Странським [12]. Таким чином, А.Жиляєв своїм марксистським поворотом у трактуванні поняття «авангардна музеологія» фактично, кинув методологічний виклик музеєзнавству. Або його тлумачення марксизму має бути прийняте, або, в результаті критики, відкинуте.
Мета дослідження. З’ясувати наскільки адекватним (відповідним реальному стану справ) є
трактування марксизму, запропоноване А.Жиляєвим в контексті авангардної музеології.
Виклад основного матеріалу. Говорячи про авангардну музеологію, А.Жиляєв особливо симпатизує ленінському баченню діалектичного матеріалізму. Автор, в уяві полемізуючи із відомим твердженням Н.Крупської про те, що «Володимир Ілліч не був великим любителем музеїв» [2, 40, 268], зазначає, що: «виставки концептуалістів Ілліч розглядав би із великою зацікавленістю. Під час їхнього
споглядання він знаходив би багато важливого (можна було б сказати «архіважливого» – Р.С.) для
своїх міркувань про практику революційної дії в умовах пізнього капіталізму. І, хоча, звичайно, ці приклади не дотягували до прогресивного діалектичного матеріалізму (курсив – Р.С.), у них Володимир
Ілліч знаходив би те важливе, без чого неможливо було б уявити подальший розвиток мистецтва і музеології» [2, 40].
Спочатку розглянемо, що ж А.Жиляєв вбачає у прогресивному діалектичному матеріалізмі.
А.Жиляєв трактує марксистсько-ленінське вчення, наголошуючи на ролі діалектики Гегеля, діалектичної логіки як особливої теорії пізнання, а також звертаючи увагу на необхідність аналізу явищ ідеального характеру, зокрема, мистецтва, крізь призму соціально-економічних відносин. На жаль, Жиляєв
не зміг у повній мірі обґрунтувати переваги діалектико-матеріалістичного методу, лише констатував
його плодючість та ефективність.
Оскільки вірогідність будь-якої теорії підтверджується не стільки аргументами за неї, скільки критичними контраргументами, звернемося до поглядів К.Поппера, що ставив собі за мету спростувати положення марксизму. Перш за все, він звернув увагу на те, що діалектична логіка суперечить логіці фор-
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мальній (два суперечливих факти не можуть водночас бути істинними у формальній логіці напротивагу
примирення із суперечністю – у діалектиці) [9]. По-друге, він звернув увагу на те, що ідеалістичний
варіант діалектики із певними застереженнями, може певним чином роз’яснювати історію становлення
ідей. Натомість, діалектичний матеріалізм неефективний як щодо природничої, так і щодо соціальної
сфер. Поппер визнає, що аналіз економічних обставин не можна відкинути при аналізі ідей, але й
виключно ідеальною складовою обійтися неможливо. Позірно, перевага марксизму полягає якраз у актуалізації знехтуваною ідеалістичною діалектикою матеріальною складовою. Проте, гіперболізація матеріальної складової не є ефективнішим за ідеалістичний перекіс. До того ж, при аналізі як економічних
так і природних явищ марксизм послуговується метафізичними інструментами. Найголовнішою хибою
марксизму на думку Поппера є історицизм, котрий полягає у крупних історичних прогнозах, винайденні
логіки історії, наперед відомому результатові розвитку, якого необхідно досягти, навіть, всупереч реальним обставинам [7, 8]. На думку Поппера, діалектичний матеріалізм сковує критику, а, отже, уповільнює
розвиток як такий. На його думку, найбільш ефективним для прогресу є метод «проб і помилок» (котрий,
зокрема, кращий за діалектику) [9].
Враховуючи наведене, прогресивний характер діалектичного матеріалізму є сумнівним. Поппер звертає увагу на те, що марксизм позірно несе в собі (принаймні теоретично) антидогматичну
складову. Наприклад, він передбачає винахід з часом більш досконалих методів пізнання, ніж діалектика і, навіть, формальна логіка. Проте в реальності марксисти, починаючи, власне, від Маркса й Енгельса (про яких, іноді, іронічно говорять, що самі вони не були марксистами), найбільше сил спрямовували на боротьбу із критикою. Вони уміло використовуючи засоби діалектики, яка могла пояснити
будь-що. Таким чином, замість постульованого антидогматизму в марксизмі утвердився «залізобетонний» (за висловом Поппера) догматизм.
А.Жиляєв належить до апологетів марксизму (сприймає його некритично). За допомогою метафізичності діалектико-матеріалістичного вчення йому вдається поєднувати здавалося б,
непоєднуване. Наприклад, погляди М.Федорова, котрий не був прихильником марксизму, в теоретичних
побудовах А.Жиляєва були гармонізовані з ідеями діалектичного матеріалізму. З іншого боку, обидва
філософських вчення мають телеологічний характер, запозичений із християнської філософії. Більше
того, теорію Федорова об’єднує із марксизмом глобальний соціальний проект. Отже, метафізичні конструкції демонструють високий рівень компліментарності. Але нез’ясованою залишається проблема
правомірності поєднання авангардистської ідеології з марксизмом.
А.Жиляєв спирається на той факт, що багато представників авангардного мистецтва із натхненням і захопленням долучилися до розбудови більшовицького проекту. Марксизм і його радянська
інтерпретація 1920-1930-х рр., звісно, мали багато спільного з ідеями авангарду. Насамперед, це стосується різкого заперечення попереднього досвіду, акцентування уваги на майбутньому, радикальний
інженерний підхід до соціальних явищ. В той же час, існують факти, які говорять про те, що деякі
представники авангардних течій вже протягом 1920-х рр. були звинувачені у контрреволюційних поглядах (наприклад, К.Малевич), а у 1930-х рр. багатьох із них було репресовано. З цього випливає
певне неспівпадіння теорії й практики марксизму із теорією і практикою авангардного мистецтва, а,
отже, авангардної музеології.
Щоб вирішити цю проблему А.Жиляєв не вдається до критики марксизму, а відділяє ленінський
варіант вчення від його «плеханівського» та «сталінського» «антиподів». Він наполягає на поєднанні
авангардної та марксистської ідеології, зазначаючи, що: «… діалектико-матеріалістичний музей у своєму
авангардному вигляді проіснував недовго. З середини 1930-х рр. в унісон із посиленням репресій, в тому
числі проти музейних діячів, відбувається переорієнтація з діалектичного матеріалізму в його ленінському розумінні на діалектичний матеріалізм у потрактуванні Сталіна… здавалося б дрібниці у тлумаченні
того ж самого методу призвели до поступового перетворення революційного методу в догматичну подобу філософської релігії» [2, 38].
Зазначимо, що, дійсно, з часом марксизм обростав різнорідними інтерпретаціями, а в СРСР
він ще й мав обґрунтовувати кон’юнктурний політичний стан. Наприклад, Сталін поставив під сумнів
діалектичний закон «заперечення заперечення» [3, 286], оскільки він передбачає заперечення комунізму, та, у більш вузькому сенсі, радянську владу (друге, зрештою, таки відбулося). В той же час,
аналіз джерел [наприклад, 11] не дозволяє говорити про корінний ідеологічний переворот. Проте
Жиляєв не розкриває, що саме у тлумаченні Сталіним марксизму є реакційного по відношенню до основних постулатів, висловлених Марксом, Енгельсом та Леніним (крім настороженого ставлення до
окремих законів діалектики).
А.Жиляєв наводить ще один аргумент на підтвердження викривлення діалектичного матеріалізму. Дослідник зазначає, що: «Початок формування філософських уявлень, що лягли в основу
канонізованого врешті-решт варіанту діалектичного матеріалізму, беруть початок від інтерпретацій
діалектики, запропонованих Г.В.Плехановим та його учнями. Одразу після революції провідні пости в
академічній сфері були зайняті саме цими людьми (учнями Плеханова – Р.С.), незважаючи на те, що
вони належали до опозиційної по відношенню до більшовиків партії меншовиків. Однак, це не завадило Леніну підтримати їх … … головним чином, через брак професійних філософських кадрів» [2, 3839]. Зазначимо, що ця опозиційність ніколи не заважала Леніну знаходити необхідний компроміс задля
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реалізації своїх задумів. Наприклад, до меншовиків, спочатку, належав один із найбільш впливових в
оточенні Леніна діячів Л.Троцький.
На думку Жиляєва, основна відмінність методологічних підходів полягала у тому, що «плеханівці» розглядали діалектику як найбільш загальні закони розвитку природи, а ленінський діамат
стосувався лише соціально-економічної сфери [2, 39]. При тому, що поширення законів діалектики на
природу здійснювалося, власне отцями-засновниками марксизму (наприклад, «Діалектика природи»
Енгельса).
На жаль, А.Жиляєв не наводить жодних аргументів на користь своєї думки про роль учнів Плеханова в утвердженні вульгарного діалектичного методу. Крім того, в 1930-х рр. відбувалися настільки
повномасштабні чистки серед інтелігенції, що навряд чи можна говорити про збереження саме її «проплеханівської» частини. До того ж, основні ідеологічні постулати у 1930-х рр. і в подальшому формувалися не стільки академічним середовищем, скільки відповідними апаратними підрозділами політичного
керівництва. Єдине, що можна додати, так це те, що Г.Плеханов (котрий помер ще задовго до остаточного утвердження радянської влади – у 1918 р.) зазначав, що «російська історія ще не перемолола того
борошна, із якого з часом буде випечено пшеничний пиріг соціалізму» [6]. Отже, він, насамперед, застерігав від руйнівних наслідків, які могла спричинити догматизація помилкового розуміння марксизму. В
той же час, сам марксизм ніс у собі усі необхідні інструменти для пояснення будь-яких відхилень від
своїх теоретичних постулатів та їхньої догматизації.
Отже, ніякої принципової різниці між трактуваннями діалектичного матеріалізму немає. Будьякий його варіант є нетерпимим до критики, що перетворює його на метафізичне вчення. Боротьба із
критикою й догматизація була доведена до свого піку в СРСР, де ідейний опонент просто піддавався
репресіям або фізичному знищенню.
Тепер, прояснивши поняття діалектичного матеріалізму, розглянемо, який зміст вкладає
А.Жиляєв у поняття «матеріалістичний» («діалектико-матеріалістичний музей»). Дослідник виходить із
позиції, що авангардний музей демонстрував революцію у мистецтві, а музей революції – відповідні
зміни в соціумі [2, 36]. Разом з тим, Жиляєв зазначає, що чіткого бачення музейного втілення діалектичного матеріалізму не було. Це створювало проблему ситуацію, яка породжувала експерименти з музейною репрезентацією.
А.Жиляєв відмовляється помічати ту обставину, що цей експеримент був спрямований не на пошук оптимального змісту й форми музейної репрезентації, а на утвердження конкретної політичної та
світоглядної позиції музейними засобами. Іншими словами, до чого б експерименти не призвели, результат був відомий заздалегідь – музей все одно мав би бути діалектико-матеріалістичним (навіть тоді, коли б
експеримент показав хибність цього шляху). Діалектико-матеріалістична методологія розглядалася як пік
розвитку людського розуму (подібно до гегелівської діалектики). Вона виступала як непорушний закон, а не
ще одне припущення на шляху безкінечного пошуку кращих форм людського пізнання (хоч в марксистських текстах можна віднайти декларування протилежного). Діалектико-матеріалістичний експеримент в музеї мав закінчитися розробкою цілком конкретного трафарету, під який можна було б підігнати будь-який
музейний матеріал. Тому цілком логічно, що в середині 1930-х рр. музейне експериментаторство припиняється і настає тривалий період стагнації – мети експерименту (створення догматичного трафарету)
було досягнуто.
А.Жиляєв чомусь вважає, що згідно із діалектико-матеріалістичним підходом експеримент мав
би відбуватися постійно (імовірно, занадто буквально і романтично сприймаючи тезу про перманентну
революцію). Край революційному підходу, на думку Жиляєва, був покладений Сталіним (котрий після
придушення будь-якого інакомислення вважав революційний процес в СРСР завершеним, готуючись
до перекидання «полум’я революції», точніше, свого політичного режиму, за межі радянської держави).
На підсилення своєї думки А.Жиляєв говорить про те, що «нові типи (революційних – Р.С.) виставок, складність історичного періоду й необхідність постійно утримувати баланс між експонатами і
логікою їхньої інтерпретації, тобто втілювати марксистський підхід (курсив – Р.С.), вимагали від радянських музеологів найвищого професіоналізму» [2, 35]. Справді, посилена увага до музеїв, тотальна
реекспозиція, звісно, створювали для музейників стимули для професійного зростання. В той же час,
незрозуміло, чому необхідність утримувати баланс між експонатами та логікою їхньої інтерпретації
розглядається як прерогатива марксистського підходу, а не, скажімо, як особливість музейницького
мистецтва.
Намагаючись підкреслити унікальність «матеріалістичного музею», Жиляєв відстоює думку по
те, що «критика видовища через відчуження у радянському музеї передбачала пробудження у глядача усвідомленої позиції, заснованої на розумінні історичних процесів. В цьому полягала принципова
відмінність радянського музею від музею у фашистських країнах, які використовували музей для протилежних цілей» [2, 36]. З цього випливає, що на відміну від радянського музейного відвідувача,
відвідувач у фашистській країні реагував не раціонально, а за допомогою емоцій.
В.Бехтєрєв зазначав, що існує дві форми впливу на людину – навіювання й переконання.
Перше, більшою мірою апелює до емоцій, друге – до розуму [5]. Звичайно, для утвердження догматичних теорій більшою мірою підходить навіювання, яким, на думку А.Жиляєва і послуговувалися фа-
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шистські музеї. В той же час, у збірнику «Авангардна музеологія», упорядником якого він виступає,
міститься стаття Н.Фрумкіної (1934 р.), в якій йдеться про те, що: «В Італії фашисти … до десятиріччя
походу на Рим відкрили велику виставку фотографій, плакатів та реліквій … Монтаж [цієї виставки –
Р.С.] ясно демонструє, який величезний вплив мали наші (виділено – Р.С.) методи показу. Деякі щити
є прямими уламками щитів Музею революції СРСР 1925-1926 р. (виділено – Р.С.)» [2, 456]. Отже, теза
про якусь особливу раціональність «матеріалістичного музею» не є такою однозначною, не лише з
огляду на наведені аргументи, а і його політико-пропагандистську природу.
А.Жиляєв заявляє, що «неприпустимо тлумачити музейний експеримент молодої радянської
держави виключно як частину політичної пропаганди, запущеної більшовиками у 1920-1930-х рр.» [1].
В той же час, неможливо й відкидати, що на думку правлячого класу, саме такий основний результат
музейного експерименту – створення ефективного інструменту політичної пропаганди – мав би бути
досягнутий, й усі відхилення від цього курсу були нівельовані, в тому числі, й, власне, авангардна музеологія.
Наукова новизна. Вперше марксистська складова поняття «авангардна музеологія» була піддана критиці. З’ясовано, що марксизм має бути вилучений із визначення наукового поняття «авангардна музеологія», з огляду на його метафізичність та схоластичність.
Висновки. Запропоноване А.Жиляєвим бачення марксизму в контексті поняття «авангардна
музеологія» має, скоріше, релігійний, ніж науковий характер. При тому, що сам дослідник вважає негативним перетворення марксистського вчення на сурогат релігії. Аргументація Жиляєва базується довкола, нібито, спотворення ортодоксального, чистого вчення у Маркса–Енгельса–Леніна. Хоча, спотворення характерні і для тлумачень самого Жиляєва. Дослідник долучився до давньої марксистської
схоластичної традиції, пов’язаної із пошуком вірного трактування праць основоположників марксизму.
В зв’язку із цим, треба зауважити, що Маркс, Енгельс та Ленін відзначалися високою плодючістю у
створенні текстів. Оскільки вони мислили і фіксували свої думки протягом усього життя, в їхній творчості можна відшукати твердження на будь-який смак, що підтверджують ту, чи іншу думку марксиста.
Таким чином, схоластична суперечка довкола трактувань поглядів основоположників марксизму може
тривати безкінечно, а, головне, вона не є продуктивною. Головною хибою марксизму є догматизм і
нетерпимість до конкуруючої думки, що суперечить науковому метод. Це спостерігається як в середовищі марксистів, що характеризується взаємним несприйняттям, так і по відношенню до представників
інших філософських течій. Тут Жиляєв вирізняється з-поміж інших, намагаючись гармонізувати марксизм із російським космізмом, авангардизмом, та філософією концептуального мистецтва. Якщо Федорівська філософія та марксизм виявляють нетерпимість до інакомислення, то чи є догматизм характерним для модерністського мистецтва? Перспективним напрямом подальших досліджень є
з’ясування сумісності марксизму та авангардизму, спираючись не лише на ідеологію, а й на практику
впровадження цих ідеологічних течій в музейній сфері. Це, в свою чергу, дозволить з’ясувати наукову
релевантність поняття «авангардна музеологія» в контексті інженерної теорії музею.
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АНАЛІЗ PR-ДІЯЛЬНОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ В КИЄВІ
Мета роботи: дослідження основних напрямів PR-діяльності Французького культурного центру в Києві.
Методологія дослідження ґрунтується на використанні методів аналізу, узагальнення, систематизації для виокремлення ролі PR-інструментарію в побудові іміджу Французького центру в Києві. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні технологічного застосування PR-інструментарію з метою популяризації зарубіжних культур в
Україні. Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що на відміну від українських державних
культурно-освітніх установ, Французький центр достойно презентує власну культуру і дбає про формування позитивного іміджу країни. У своєму арсеналі реалізації PR-кампаній заклад має достатньо великий набір PRінструментарію. З початком ХХІ століття бренд взяв напрямок на індивідуалізацію у спілкуванні із зацікавленими
особами. Тобто кожна людина, яка цікавиться культурою та мистецтвом, може відвідати будь-які міжнародні заходи за своїм бажанням. Тим більше, що найчастіше заходи організовані Французьким центром в Києві мають
вільний вхід. Завдяки цьому збільшується кількість відвідувачів події. З кожним роком вибір пропонованих заходів
PR- відділом Французького центру в Києві зростає. Різноплановість напрямів діяльності привертає увагу спеціалістів із різних сфер. Якщо раніше така програма функціонувала лише на теренах прогресивних країн, то на сьогодні централізована діяльність Французьких центрів рівномірно вибудовує свою політику у всіх куточках світу. Для
цього розроблена спеціальна стратегія, яка визначає пріоритетні напрями діяльності мережі Французьких центрів
у всьому світі.
Ключові слова: Французький культурний центр; PR у сфері культури ; імідж; інструментарій PR.
Варцаба Надежда Васильевна, старший преподаватель кафедры связей с общественностью и журналистики факультета международных отношений и журналистики Киевского национального университета
культуры и искусств
Анализ PR-деятельности Французского культурного центра в Киеве
Цель работы: исследование основных направления PR-деятельности Французского культурного центра
в Киеве. Методология исследования основана на использовании методов анализа, обобщения, систематизации для выделения роли PR-инструментария в построении имиджа Французского центра в Киеве. Научная новизна работы заключается в исследовании технологического применения PR-инструментария с целью популяризации зарубежных культур в Украине. Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что в
отличие от украинских государственных культурно-образовательных учреждений, Французский центр достойно
представляет свою культуру и заботится о формировании положительного имиджа страны. В своем арсенале
реализации PR-кампаний заведение имеет достаточно большой набор PR-инструментария. С началом XXI века
бренд взял направление на индивидуализацию в общении с заинтересованными лицами. То есть каждый чело-
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век, интересующийся культурой и искусством, может посетить любые международные мероприятия по своему
желанию. Тем более, что чаще всего мероприятия организованы Французским центром в Киеве имеют свободный вход. Благодаря этому увеличивается количество посетителей события. С каждым годом выбор предлагаемых мероприятий PR- отделом Французского центра в Киеве растет. Разноплановость направлений деятельности привлекает внимание специалистов из разных сфер. Если раньше такая программа работала только на
территории прогрессивных стран, то сегодня централизованная деятельность Французских центров равномерно
выстраивает свою политику во всех уголках мира. Для этого разработана специальная стратегия, которая определяет приоритетные направления деятельности сети Французских центров по всему миру.
Ключевые слова: Французский культурный центр; PR в сфере культуры; имидж; инструментарий PR.
Vartsaba Nadiya, Senior Lecturer Department of Public Relations and Journalism Faculty of International Relations and Journalism Kyiv National University Сulture and arts
Analysis of the PR-activities of the French Cultural Center in Kiev
The purpose of the study is to study the main areas of PR-activities of the French Cultural Center in Kiev. The
methodology of the research is based on the use of methods of analysis, generalization, systematization to highlight
the role of PR-toolkit in building the image of the French Center in Kiev. The scientific novelty of the work is to study
the technological application of PR-tools in order to popularize foreign cultures in Ukraine. Conclusions. As a result of
the study, it was found that, unlike the Ukrainian state cultural and educational institutions, the French Center adequately
presents its own culture and cares about the formation of a positive image of the country. In its arsenal of realization of
PR-campaigns, the institution has a sufficiently large set of PR-tools. With the beginning of the XXI century, the brand
took the direction of individualization in communicating with interested persons. That is, every person who is interested in
culture and art can visit any international events of his own choice. Moreover, most events organized by the French center in Kiev have a free entrance. This increases the number of visitors to the event. Every year the selection of the proposed measures by PR- department of the French Center in Kiev is increasing. Diverse directions of activity attracts the
attention of specialists from different spheres. If earlier such a program operated only in the territories of progressive
countries, today the centralized activity of the French centers is evenly building its policy in all corners of the world. To do
this, we have developed a special strategy that defines the priority areas of the network of French centers around the
world.
Key words: French cultural center; PR in the field of culture; image; PR tools.

Актуальність теми дослідження. PR у сфері культури в Україні перебуває на початковому етапі
розвитку, що зумовлює необхідність теоретичного осмислення деяких проблем. Важливе місце
посідає дослідження PR-діяльності зарубіжних установ і закладів в Україні, що досить успішно реалізують цей напрям щодо популяризації культурних, освітніх та інших гуманітарних проектів.
Тому у пропонованому дослідженні на основі діяльності культурно-освітнього закладу – Французького центру в Києві проведено аналіз PR-діяльності популяризації однієї із зарубіжних культур в
Україні та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення зазначеного напряму у цій установі. У сучасних умовах фінансування галузі соціокультурної сфери принциповим є пошук і визначення різних засобів та інструментів PR для популяризації культурно-освітніх установ. Аналіз PRдіяльності Французького центру в Києві дав змогу розробити проект додаткових можливостей використання PR-технологій для поширення зарубіжних культур в Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі аспекти значеного питання та дотична проблематика
висвітлювали у своїх працях В.Корнієнко, О.Романенко, Ю.Петрушенко, В.Соколов, О.Розумна,
Т.Черненко.
Мета роботи – дослідити основні напрями PR-діяльності Французького культурного центру в
Києві.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні спостерігається динаміка росту діяльності центрів
культури, як одна з частин глобального громадського комунікативного простору. Одним з авторитетних і активно діючих є культурні центри Франції. Французькі центри культури функціонують в усьому
світі та мають на меті сприяти розвитку французької культури на міжнародній арені і активно підтримувати сприйняття Франції у світі як країни з культурними традиціями. Мережа культурно-освітніх
установ становить 176 Французьких центрів за кордоном на трьох континентах. Французький інститут
було відкрито у Києві відповідно до міжурядової угоди 1994 р. [6]. Діяльність інституту не обмежується
лише Києвом, вона поширюється також на великі міста України. Організацію заходів у регіонах Французький інститут в Україні здійснює через регіональні французькі центри, а також через мережу Альянс Франсез у Львові, Дніпрі, Донецьку, Харкові та Одесі.
Французький інститут в Україні є складовою частиною Відділу культури та співробітництва
(Service de Cooperation et d'Action Culturelle) Посольства Франції в Україні та невід’ємною структурою
Французького інституту в Парижі – культурної аґенції Міністерства закордонних справ Франції. Мережа
культурних центрів представляє громадськості особливі проекти, які подорожують по Французьких інститутах у всьому світі, сприяє міжнародному співробітництву між культурами, організовує виставки
репрезентації творчого потенціалу власної країни. До того ж Французький інститут співпрацює із закордонними культурними інституціями та посольствами, що працюють у кожній країні.
У діяльності інституту можна виділити три сектори: курси французької мови, медіатека, інформаційний центр про сучасну Францію та культурні заходи. Останні проводяться в партнерській
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співпраці з місцевими установами та за підтримки Французької Асоціації мистецької діяльності
(Association Francaise d'Action Artistique – AFAA).
Основними заходами Французького інституту в Україні (IFU) у сфері лінгвістичного співробітництва є:
- посередництво та співучасть у французько-українському діалозі в культурній та освітній
сферах;
- сприяння зростанню інтересу до Франції;
- сприяння вивченню французької мови в Україні;
- програма післядипломної підготовки викладачів французької мови у співпраці з Міністерством освіти і науки України;
- стажування в Франції для методистів та викладачів французької мови;
- забезпечення необхідними дидактичними матеріалами навчальних закладів Києва та київського регіону, методичних центрів у Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Львові та Одесі;
- відрядження французьких викладачів (практикантів FLE, освітян) на роботу в середніх та
вищих навчальних закладах України;
- розвиток дистанційного викладання французької мови (співпраця з Національним технічним
університетом «КПІ»);
- підтримка Української асоціації викладачів французької мови (APFU);
- організація курсів французької мови , що пропонуються Французьким культурним інститутом у Києві та Альянс Франсез у регіоні [5].
Французький інститут має на меті сприяння розвитку зв’язків між установами та митцями
Франції та України задля досягнення довготривалої співпраці, культурна діяльність якого ґрунтується
на трьох принципах:
- налагодження діалогу між французькою та українською сторонами, наприклад у сфері
графіки та архітектури;
- продовжувати діяльність у напрямах, в яких налагоджені контакти забезпечують міцність та
тривалість, як, наприклад музиці, музейній справі, кінематографі;
- розвивати партнерство з мистецькими закладами та установами, а також із спонсорами та
ЗМІ [2].
Мережа Французьких центрів у різних країнах світу є активним інструментом зовнішньої політики Франції в галузі громадської дипломатії. Активному формуванню створення ідеї популяризації
власної культури у зазначений період сприяла ситуація, що склалася в культурно-освітній сфері. Аналіз зазначеного питання показав, що:
- формується нова освітня концепція популяризації країнами власних культур, тобто система
уявлень щодо її суспільного призначення і сутності роботи з цільовими аудиторіями. Основою роботи
установи є концепція, відповідно до якої сутністю цієї діяльності є формування у споживачів послуг
ціннісного ставлення щодо культурно-історичної спадщини країни;
- змінюється ставлення до аудиторії центрів, яку починають сприймати не як об’єкт навчання
і виховання, а як рівноправного учасника комунікативного процесу, діалогу. Цільові групи вже не розглядаються як абстрактні відвідувачі, а досить чітко диференціюються за віковими, освітніми та іншими
ознаками.
- ґрунтовно починає розглядатися питання результативності комунікації, яка відбувається між
Французьким культурним центром та аудиторією;
- формується потреба в виявленні особливого типу PR-спеціаліста в Україні, який здатний
опанувати діяльність у міжнародних некомерційних установах.
Діяльність Французького інституту в різних країнах звернена до різноманітних цільових груп:
загальної громадськості (через ЗМІ, веб-сайти, соціальні мережі, культурні заходи, оголошення конкурсів, навчання французької мови), фахівців, інституційних партнерів та засобів масової інформації
(участь в ярмарках, реалізації обговорення на форумах)
Французький культурний центр в Києві проводить курси з вивчення французької мови з 1994
року: загальний курс французької мови; індивідуальні заняття по скайпу; заняття в клубі для дітей та
підлітків. За бажанням слухачі мають змогу заглибитися у франкомовне середовище, а саме: вони
можуть безкоштовно користуватися медіатекою (13 тис. франкомовних джерел), має багату колекцію
французьких книг, журналів і газет, музичних записів, художніх і документальних фільмів, добірку CDRom, DVD і доступ до інтернету, Wi-Fi, доступ до електронної бібліотеки, а також відвідувати всі культурні заходи та кіноклуб ФІУ. У медіатеці є інформаційний центр сучасної Франції, який надає інформацію з найрізноманітніших аспектів, що стосуються сучасної Франції. У медіатеці також є дитячий
відділ. Для підтримки певного рівня своїх учнів у центрі проводяться різноманітні семінари, конференції, щорічно проводиться Міжнародний фестиваль франкомовних театрів.
З 2007 року Французький культурний центр спільно із Інститутом Франції та Посольством Французької Республіки в Україні є Генеральними партнерами Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до професійного свята науковців – Дня науки, з метою пропаганди науки в суспільстві. У рамках Фестивалю науки проводяться різноманітні за формою і змістом заходи, розраховані на різні
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категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи вчених з популярними лекціями, демонстрації науково-популярних фільмів, виставки, екскурсії
до лабораторій та музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок. Фестиваль вже
має свою історію і з кожним роком згуртовує навколо себе дедалі більше молоді, а успішне проведення демонструє великий інтерес громадськості до таких форумів та актуальність і значущість популяризації науки для розвитку суспільства. З кожним роком кількість учасників і гостей фестивалю зростає. Це об’єктивно свідчить про підвищення інтересу до науки в українському суспільстві [7].
Французький інститут постійно організовує заходи, які найбільш яскраво представляють сучасне мистецтво і культуру Франції. Для цього він користується експертною думкою та підтримкою Французького інституту в Парижі, організацією при Міністерстві закордонних справ та Міністерстві культури.
З 2004 року при Посольстві України у Франції діє Культурно-інформаційний центр, де відбуваються мистецькі, інформаційні, культурологічні заходи, покликані сприяти створенню українського культурно-інформаційного «осередку» у столиці Франції. Зокрема, відбуваються експозиції робіт сучасних українських митців, в рамках українського кіноклубу проходять покази документальних та художніх
фільмів, проводяться творчі зустрічі в рамках літературного клубу, камерні музичні концерти та театральні вистави. З 2005 р. в Парижі та його передмістях за сприяння Посольства асоціація «Проліски
України у Франції» організує фестиваль «Погляд з України». З 2011 році Посольством України спільно
з українськими асоціаціями Франції проводиться масштабна мистецька акція «Українські сезони» [4].
У січні 2016 року було створено та постійно підтримується двомовний сайт культурноінформаційного центру www.culture-ukraine.com, де можна ознайомитися з українськими культурними
подіями, які відбуваються на території Франції. Також на сайті є розділ блогів відомих українців про
Францію, історія культурного центру та аплікаційні форми для українських митців щодо резиденційних
програм у Франції.
Серед серії мистецьких акцій, організованих Посольством із залученням французьких та міжнародних культурних інституцій, слід відзначити проведення у березні 2015 року у Палаці Талейрана –
Центрі Дж. Маршала меморіального мистецького вечора «Майдан: жертви в ім'я Гідності». У квітні
2015 року, за підтримки Французького інституту в Україні та спонсорів, відбувся мультидисциплінарний
фестиваль сучасного українського мистецтва «Україна – вільна сцена», програма якого включала покази фільмів в рамках Тижня українського кіно, виступи театру В. Троїцького та гурту Dakh Daughters,
виставки сучасного мистецтва, літературні зустрічі, концерти композитора В. Сильвестрова та інших
виконавців. Серед подій, які сприяли популяризації у Франції українського культурно-мистецького надбання, варто відзначити проведення експозиції Національного музею історії України «Золото скіфських царів» в Гран Пале та у 2012–2013 рр. у всесвітньо відомому музеї Лувр виставки робіт видатного
українського скульптора Іоана Георга Пінзеля [3].
Щорічно Посольством спільно з українськими громадськими організаціями та асоціаціями у
Франції проводяться урочистості у м. Санліс з нагоди вшанування пам’яті Анни Київської, королеви
Франції. Слід відзначити плідну співпрацю Культурно-інформаційного центру з Українською школою
мистецтв. Спільно з УШМ було організовано численні мистецькі та освітні заходи, зокрема Міжнародний музичний дитячий конкурс «Українська весна під небом Парижа», Міжнародний фестиваль «Замок
мистецтв» у Нормандії, театралізований фестиваль моди «Українська осінь в Парижі», в якому взяли
участь юні таланти з різних міст України та Франції. У культурно-гуманітарному співробітництві представлені всі види мистецтв: театрально-сценічне та образотворче мистецтво, музика, кінематограф,
література тощо. ФІУ ініціює і підтримує творчу співпрацю між французькими та українськими установами та митцями Франції та України задля досягнення довготривалої співпраці.
Отже, до сильних сторін діяльності Французьких центрів у світі відноситься:
1. Багаторічний досвід роботи із громадськістю різних країн, який дав змогу досить широко
ознайомитися із середовищем та національними особливостями кожного регіону. Дані знання дозволяють ефективно проводити політику взаємодії культур, місцевих ЗМІ та в бізнес середовищах. Французькі проекти з розвитку основних напрямів співпраці (культура, освіта, наука, туризм) позитивно
сприймаються різними країнами у міжнародному контексті.
2. Сформований бренд організації. Французькі центри мають досить широку партнерську програму і взаємодіють із впливовими організаціями як Франції, так і державних установ країн, в яких вони представлені. Мережа має позитивну ділову репутацію та відкрита для співпраці.
3. PR за кордоном: Французькі центри використовують регіональні знання в галузі зв'язків із
громадськістю. Щороку до висвітлення подій, які проходять за підтримки Французьких центрів висвічуються завдяки співпраці з місцевими ЗМІ.
4. Вирішення питань широкого кола клієнтів: Французькі центри займаються реалізацією проектів, що поєднує сфери культури та туризму. Установи володіють великою базою даних контактів кураторів, промоутерів, комерційних операторів, постачальників послуг, міжнародних інститутів і потенційної аудиторії в окремих територіях.
5. Відкритість контактних пунктів: Французькі інститути відкриті для широкої громадськості,
фахівців різних секторів та іноземних журналістів. Спільно з представником бюро вони є першою точкою контакту для тих, хто зацікавлений у співпраці з Францією.
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6. Престижність адрес. Більшість Французьких інститутів працюють у престижних районах
міст. Тож вони мають змогу надати для французьких партнерів такі послуги як, презентації власних
проектів, або ж проведення зустрічей на базі установи.
7. Гнучкість у роботі: Французький інститут виступає як гнучкі виробничі центри, які охоплюють
своєю діяльністю не тільки міста, де вони розміщені, але й повністю країну. Більше 50% акцій, що проводяться Французькими інститутами, проходять за межами центрів.
8. Двосторонність та багатосторонність співробітництва. Французькі центри найчастіше виступають ініціаторами і партнерами в міжнародних проектах, активним членом Асоціації європейських
культурних інститутів. Тим самим створюються можливості для міжнародної співпраці і забезпечення
популяризації французької культури за кордоном.
Політика продуманості й детального планування має забезпечувати правові, інституційні, фінансові умови для розвитку сучасної української та французької культур як ключового чинника формування зрілого демократичного суспільства, сталої національної ідентичності. Варто відзначити, що
дана співпраця для нашої держави має подальші перспективи перетворення культури на шанованого
учасника світових культурних процесів. Пройшовши історію розвитку та становлення, мережа

Французьких інститутів на сьогодні має достатньо сформований імідж, завдяки новизні та
формату популяризації культури за кордоном. На сьогодні пріоритетним є інформування
суспільства щодо досягнення установи та її соціально-спрямовану діяльність. Така стратегія
стосується сприйняття бренду на емоційному рівні. Тож мережа Французьких інститутів виступає у ролі практичного прикладу, базуючись на роботі якого можна простежити зміни в
просуванні своїх послуг: від заснування до стилю життя.
Перші культурні заходи французького культурного центру в Україні стали проводитися з 1994
року. Французька сторона під час проведення Днів французької культури в Україні відбувалися презентації сучасного французького мистецтва аби змінити уяву широкої української громадськості про
культуру Франції. Різноманітні заходи відбулися в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпропетровську й
Донецьку. З успіхом проходили концерти української групи «Воплі Відоплясові».
Найуспішніший проект Французького Інституту – «Французька весна». Фестиваль проводиться
Французьким культурним центром, Альянс Франсез і Посольством Франції в Україні з 2004 року щорічно в квітні. Національний театр опери та балету України став місцем старту фестивального французького марафону – 1 квітня там відбувся вечір пам’яті Сержа Лифаря, прем’єра балету «Сюїта в білому» і перегляд унікальних архівних матеріалів. Протягом трьох перших днів квітня кияни і гості столиці
споглядали на Майдані Незалежності старанно підготовлений французами проект «Скульптура зі світла». З поп-артом по-французькому можна буде ознайомитись на виставці «Булгаков або дух свободи», яка відкрилася в рамках фестивалю 2 квітня в Національному художньому музеї України відбулася виставка «Булгаков або дух свободи», а в кінотеатрі «Київ» зустріч з акторкою Фанні Ардан під
час ретроспективи її фільмів, що з 2 по 8 квітня пройде в кінотеатрі «Київ». У ретроспективу включено
фільми останніх років, які можна буде подивитися і з перекладом, і французькою мовою [1].
Програма фестивалю «Французька весна в Україні» завжди велика й розмаїта. «Французька
весна» включає кінопрограму (Фестиваль допрем'єрних показів, ретроспективи і нічний марафон короткометражного кіно «Довга ніч короткого метра», зустрічі з майстрами французького кіномистецтва),
театральні вистави, концерти музичних колективів, художні виставки тощо. За роки свого існування ця
подія стала важливим місцем зустрічей і для української публіки, яка охоче відкриває для себе винахідливість та розмаїття французьких митців, і для мистецтвознавців та знавців театрального мистецтва,
для яких це – нагода зустрітися зі своїми французькими колегами. Географія фестивалю з кожним роком розширюється і, крім найбільших міст України, охоплює все більше їх число.
У 2006 року в Україні стартував фестиваль «Вечори французького кіно» представлений Французьким Культурним центром, який дав можливість ознайомитися з новими і найбільш талановитими
кінороботами французьких режисерів. З 2007 року Французький культурний центр в Києві продовжує
традицію кінопоказів під відкритим небом. Серед постійних партнерів інституту – Дніпропетровський
фестиваль сучасного танцю («Другие танцы»), джазовий фестиваль «Дніпрогастроль», Одеський фестиваль «Два дні й дві ночі», фестиваль «Харківські асамблеї», Київський музичний фестиваль» Kyiv
Music Fest», театральний фестиваль «Київ Травневий», кінофестивалі «Молодість» та «Крок». Служба
зв'язків із громадськістю застосовує весь інструментарій PR задля просування власного продукту і надає всю необхідну інформацію про заходи, які організовує Французький центр і координує співпрацю з
місцевими засобами масової інформації у сфері радіо і телебачення.
PR-концепція інформаційних звернень керівництва Французького інституту в Києві, перш за
все, ґрунтується на моделі ієрархії впливу, а також тенденції та закономірності сприйняття конкретних
цільових груп. Тобто можна визначити, що в рамках концепції звернень прогнозуються терміни відповідної реакції цільових аудиторій та тривалість ефекту, виробленого інформаційними зверненнями
різних типів. Провідниками інформаційних звернень є канали комунікації та носії інформації. Вибір засобів розповсюдження інформаційних звернень визначається кількістю контактів цільової аудиторії, які
може забезпечити конкретний носій і канал інформації з урахуванням вартості розміщення інформа-

163

Культурологія

Варцаба Н. В.

ційного обігу. Одним з основних каналів комунікації є ЗМІ. Однак інноваційні технології та розвиток
інтернету посприяли зміні стандартних носіїв на електронні. Хоча ефективна PR-діяльність включає в
себе обидві форми комунікаційних засобів.
Французький культурний центр не лише організовує "Французьку весну", але й бере участь у
фестивалі "Молодість", "Kiev Fashion Week", "Арт Поле" та інших. Головна мета співпраці в галузі кінематографії – сприяння поширенню французького кіно. Французи підтримують, зокрема, Міжнародний кінофестиваль молодих кінорежисерів «Молодість», який щорік у жовтні відбувається в Києві, а
також Фестиваль анімаційного кіно «Крок». Аби сприяти встановленню прямих контактів між професійними діячами аудіовізуальної сфери, французька сторона фінансує поїздки українських фахівців до
Франції (участь у Каннському кінофестивалі, фестивалі в місті Аннесі тощо), запрошує французьких
фахівців для проведення навчальних семінарів в Україні й виділяє стипендії для стажувань. Сьогодні
більшість заходів, що проводить Французький інститут мають безкоштовний вхід для відвідувачів. Даний маркетингових хід позитивно впливає на поведінку споживачів. Адже не лише зацікавлене коло
осіб може відвідати даний захід, але й всі бажаючі.
Висновки. Отже, можна дійти висновку, що на відміну від українських державних культурноосвітніх установ, Французький центр достойно презентує власну культуру і дбає про формування позитивного іміджу країни. У своєму арсеналі реалізації PR-кампаній заклад має достатньо великий набір PR-інструментарію. З початком ХХІ століття бренд взяв курс на індивідуалізацію у спілкуванні із
зацікавленими особами. Тобто кожна людина, яка цікавиться культурою та мистецтвом може відвідати
будь-які міжнародні заходи за своїм бажанням. Тим більше, що найчастіше заходи організовані Французьким центром в Києві мають вільний вхід. Завдяки цьому збільшується кількість відвідувачів. З
кожним роком вибір запропонованих заходів PR-відділом Французького центру в Києві зростає. Різноплановість напрямів діяльності привертає увагу спеціалістів з різних сфер. Якщо раніше така програма функціонувала лише на теренах прогресивних країн, то на даний момент централізована діяльність Французьких центрів рівномірно вибудовує свою політику у всіх куточках світу. Для цього
розроблена спеціальна стратегія, яка визначає пріоритетні напрями діяльності мережі Французьких
центрів у всьому світі.
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КУЛЬТУРНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ
РЕЛІГІЙНОГО, ЕСТЕТИЧНОГО, МИСТЕЦЬКОГО І ЛІТЕРАТУРНОГО ВИБОРУ
Мета: встановлення взаємозв'язку між світоглядною самобутністю сучасної студентської молоді України
та її ставленням до релігійних, літературних, мистецьких та естетичних цінностей. Методологія: дослідження
побудовано на міждисциплінарному інтегруванні методів релігієзнавства, мистецтвознавства, культурології та
соціології. На основі аксіологічного підходу були вивчені та узагальнені результати аналізу культурно-мистецьких
і релігійних чинників, які визначають формування самобутнього світогляду української студентської молоді. Наукова новизна: полягає у представленні авторського філософського концептуального підходу до встановлення
взаємозв'язку між світоглядом сучасної студентської молоді України та її ставленням до релігійних, літературних,
мистецьких та естетичних цінностей. На основі дослідження культурних пріоритетів сучасної студентської молоді
автором вперше виявлена притаманна більшості респондентів орієнтація на християнську аксіологію, яка зумовлена їхнім українським світобаченням і залежить від особистого ставлення до релігії та частоти відвідуваня церкви.Висновки: вивчення релігійного, мистецького, літературного й естетичного вибору студентської молоді показало його зумовленість інтелектуальними особливостями здобувачів вищої освіти, рівнем їх компетентності в
культурно-мистецькій галузі знань і в християнському віровченні. Результати дослідження дозволили віднайти ті
незмінні, сутнісні риси, які дають можливість говорити про єдиний культурний феномен, який виявився у певних
спільних релігійних, мистецьких, літературних і естетичних пріоритетах і цінностях сучасної студентської молоді.
Ключові слова: релігійна свідомість; аксіологія; християнська аксіологія; стилі та напрямки в образотворчому мистецтві; молодь; студентська молодь; сучасна молодь; музичні стилі; літературні жанри; звучання церковного хору; естетичне оформлення храмів; естетика одягу парафіян; культурні пріоритети.
Гавеля Александра Руслановна, аспирант кафедры философии Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
Культурные приоритеты современной студенческой молодежи Украины: особенности религиозного, эстетичного, художественного и литературного выбора
Цель: установление взаимосвязи между мировоззренческой самобытностью современной студенческой
молодежи Украины и ее отношением к религиозным, литературным, художественным и эстетическим ценностям.
Методология: исследование построено на междисциплинарном интегрировании методов религиоведения, искусствоведения, культурологии и социологии. На основе аксиологического подхода были изучены и обобщены
результаты анализа культурных и религиозных факторов, определяющих формирование самобытного мировоззрения украинской студенческой молодежи. Научная новизна: заключается в представлении авторского философского концептуального подхода к установлению взаимосвязи между мировоззрением современной студенческой молодежи Украины и ее отношением к религиозным, литературным, художественным и эстетическим
ценностям. На основе исследования культурных приоритетов современной студенческой молодежи автором
впервые обнаружена присуща большинству респондентов ориентация на христианскую аксиологию, которая
обусловлена их украинским мировоззрением и зависит от личного отношения к религии и частоты посещений
церкви. Выводы: изучение религиозного, художественного, литературного и эстетического выбора студенческой
молодежи показало его обусловленность интеллектуальными особенностями соискателей высшего образования,
уровнем их компетентности в культурно-художественной отрасли знаний и в христианском вероучении. Результаты исследования позволили найти те неизменные, сущностные черты, позволяющие говорить о едином культурном феномене, который оказался в определенных общих религиозных, художественных, литературных и эстетических приоритетах и ценностях современной студенческой молодежи.
Ключевые слова: религиозное сознание; аксиология; христианская аксиология; стили и направления в
изобразительном искусстве; молодежь; студенты; современная молодежь; музыкальные стили; литературные
жанры; звучание церковного хора; эстетическое оформление храмов; эстетика одежды прихожан; культурные
приоритеты.
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Cultural priorities of modern studental youth of Ukraine: peculiarities of religious, aesthetic, art, and literary choice
Purpose of the article is to establish the relationship between the ideological identity of the modern student
youth of Ukraine and its relation to religious, literary, artistic and aesthetic values. Methodology. The study is based on
the interdisciplinary integration of methods of a multidisciplinary combination of religious studies, art studies, cultural
studies, and sociology. With the axiological approach, the results of the analysis of cultural-artistic and religious factors,
which determine the formation of the original outlook of Ukrainian student youth, were studied and summarized. Scientific novelty of the research is the presentation of the author's philosophical, conceptual approach to establishing the
relationship between the worldview of modern student youth of Ukraine and its relation to religious, literary, artistic and
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aesthetic values. By the study of the cultural priorities of contemporary student youth, the author first identified the tendency for most respondents to focus on the Christian axiology, which is determined by their Ukrainian outlook and depends on their attitude to religion and the frequency of attending the church. Conclusions. The study of the religious,
artistic, literary and aesthetic choices of student youth has shown its predetermination by the intellectual features of
higher education graduates, their level of competence in the cultural and artistic branch of knowledge and Christian doctrine. The results of the study made it possible to find those unchanging, essential features that make it possible to speak
of a single cultural phenomenon that appeared in specific common religious, artistic, literary and aesthetic priorities and
values of contemporary student youth.
Key words: religious axiology; axiology; Christian axiology; styles and trends in fine arts; youth; student youth;
contemporary youth; musical styles; literary genres; the sound of the church choir; aesthetic design of temples; aesthetics of parish clothes; cultural priorities.

Актуальність дослідження особливостей релігійного, естетичного, мистецького й літературного
вибору сучасної студентської молоді України пов’язане з необхідністю системного відтворення всіх
культурних і релігійних чинників, які визначають формуваня самобутнього світогляду українського народу.
Ступінь розробки досліджуваної проблеми. Сучасні українські й зарубіжні вчені
С. Абрамович, О. Андреєва, О. Астаф'єва, Л. Баєва, В. Бодак, І. Галян, М. Чікарська, Є. Яковлев та ін.
дослідили релігію як феномен універсуму культури, типологію й проблему формування культури особистості [1; 2; 4; 6; 7; 8; 17].
Релігія впливає на формування в кожного народу світогляду з певною системою цінностей та
норм. Як зазначають українські культурологи Н. Горбач, С. Гелей
і З. Російська: «Цілісне
функціонування національної культури пов’язане з відтворенням в повному обсязі всіх традиційних
культурних чинників, а також розвитком різноманітних модерних мистецьких стилів, течій, напрямків
на всіх рівнях духовної архітектоніки» [15].
Особливості окремих видів сакрального мистецтва та їх впливу на свідомість людини розглядаються в працях сучасних українських науковців А. Ареф’єва, Ю. Афанасьєва, П. Герчанівської,
О. Зосим, С. Кримського, В. Личковаха, І. Федя та ін., що вказує на особливе місце релігії й мистецтва
в культурі особистості [3; 5; 9; 10; 12; 14; 16].
Український народ упродовж багатьох століть сформував культуру, яка здатна наповнити душу
людини високим духовним змістом. Із часів хрещення Київської Русі в літературних і мистецьких творах українських авторів неодноразово відтворювалися цінності християнської релігії. На основі залучення сучасної молоді до скарбниці національної культури відбувається формування в неї свідомості,
здатної протистояти агресивному й антигуманному впливу нових течій неокультів.
На думку українського філософа Ю. Афанасьєва: «Будь-який твір мистецтва виконує специфічно релігійну, культову функцію, оскільки порушує релігійні образи, ідеї, переживання, відновлює й
підкріплює релігійні вірування, а нерідко служить і безпосереднім об’єктом культового поклоніння, подруге, йому властива естетична функція, бо він є продуктом художньої творчості й викликає у глядачів
естетичні почуття. Головне призначення предметів культу полягає в тому, щоб за допомогою художніх засобів направити розум і почуття тих, хто молиться, в бік надприродного» [5, 39].
Український культуролог П. Герчанівська, аналізуючи особливості та відмінності релігійної та
художньої свідомості, вказує, що для віруючої людини у мистецтві головним є не художній рівень, а
саме релігійне навантаження твору, тому мистецтво виконує подвійну функцію: “…воно стає засобом
збудження і посилення релігійних почуттів, але, одночасно, не втрачає своєї естетичної спрямованості» [9].
Український філософ А. Лащенко виявляє резонансну функцію сакрального мистецтва. Вона
починає діяти тоді, коли певні духовно-емоційні потреби людини гармоніюють із сутністю інформації,
яка ним передається. «Резонанс виступає як принцип гармонійного об’єднання, створення цілісної системи взаємодії духовного світу людини зі світом релігійного мистецтва. Така система слугує індикатором якостей, внутрішньо притаманних віруючій людині» [13].
Отже, важливе значення у формуванні культури особистості має здатність самої особистості
усвідомлювати й реагувати на ті сенсові навантаження, які містить у собі будь-який сакральний твір
мистецтва.
Мета дослідження: встановлення взаємозв'язку між світоглядною самобутністю сучасної молоді України та її ставленням до релігійних, літературних, мистецьких та естетичних цінностей.
Результати досліджуваної науковцями проблеми підтверджують існування взаємозв’язку між
світоглядною та релігійною самобутністю українців та особливостями розвитку національної культури
й мистецтва. Нами було проведено емпіричне дослідження релігійних, літературних, мистецьких та
естетичних пріоритетів і цінностей молодого покоління України. І цією метою було опитано 500 респондентів. У переважній більшості (80, 1%) - це студентська молодь, що навчається в закладах вищої
освіти України. 19,9% респондентів складає молодь, яка не так давно закінчила заклади вищої освіти.
Серед загальної кількості респондентів 14% складають представники чоловічої статі і 26% - жіночої.
В опитуванні брала участь студентська молодь з таких міст: Київ, Одеса, Дніпропетровськ,
Харків, Вільногірськ, Тернопіль, Ужгород, Гадяч, Херсон, Дніпро, Коростень, Львів, Черкаси, Чернівці,
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Чернігів, Миргород, Хуст, Ужгород, Пирятин, Лубни, Кременчуг, Вінниця, Прилуки, Ічня, Вишневе,
Вишгород, Хмельницький, Бориспіль, Гадяч, місто районного значення Виноградов, Іршава, Калуш,
Суми, Миколаїв, Тараща, Дніпро, Вінниця, Фастів, Гайсин, Бровари, Ніжин, Одеса, Житомир, Охтирка,
Мукачево, Берегове, Полтава, Сміла, с. Карпатське (Лвівська обл. Турковський р-н), с. Ратівці (Закарпатська обл., Ужгородський р-н), с. Луч (Рахівський район),с. м. т. Кирнасівка (Вінницька обл., Тульчинський р-н), с. Красна Лука (Полтавська обл., Гадячський р-н, Краснолукський р-н, с. м. т. Козелець
(Чернігівська обл., адміністративний центр Козелецького р-ну), с. Великі Сорочинці (Полтавська обл.,
Миргородський р-н), , с. м. т. Гребінки (Київська обл., Васильківський р-н), с. м. т. Рокитне (Київська
обл., адміністративний центр Рокитнянського р-ну).
Умовно респондентів було розподілено на три групи. Перша група - це молодь, яка відвідує
християнську церкву щотижня та 1-2 рази на місяць (141 людина), друга група - молодь, яка відвідує
церкву 1-2 рази на рік, лише на свята та лише на великі свята (253 людини), третя група - молодь, яка
зовсім не відвідує церкву (103 людини). Таким чином ми поділили опитану нами молодь на три умовні
групи: 1) респонденти, які постійно відвідують церкву; 2) які дуже рідко ходять до церкви; 3) які взагалі
не відвідують церкву.
На запитання анкети: «Які стилі та напрямки в образотворчому мистецтві Вас більше приваблюють?» відповіді респондентів розподілилися таким чином. Респонденти з першої групи (молодь,
яка відвідує християнську церкву щотижня та 1-2 рази на місяць) вказали, що в образотворчому мистецтві їх найбільше приваблюють: імпресіонізм - 12,77%, класицизм -7,09%, реалізм - 7,09%, сюрреалізм - 7,09%, барокко - 4,26%, експресіонізм - 3,55%, абстракціонізм - 3,55%, модерн - 3,55%, академізм - 2,84%, романтизм - 2,13%, кубізм - 2,13%, поп-арт - 2,13%, авангард - 0,71%, арт-хаус 0,71%, рококо - 0,71%, неокласицизм – 1,42%, гіперреалізм - 0,71%. 16,31% опитаних вказали, що їх
взагалі не цікавить образотворче мистецтво.
Респонденти з другої групи (молодь, яка відвідує церкву 1-2 рази на рік, лише на свята та лише на великі свята) вказали, що в образотворчому мистецтві їх найбільше приваблюють: імпресіонізм
- 13,83%, реалізм - 9,88%, бароко - 5,93%, романтизм - 4,74%, мінімалізм - 3,95%, модерн - 3,95%, абстракціонізм - 3,56 %, сюрреалізм - 3,56%, кубізм - 3,56%, графіка - 1,19%, експресіонізм - 1,58%, класицизм - 1,58%, постімпресіонізм - 1,58%, ренесанс - 1,19%; мистецтво епохи відродження - 1,19%,
пост-модерн - 0,79%, поп-арт - 0,79%, рококо - 0,79%, класичний живопис - 0,79%, неокласицизм 0,79%, натюрморт - 0,79%, авангард - 0,4%; кантрі - 0,4%; футуризм - 0,4%, 17% опитаних вказали,
що їх взагалі не цікавить образотворче мистецтво.
Серед представників третьої групи респондентів (молодь, яка зовсім не відвідує церкву) вказали, що в образотворчому мистецтві їх найбільше приваблюють: імпресіонізм - 23,32, реалізм - 16,5,
сюрреалізм - 12,62, модерн - 8,74, ренесанс - 7,77, романтизм - 6,8, експресіонізм - 6,8, мінімалізм 6,8, абстракціонізм - 4,85, футуризм - 1,94, еклектика - 0,97, кубізм - 3,88, авангард - 2,91, барокко 2,91, готика - 0,97, постмодерн - 0,97, гіперреалізм - 1,94, символізм - 0,97, н’ю ейдж - 0,97. 21,36 %
опитаних вказали, що їх взагалі не цікавить образотворче мистецтво.
На запитання анкети: «Які жанри в живописі Вас більше приваблюють?» відповіді респондентів розподілилися таким чином. Респонденти з першої групи вказали на пейзаж – 7,09%, релігійний
жанр (іконопис, фрески, вітражі, мазаїка) – 4,26%, портрет – 4,26%, натюрморт – 3,55%.
Респонденти з другої групи вказали, що в живописі їх найбільше приваблюють такі жанри: пейзаж – 6,72%, портрет – 6,32%, релігійний жанр (іконопис, фрески, вітражі, мазаїка) – 0,4%, натюрморт
– 0,79%.
Респонденти з третьої групи вказали, що в живописі їх найбільше приваблюють такі жанри:
пейзаж – 10,68%, портрет – 5,83%, натюрморт – 5,83%.
На запитання анкети: «Чи приділяєте Ви увагу естетичному оформленню храмів? (розписи,
фрески, іконостас, архітектура)» відповіді респондентів розподілилися таким чином: у першій групі
60,28% респондентів відповіли на це питання «так», 12,06% респондентів відповіли на це запитання
«ні», 18,44% респондентів – «не дуже».
У другій групі 51,38% респондентів відповіли на це запитання «так», 21,74% респондентів
відповіли на це питання «ні», 22,53% респондентів – «не дуже».
У третій групі 57,28% респондентів відповіли на це запитання «так», 38,83% респондентів
відповіли на це запитання «ні», 19,42% респондентів – «не дуже».
На запитання анкети: «Які стилі в музиці Вас більше приваблюють?» відповіді респондентів
розподілилися таким чином: респондентів з першої групи в музиці найбільше приваблює класика 40,43%; рок - 17,02%; джаз - 15,6%; поп - 12,06%; народна музика - 6,38%; блюз - 4,96%; духовна музика - 4,26%; хіп-хоп - 2,81%; даб-степ - 2,13%; хаус - 2,13%; інструментальна музика - 2,13%; альтернативна музика - 2,13%; реп - 0,71%; класичний хоровий спів - 1,42; фанк - 0,71%; рок-н-рол - 0,71%;
церковний хоровий спів - 0,71%; пост-панк - 0,71%; ретро - 0,71%; фолк-рок - 0,71%; електронна музика - 0,71%; інді-рок - 0,71%.
Респонденти з другої групи вказали, що в музиці їх найбільше приваблюють такі стилі: класика
- 24,51%; поп - 20,16%; рок - 17%; джаз - 10,28%; меломан - 7,11%; хіп-хоп - 4,35%; фолк - 3,16%; сучасна музика - 3,16%; реп - 3,56%; інструментальна музика - 2,37%; лірична музика - 1,98%; народна
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музика - 1,58%; вокальна музика - 1,19%; рок-н-рол - 1,19%; інді-поп - 1,19%; електронна музика 0,79%; фанк - 0,4%; метал - 0,79%; церковний хор - 0,79%; опера - 0,79; хардрок - 0,4%; соул - 0,79%;
лаундж - 0,4%; к-поп - 0,79%; даб-степ - 0,79%; інді-рок - 0,79%; реггі - 0,4%; хардрок 0,4%; р-н-б 0,4%;
класичний хоровий спів - 0,4%; альтернативна музика - 0,4%; пост-панк - 0,4%; етно музика - 0,4%;
академічний хор - 0,4%; реггі - 0,4%; кантрі - 0,4%.
Респонденти з третьої групи вказали, що в музиці їх найбільше приваблюють такі стилі: рок 39,81%; класика - 31,07%; поп - 20,39%; реп - 14,56%; джаз - 13,59%; меломан - 10,68%; метал 7,77%; фольк - 5,83%; блюз - 5,83%; інструментальна музика - 5,83%; інді-рок - 2,91%; хіп-хоп - 2,91%;
панк-рок - 0,97%; панк - 1,94%; соул - 2,91%; кантрі - 1,94%; інді-рок - 0,97%; техно - 0,97%; андерграунд - 0,97%; вокал - 0,97%; панк-рок - 0,97%.
На запитання «Наскільки Ви захоплюєтеся музичним мистецтвом?» респонденти з першої
групи вказали: я меломан – 4,26 %; ставлюся до цього спокійно – 4,26 %; слухаю тільки сучасну музику – 3,55%; мене не цікавить музика взагалі – 3,55%, слухаю музику під настрій – 0,71%;
Респонденти з другої групи ставляться до музичного мистецтва таким чином: вважають себе
меломанами – 11,07%; слухають тільки сучасну музику – 6,32%; слухають музику під настрій – 2,37%;
не цікавить музика взагалі – 4,74%.
Респонденти з третьої групи ставляться до музичного мистецтва таким чином: вважають себе
меломанами – 8,74%; не цікавляться музикою взагалі – 4,85%; слухають тільки сучасну музику –
2,91%; слухають музику під настрій – 0,97%.
На запитання анкети: «Чи звертаєте Ви увагу на якість звучання церковного хору, коли
відвідуєте церкву?» відповіді респондентів розподілилися таким чином.
Респонденти з першої групи вказали: для мене це важливо – 53,19%; не особливо звертаю
увагу – 26,95%; для мене це не важливо – 11,35%.
Респонденти з другої групи вказали: не особливо звертаю увагу – 41,5%; для мене це важливо
– 35,57%; для мене це не важливо – 17,39%.
Респонденти з третьої групи вказали: для мене це не важливо – 54,37%; не особливо звертаю
увагу – 30,1%; для мене це важливо – 27,18%.
На запитання анкети: «Які літературні жанри Вас більше приваблюють?» відповіді респондентів розподілилися таким чином.
Респондентів з першої групи приваблюють такі літературні жанри: роман - 28,37%; фантастика
- 12,77%; класика - 9,93%; детектив - 7,09%; драма - 7,09%; духовна - 6,38%; психологія - 6,38%; історичні - 3,55%; лірика - 4,26%; поезія - 4,26%; юмористична література - 4,26%; пригоди - 4,26%; наукова - 4,96%; повість - 2,13%; новелли - 1,42%; філософська література - 1,42%; казки - 1,42%; трагедія
1,42%; епос - 0,71%.
Респондентів з другої групи приваблюють такі літературні жанри: романи - 21,74%; фантастика
- 14,23%; детектив - 13,83%; драма - 8,3%; пригоди - 5,93%; поезія - 5,53%; юмористична література 5,14%; наукова література - 3,95%; психологія - 3,56%; лірика - 3,56%; історична література - 2,77%;
наукова фантастика - 2,77%; класика - 2,37%; повість - 1,98%; філософська література -1,98%; трагедія - 1,19%; духовна література - 0,4%; автобіографічна література - 0,79%; новелли - 0,4%;
релігійна література - 0,79.
Респондентів з третьої групи приваблюють такі літературні жанри: фантастика - 24,27%; роман
- 16,5%; детективи - 15,53%; наукова література - 10,68%; пригодницька література - 7,77%; класика 6,8%; історичний роман - 6,8%; поезія - 5,83%; історича література - 4,85%; філософська література 4,85%; юмористична література - 4,85%; психологія - 3,88%; жахи - 2,93%; містика - 1,94%; наукова
фантастика - 1,94%; драма - 1,94%; новелла - 0,97%; епос - 0,97%; трагедія - 0,97%.
На запитання анкети: «Чи звертаєте Ви увагу на зовнішній вигляд парафіян Церкви?» відповіді
респондентів розподілилися таким чином.
У першій групі 43,26% відповіли - «мені не важливо, як одягнені парафіяни»; 35,46% відповіли
- «мені приємно, коли люди в храмі одягнені пристойно, але більш сучасно»; 12,77% відповіли - «мені
приємно бачити жінок, одягнених в довгі спідниці й хустинки»;.
Респонденти з другої групи відповіли: 45,85% - «мені не важливо, як одягнені парафіяни»;
34,78% відповіли - «мені приємно, коли люди в храмі одягнені пристойно, але більш сучасно»; 11,07%
відповіли - «мені приємно бачити жінок, одягнених у довгі спідниці й хустинки».
Респонденти з третьої групи відповіли: 65,05% - «мені не важливо, як одягнені парафіяни»;
0,97% відповіли - «мені приємно бачити жінок, одягнених в довгі спідниці і хустинки»; 22,33% відповіли
- «мені приємно, коли люди в храмі одягнені пристойно, але більш сучасно».
Отже, респонденти з трьох груп вказали, що в образотворчому мистецтві їх найбільше приваблює імпресіонізм, що свідчить про розвиненість їх естетичного смаку й прагнення до спостереження за мінливими відчуттями та переживаннями його творців. Також більша частина респондентів з
трьох груп вказали, що в образотворчому мистецтві їх приваблює реалізм, який залишається актуальним для молодого покоління українців і понині. Це пояснюється інтересом молоді до історичних подій і
персонажів, образів, характерів і обставини дійсності, які реалістично відтворені представниками
означеного миситецького напрямку. Молодь, яка відвідує християнську церкву щотижня та 1-2 рази на
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місяць, віддала перевагу стилям сюрреализм і бароко, які досить часто містять у собі релігійний чинник. Виявлено, що естетичному оформленню храмів (розписи, фрески, іконостас, архітектура) приділяє увагу більшіть респондентів з усіх груп.
У літературі респондентів з усіх груп найбільше приваблюють роман, фантастика, класика, детектив, драма. Під час відвідування церкви на якість звучання церковного хору звертає увагу більшість
християнської молоді, так само як і на зовнішній вигляд парафіян, які, на думку респондентів, одягнені
пристойно, але більш сучасно.
Наукова новизна: полягає у представленні авторського філософського концептуального підходу до встановлення взаємозв'язку між світоглядом сучасної студентської молоді України та її ставленням до релігійних, літературних, мистецьких та естетичних цінностей. На основі дослідження культурних пріоритетів сучасної студентської молоді автором вперше виявлена притаманна більшості
респондентів орієнтація на християнську аксіологію, яка зумовлена їхнім українським світобаченням і
залежить від особистого ставлення до релігії та частоти відвідуваня церкви.
Висновки: вивчення релігійного, мистецького, літературного й естетичного вибору студентської
молоді показало його зумовленість інтелектуальними особливостями здобувачів вищої освіти, рівнем
їх компетентності в культурно-мистецькій галузі знань і в християнському віровченні. Результати дослідження дозволили віднайти ті незмінні, сутнісні риси, які дають можливість говорити про єдиний
культурний феномен, який виявився у певних спільних релігійних, мистецьких, літературних й естетичних пріоритетах і цінностях сучасної студентської молоді.
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ПРИРОДА І ОСНОВНІ ЕТАПИ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
Мета статті – проаналізувати природу, основні чинники формування і етапи крос-культурної комунікації у
міжнародному туризмі. Методологія дослідження, тяжіючи до методів аналізу і синтезу, ґрунтується на комплексному поєднанні культурологічного, комунікативного, соціологічного, аксіологічного підходів до осмислення і
зведення в єдину картину різноманітних зв'язків, які обґрунтовують цілісність поняття крос-культурної комунікації
у міжнародному туризмі. Наукова новизна полягає у виокремленні й обґрунтуванні основних соціокультурних
чинників, які визначають і впливають на крос-культурну комунікацію у міжнародному туризмі. Висновки. Сучасний
науковий дискурс міжнародного туризму охоплює широкий спектр понять у різних суспільних вимірах – глобалізації, мобільності, масовому переміщенні людей, творенні нових культурних спільнот, екстериторіальності,
гостинності, свободи і под. У свою чергу, вони визначають природу крос-культурної комунікації у ньому. Так
міжнародний туризм стає чинником розвитку і збільшення каналів крос-культурної комунікації, яка за рахунок
соціальної взаємодії на індивідуальному і груповому рівнях сприяє позитивній глобалізації, формує відносини
довіри та взаєморозуміння, координує спільні цінності різноманітних спільнот, а відтак є інструментом встановлення діалогу між культурами.
Ключові слова: крос-культурна комунікація; міжнародний туризм; мобільність; глобалізація; гостинність.
Красовский Сергей Александрович, ассистент кафедры гостинично-ресторанного бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств
Природа и основные этапы крос-культурной комуникации в международном туризме
Цель статьи - проанализировать природу, основные факторы формирования и этапы кросс-культурной
коммуникации в международном туризме. Методология исследования, тяготея к методам анализа и синтеза,
основывается на комплексном сочетании культурологического, коммуникативного, социологического, аксиологического подходов к осмыслению и сведению в единую картину различных связей, обосновывающих целостность
понятия кросс-культурной коммуникации в международном туризме. Научная новизна заключается в выделении
и обосновании основных социокультурных факторов, которые определяют и влияют на кросс-культурную коммуникацию в международном туризме. Выводы. Современный научный дискурс международного туризма охватывает широкий спектр понятий в различных общественных измерениях - глобализации, мобильности, массовом
перемещении людей, создании новых культурных сообществ, экстерриториальности, гостеприимства, свободы и
под. В свою очередь, они определяют природу кросс-культурной коммуникации в нем. Так международный туризм становится фактором развития и увеличения каналов кросс-культурной коммуникации, которая за счет социального взаимодействия на индивидуальном и групповом уровнях способствует позитивной глобализации,
формирует отношения доверия и взаимопонимания, координирует совместные ценности различных культурных
сообществ, а поэтому является инструментом установления диалога между культурами.
Ключевые слова: кросс-культурная коммуникация; международный туризм; мобильность; глобализация; гостеприимство.
Krasovsky Serhii, Assistant of the Hotel and Restaurant Business Department Kiev National University of Culture and Arts
Nature and main Stages of Cross-Cultural Communication in International Tourism
Purpose of the article is to analyze the nature, the main factors of the formation and stages of cross-cultural
communication in international tourism. The methodology of the study, drawing on the methods of analysis and synthesis, is based on a complex combination of cultural, communicative, sociological, and axiological approaches to comprehension and consolidation into a single picture of the various connections that justify the integrity of the notion of crosscultural communication in international tourism. Scientific novelty is to identify and substantiate the main socio-cultural
factors that determine and influence intercultural communication in international tourism. Conclusions. The modern scientific discourse of international tourism covers a wide range of concepts in various social dimensions - globalization,
mobility, mass movement of people, the creation of new cultural communities, extra-territoriality, hospitality, freedom, and
sub. In turn, they determine the nature of cross-cultural communication in it. So international tourism becomes a factor in
the growth of channels and the development of intercultural communication, which, through social interaction at the individual and group levels, promotes positive globalization, shapes the relationship of trust and mutual understanding, coordinates the shared values of different cultural communities, and therefore is a tool for establishing a dialogue between
cultures.
Key words: cross-cultural communication; international tourism; mobility; globalization; hospitality.

Актуальність і мета дослідження. Звернення до дослідження різних аспектів міжнародного туризму, уможливлюючи прослідковування чинників історичної спадкоємності, дає змогу усвідомити
специфіку і незворотність більшості домінуючих у глобалізованому сьогоденні смислових орієнтирів і
принципів функціонування різних культур, формування яких не в останню чергу зумовлене не суспі© Красовський С. О., 2018

171

Культурологія

Красовський С. О.

льно-політичними трансформаціями, а активними діями людей, зокрема їх вільним переміщенням,
подорожами. Крім того, почасти складні й суперечливі взаємовідносини між народами вимагають
пошуку більш адекватних сучасним викликам засобів і способів вирішення конфліктів. Не останню
роль у цьому може відігравати міжнародний туризм, зокрема ефективне використання його комунікативного потенціалу, дослідження якого у контексті впливу на міжкультурні відносини сприятимуть формуванню культури туризму як багатовимірного інтегративного явища та культурології туризму - як
окремої наукової галузі.
Мета статті – проаналізувати природу, основні чинники формування і етапи крос-культурної
комунікації у міжнародному туризмі.
Ступінь наукової розробки. На пострадянському просторі міжнародний туризм, зокрема його
комунікативний аспект, став об’єктом наукового зацікавлення російської дослідниці-філософа О.
Мошняги «Концептний простір міжнародної комунікації у системі міжнародного туризму», соціолога
В. Рогачьової «Туризм як феномен крос-культурної комунікації», культурологів Н. Березницької «Туризм як фактор міжкультурної комунікації», К. Антонюк «Динаміка образу Росії в сучасній системі міжкультурних комунікацій (на прикладі міжнародного туризму)», а також Н. Боголюбової і Ю. Ніколаєвої
«Міжкультурна комунікація і міжнародний культурний обмін», С. Волкова «Розвиток міжнародного туризму як інструменту підвищення зовнішньополітичного іміджу Росії», О. Мартиненко «Особливості
міжкультурної комунікації у сфері туризму», С. Богданової «Комунікаційні технології в туризмі», Ю.
Дудник «Значення міжкультурної комунікації у туристичній діяльності», О. Кострюкової «Туризм як
ефективний інструмент діалогу культур і цивілізацій в сучасному світі», М. Соколової «Роль туризму в
крос-культурній комунікації і фактори, що його визначають» та ін.
Дослідженню комунікативних аспектів туризму, його ціннісного впливу на людину присвячені
праці українських дослідників В. Воронкової «Розвиток туризму як соціального і культурного явища в
умовах глобалізації та кроскультурної комунікації», С. Соляник «Соціокультурні комунікації у туризмі»,
Я. Любивого «Туристська діяльність як чинник глобальної синергії культур», О. Ляховин «Актуальні
проблеми міжкультурної комунікації у сфері туризму (на матеріалі української, російської та німецької
мов)», Д. Мусієнко «Постмодерністська трансформація комунікативної культури в Україні в контексті
розвитку туризму (1922-2003 рр.), Ю. Столбової «Комунікативний потенціал туризму» та ін.
Виклад матеріалу. Сьогоднішній світ є відкритим і характеризується повною взаємозалежністю
усіх людських спільнот, їх культур та релігій. Характеристики цієї взаємозалежності канадський
соціолог М. Мак-Люен порівняв з рисами глоба́льного села (англ. Global Village). Центральна нервова
система людини, на переконання дослідника, за допомогою сучасних інформаційних технологій залучається до творення так званих «глобальних обіймів», «єдиного поля» [4, 23], в якому всі територіальні претензії, бізнес-цілі та політичні прагнення поступово стають ілюзорними, «люди занурюються у
новий час племінного залучення» [5, 10].
Крім того, в межах одного світу-системи (І. Валлерстайн) у людини поступово формується потреба дедалі активніше вступати у контакт з іншими людьми, підключається зацікавленість у спільній
діяльності та пізнавальний інтерес до особливостей їх культурно-історичної спадщини, як і пріоритетів сучасного життя та умов побуту. Тому одним з ключових елементів усіх складників простору глобального інформаційного суспільства (освіти, науки, туризму, бізнесу і под.) стає крос-культурна комунікація.
Активація пізнавального інтересу мотивує людину розширювати межі, способи та самостійно
залучатися до комунікації, засвоювати специфіку інших культур та поведінку їх представників у процесі безпосереднього емпіричного досвіду контактування з ними, знайомства з особливостями їхньої
повсякденності.
Так міжнародний туризм у сучасному глобалізованому світі стає і засобом, і своєрідним різновидом-формою міжкультурної комунікації, позаяк у ньому щонайкраще проявляється риса і здатність
до комунікативно-інформаційного всеохоплення людства і на груповому, і на індивідуальному рівні.
До індустрії масового туризму останніми роками залучається дедалі більша кількість людей, а
відтак йому належить не остання роль у формуванні «глобального села». Cаме завдяки міжнародному туризму крос-культурна комунікація сьогодні набуває ознак явища, в якому взаємопоєднуються і
щільно взаємодіють матеріально-культурні цінності й індивідуально-психологічні якості кожної людини
як представника самобутнього мовно-культурного середовища. Це, власне, й провокує закріплення
статусу міжнародного туризму в площині міжособистісної і міжкультурної взаємодії та актуалізує дослідження його комунікативного крос-культурного потенціалу, що визначається, зокрема, низкою положень.
Насамперед міжнародний туризм, на нашу думку, найкраще демонструє переваги однієї чи не
з головних ознак і наслідку глобалізації – мобільності, яка власне і уможливлює регулярні контакти між
представниками різних культур у світі, «де стіни переносяться, а дороги рухаються самі по собі»,
«кордони втратили непроникність» і навіть нова поляризація соціального становища визначається
мобільністю або її відсутністю [1, 99, 149].
Сучасні інформаційні технології і новітні засоби зв’язку, доступність і швидкість засобів пересування, можливість людини змінювати свій статус і соціальні позиції, тобто все те, що П. Сорокін
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вкладав у поняття соціальної мобільності, а також формування єдиного підґрунтя загальнолюдської
культури призвели до змін і на особистісно-психологічному рівні, зокрема до формування емоційного
відчуття себе невіддільною частиною глобального цілого.
Так поступово на зміну статичній, замкнутій і зосередженій виключно на собі, своїх емоційних
відчуттях, проблемах та матеріальних статках людині прийшла людина динамічна, самоактуалізована,
інтелектуальна, творча, відкрита, з рухливим світоглядом і принципово новими потребами й атитюдами у мотиваційній сфері, орієнтована на ефективну взаємодію, в тому числі міжкультурну.
Туристичні подорожі нині фактично почали входити до потреб на всіх рівнях піраміди А. Маслоу, позаяк на тлі зазначених вище трансформацій соціальності та зі зростанням рівня і якості життя
сучасної людини навіть перелік вітальних потреб значно розширився, а також вимагає інших умов
для свого задоволення, в тому числі за рахунок нових емоцій, переживань і вражень.
Подорожуючи, турист (не завжди навіть на свідомому рівні) відривається від повсякденності,
за рахунок відкриття для себе нових культур та їх традицій збільшує багаж знань про їх особливості,
розширює власний емпіричний досвід, що в кінцевому підсумку сприяє розумінню специфічних
соціокультурних характерних рис інших країн та їх представників, а також формує у нього навики кроскультурної взаємодії, вибору доцільних у певних умовах комунікації моделей поведінки.
Недарма останнім часом культурно-пізнавальні й просторові межі туристичних турів весь час
трансформуються, пропонуючи подорожуючим різні інноваційно-екзотичні програми, як-то: космічний
туризм, X-туризм (пригодницький або екстремальний туризм): маунтинбайк (вело-туризм), джайлоотуризм, ностальгічний (екологічний, зелений, сільський) туризм. Популярними стають нові форми туристських практик без задіяння послуг туристичних посередників-операторів: каучсерфінг
(Couchsurfing), волонтерський туризм (Voluntourism), бекпекінг (backpacking) (від англ. Backpack – рюкзак) і под.
Основою гостинності в антропологічному контексті, на думку П. Лардельє, є своєрідний обмін
на безоплатній основі. Адже гостинність - це і дар, і дарування, мета якого надати притулок і їжу та
самому нанести візит у відповідь. Приймати гостей, на думку дослідника, – це означає не лише витрачати на це час і гроші, а й брати участь у ритуалі, який розгортається в символічному просторі й часі
[3, 55].
Російський дослідник Б. Марков у праці «Ксенофілія і гостинність» наголошує, що особливо
порушує проблеми гостинності перманентна потреба у новому, іншому, чужому. В сучасних умовах,
як зазначає Б. Марков, можна впевнено говорити про «відставку гостя» у сучасній культурі. Але якщо
зникне гість, інший, то не буде і мене самого. Тому повернутися до себе – це означає віднайти і
визнати іншого, впустити його всередину, виявити і визнати в собі. І найкращою формою такого
визнання є гостинність [7].
Так зростання потреби в гостинності, розширення її меж та форм стає ще однією підставою
для активізації міжнародного туризму та щонайкращої реалізації його комунікативного потенціалу.
Українська дослідниця Ю. Столбова вважає, що в цілому комунікативний потенціал туризму
проявляється у таких положеннях: 1) він поєднує можливість пізнання, навчання разом із відпочинком,
оздоровленням, спілкуванням; 2) у тимчасовому і добровільному переміщенні масових людських потоків у інше географічне, природне та соціокультурне середовище; 3) у безпосередньому живому контакті індивідів, які представляють різні країни; 4) у можливості безпосередньої взаємодії на офіційному
та побутовому рівнях; 5) у взаємопроникненні цінностей після повернення туристів додому; 6) після
туристичних поїздок, як правило, кардинально змінюється свідомість людини, активізується її
здатність сприймати нове, пробуджуються творчі здібності; 7) він виступає складною мережею
взаємодіючих туристичних суб'єктів та об'єктів [11].
Загалом соціально-комунікативну функцію туризму дослідники визначають як можливість
учасників подорожі спілкуватися один з одним у неформальних обставинах без виробничої субординації, врахування соціального стану, віку, національності, громадянства та інших ознак, що вказують
на відмінності людей [12].
Українська професорка М. Макарова комунікацію у туризмі розуміє в різних аспектах, зокрема
як: спілкування, взаємодія, зв'язок між різними суб'єктами, передача інформації (повідомлень) або
інформаційний обмін як процес, а також в прикладному плані - як спосіб трансляції знань (досвіду).
Вона виокремлює туристичну комунікативістику і зазначає, що туризм може бути представлений як
комунікаційний процес, в межах якого мають місце комунікації між турфірмами і туристами, а також
всередині цих груп. В результаті можуть розглядатися різні системи комунікацій: між турфірмами та
клієнтами, між турфірмами та між туристами, між туристами [4]. У такий спосіб авторка визнає
існування певних акторів комунікації у туризмі, однак враховує переважно тільки економічні складові
комунікаційної моделі, визнаючи при цьому існування особистісного і групового рівнів, на яких виникають відповідні моделі комунікацій, на розвиток яких, у свою чергу. впливають такі чинники: 1) культурні
(мовне середовище, підприємницька культура); 2) соціальні (вікові групи, рівень освіти);
3) інституціональні (формально встановлені правила та неформальні традиції); 4) інфраструктура
(спеціальні інформаційні системи) [4].
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З соціокультурно-антропологічної точки зору, на нашу думку, визначальним у туристичній комунікації є все таки мікрорівень, тому визначення крос-культурної комунікації у міжнародному туризмі
повинне бути уточнене з урахуванням усіх існуючих тверджень, однак ґрунтуватися на найважливішому положенні: крос-культурна комунікація у міжнародному туризмі – це пізнання і осягнення світової
цивілізації представниками відмінних культурно-ментальних світів, які вільно перетинають кордони
країн та вступають у різні форми взаємодії.
Актуальним для розуміння особливостей крос-культурної комунікації у міжнародному туризмі,
на наше переконання, є виокремлення українською дослідницею Е. Слободенюк трьох стадій (етапів)
комунікативного процесу: до подорожі (комунікація туриста у власному найближчому соціальному
оточенні (сім'я, друзі) з приводу своєї майбутньої подорожі ще до початку її здійснення; під час подорожі (комунікація з навколишнім природним і соціокультурним середовищем під час туристичної
мандрівки. Саме тут відбувається безпосередня комунікація між представниками різних народів,
соціумів, культур); після подорожі (комунікація туриста у власному первинному соціальному середовищі після повернення) [9].
Саме під час цих трьох етапів і відбувається активізація екзистенційних структур особистості, її
світогляду, ціннісних орієнтацій та горизонтів культурного освоєння світу [9]. Адже специфічною рисою
туристичної комунікації є насамперед те, що вона не розпочинається і не обмежується просторовочасовими межами, тобто часом перебування туриста у країні подорожі. Турист включається у комунікативний процес ще на етапі вибору країни відвідування, попереднього знайомства з її культурою
та хоча б з мінімальним переліком вимог і рекомендацій щодо умов перебування у її межах. Тому з
боку туристичних посередників важливим є роз’яснення подорожуючим особливостей поведінки, традицій, звичаїв, історичного розвитку та релігійних переваг населення країни відвідування, а також
можливих конфліктних ситуацій та небезпек різного характеру. Для вирішення цього питання з їх боку
доцільно готувати відповідні екскурсійні проспекти, пам’ятки, карти країни, регіону чи міста.
Відтак, перший етап (вибір місця подорожі) є чи не найважливішим для формування передумов ефективної і позитивної в емоційному плані майбутньої крос-культурної комунікації, позаяк формує у туриста відповідний настрій, позитивні диспозиції на налагодження дійового і продуктивного
діалогу, до зустрічі з Іншим як представником незнайомої і почасти незвичної соціокультурної та
семіотичної реальності.
Що стосується макрорівня комунікації в міжнародному туризмі, то зустріч різних культур може
набувати форми їх конфлікту або навіть «конфлікту цивілізацій» (С. Гантінгтон). Недарма поняття
крос-культурності корелюється з такими поняттями, як «перетин культур», «зустріч культур», «межа
культур», «зіткнення культур», що саме по собі вже кореспондує уявленню про зустріч відмінних
ціннісних систем, яка апріорі може втримувати в собі потенційний конфлікт – відкритий або латентний.
Дійсно, у світі, в якому сьогодні нараховується близько 4 000 культур, не виключене існування
ворожості й упередженості, яка, зокрема, проявляється на побутовому рівні у відношенні до іноземців. На противагу мікрорівневому конфлікту, який часто може мати логічне обґрунтування, зумовлене
різними індивідуальними особистісно-психологічними якостями, інстинктивним несприйняттям або
навіть страхом перед чимось незнайомим, що переважно викликано незрозумілістю ідіостилю
як комплексу вербальних і невербальних знаків представників іншого символічно-семантичного середовища (про що ми вже згадували вище), макрорівневий конфлікт зазвичай найбільш ірраціональний. Він виникає під впливом причин історично-цивілізаційного та соціального характеру, які учасники
комунікації почасти не усвідомлюють. Такою, наприклад, може бути ворожнеча між культурами, які в
минулому мали негативний досвід війни, економічних чи територіальних претензій. Тому цей рівень
конфлікту найбільш складний щодо атрибуції та подолання її помилок.
На другому етапі (під час безпосереднього контакту туриста з культурою і побутом іншої
країни), на думку М. Соколової, відбувається кілька послідовних стадій комунікації: знайомствопорівняння-прийняття / заперечення [10]. На цьому етапі процес комунікації може бути ускладнений
певними чинниками, які А. Новіцька визначає, як: комунікативні (мова, контекст, стиль комунікації, невербальна поведінка); психологічні (сприйняття, оцінка, атрибуція, стереотипізація, ідентифікація, емпатія, рефлексія); культурні (норми, цінності, базові подання, досвід, як основа психологічних процесів
комунікації) [8].
Третій етап комунікації у міжнародному туризмі починається після повернення туриста додому
і часто буває чи не найважливішим, позаяк стає не лише своєрідним підсумком комунікації з іншим
культурним світом, а й результатом певних трансформацій у свідомості людини. Більше того, у процесі міжкультурної комунікації під час подорожі може відбутися певна трансформація ціннісних
орієнтацій туриста, яка втілюється в переосмислення власних життєвих цінностей, наповненні їх іншими смислами та спрямованістю.
Отже, особливо в інформаційну епоху розвинених інтернет-комунікацій та віртуальної реальності, туризм залишається чи не єдиним джерелом не зімітованого «живого» спілкування, безпосереднього контактування між представниками різних культур, у результаті якого кардинально змінюється і свідомість, і самоусвідомлення людини. Так крос-культурна комунікація в туризмі стає підставою
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для обміну цінностями і досвідом між різними культурними світами та їх взаємної імплікації (від.
лат. implicatio — сплетення, переплетення), невід’ємною ознакою і домінантою міжнародної туристської діяльності. Висновки. По-перше, сучасний науковий дискурс крос-культурної комунікації у
міжнародному туризмі охоплює широкий спектр понять у різних суспільних вимірах – глобалізації,
мобільності, масовому переміщенні людей, творенні нових культурних спільнот, екстериторіальності,
гостинності, свободи і под. По-друге, міжнародний туризм є чинником збільшення каналів і розвитку
крос-культурної комунікацій, яка за рахунок соціальної взаємодії на індивідуальному і груповому рівнях
сприяє позитивній глобалізації, формує відносини довіри та взаєморозуміння, координує спільні цінності різних культурних спільнот, а відтак є інструментом встановлення діалогу між культурами. Також
у результаті проходження усіх трьох комунікативних етапів у туризмі, на думку російської дослідниці
О. Кузьміної, відбувається добавлення (примноження), ускладнення або збіднення культури [2]– як
рідної, так і країни відвідування. Останнє, у свою чергу, порушує низку питань практичного характеру,
які насамперед стосуються проблем культурної інтеграції, ідентифікації та діалогу культур, що й
визначає перспективи подальших досліджень особливостей крос-культурної комунікації в міжнародному туризмі.
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ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ
Мета роботи – дослідити проблему формування іміджу держави через використання івент-технологій.
Методологія дослідження базується на аналітичному, історичному, компаративному методах та узагальнення,
що дає змогу дослідити історичні трансформації державних подій до якості сучасного комунікативного інструменту, коли івент стає унікальним засобом соціальної комунікації. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному
узагальненні та доведенні важливості значення професійних івент-технологій щодо формування державного іміджу країни шляхом організації заходів і свят державного рівня як ефективного інструменту суспільної комунікації,
що позитивно впливає на формування суспільної думку. Висновки. У результаті проведеного дослідження доведено, привабливість державних подій, їх яскравість, зовнішня ефектність, що за допомогою ефективного державного івенту мають визначати їх важливим інструментом у формуванні привабливої громадської думки, та ширше
– масової свідомості суспільства, що ґрунтувалася би на цінностях національно-патріотичного ґатунку. Сучасна
аудиторія прагне отримувати інформацію, що буде викладена їй у цікавому, яскравому та зрозумілому для неї
форматі. Завдяки вищезазначеному ефективний розвиток проявів перформансної комунікації (в тому числі у межах івент-технологій) є ознакою сучасної культури. Державні івенти, створені на професійній основі, поступово
досягають високого естетичного рівня і підтримують у громадськості почуття єднання, патріотизму, здорового
оптимізму, що є необхідними в умовах сьогодення
Ключові слова: івент-технології; державні події; комунікація; державні свята; паблік рилейшнз; державний імідж.
Пашкевич Марина Ефимовна, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры ивентменеджмента и индустрии досуга Киевского национального университета культуры и искусств
Ивент-технологии как инструмент формирования государственного имиджа
Цель работы – исследовать проблему формирования имиджа государства с помощью использования
ивент-технологий. Методология исследования базируется на аналитическом, историческом, компаративном
методах и методе обобщения, что позволяет исследовать исторические трансформации государственных событий в качестве современного коммуникативного инструмента, когда ивент становится уникальным средством социальной коммуникации. Научная новизна работы заключается в теоретическом обобщении и докзательстве
важности значения профессиональных ивент-технологий в формировании государственного имиджа страны путем организации мероприятий и праздников государственного уровня как эффективного инструмента общественной коммуникации, что положительно влияет на формирование общественного мнения. Выводы. В результате проведенного исследования доказано, что привлекательность государственных событий, их яркость,
внешняя эффектность, которая достигается с помощью эффективного государственного ивента, должны делать
их важным инструментом в формировании привлекательного общественного мнения, и шире – массового сознания общества, основанного на ценностях национально-патриотического толка. Современная аудитория стремится получать информацию, которая будет изложена ей в интересном, ярком и понятном для нее формате. Благодаря вышеуказанному эффективное развитие проявлений перформансной коммуникации (в том числе в
пределах ивент-технологий) является признаком современной культуры. Государственные ивенты, созданные на
профессиональной основе, постепенно достигают высокого эстетического уровня и поддерживают в общественности чувство единения, патриотизма, здорового оптимизма, необходимые в сегодняшних условиях
Ключевые слова: ивент-технологии; государственные события; коммуникация; праздники; паблик рилейшнз; государственный имидж.
Pashkevich Marina, candidate of cultural studies, senior lecturer of the Department of Event Management and
Leisure Industry of the Kiev National University of Culture and Arts
Event-technologies as a tool for forming the state image
The purpose of the work is to investigate the problem of forming the image of the state through the use of
event technologies. The methodology of the research is based on analytical, historical, comparative methods and
method of generalization, which allows investigating historical transformations of state events as a modern
communicative tool when the event becomes a unique means of social communication. The scientific novelty of the
work consists in theoretical generalization and proof of the importance of the importance of professional event
technologies in the formation of the state image of the country by organizing events and state holidays as an effective
tool of public communication, which positively influences the formation of public opinion. Conclusions. As a result of the
research, it was proved that the attractiveness of state events, their brightness, external effektiveness achieved through
an effective state event, should make them an important tool in the formation of an attractive public opinion and, more
broadly, the mass consciousness of a society based on national-patriotic values. The modern audience strives to receive
information that will be presented to it in an interesting, vivid and understandable format for it. Thanks to the above, the
effective development of manifestations of performance communication (including within the limits of the eventtechnology) is a sign of modern culture. State events, created on a professional basis, gradually reach a high aesthetic
level and support in the public a sense of unity, patriotism, healthy optimism, necessary in today's conditions
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Актуальність теми дослідження. Державна подія є культурною формою в умовах нестійкої позиції автономної індивідуальності, в ситуації, коли світ втрачає сакральний зміст і перетворюється на
світ матеріального та чуттєвого. Обрана для дослідження проблема набуває особливої актуальності у
зв’язку з тим, що сьогодні активно впроваджуються інтерактивні, емоційно-видовищні форми, соціально-культурні практики, сприяючи розвитку міжкультурних комунікацій. Культурна ситуація в Україні
позначена тенденцією зростання частки візуальних образів, різноманітних подієвих форм у всіх сферах діяльності. У структурі духовних цінностей державні події стають дієвим засобом впровадження
культурних норм, уявлень і знань, важливим механізмом утримання в єдності частин соціального життя. Якщо протягом ХIX ст. основним засобом масової комунікації була преса, то в XXI ст. чільне місце
відводиться вже аудіовізуальним засобам масової комунікації, які передбачають не лише комунікативні, але й розважальні функції. У свою чергу, засоби масової комунікації формують принципово нові
комунікативні можливості, а також новий комунікативний простір. Як зазначає С. Безклубенко: «Прогрес людства не в останню чергу вимірюється тим, наскільки людина оволоділа часом та простором.
Відтак засоби зв’язку та спілкування – від «тамтаму» до сучасних інструментів радіолокації Метагалактики – не тільки відмінні способи фіксації та трансляції інформаційного матеріалу, – це індикатори
різних рівнів організації людського суспільства» [2 , 359].
Аналіз досліджень і публікацій. Технології формування іміджу засобами організації спеціальної
події розглядалися Ю. Бічуном, С. Безклубенко, Б. Борисовим, І. Вікентьєвим, К. Вроцосом, В. Ка рпом, О. Назимко, І.Петровою Г. Почепцовим, А. Ротовським, М. Сондером, Б. Шмідтом, О. Шумовичем.
Виклад основного матеріалу. Івентом зазвичай називають заплановану соціально-суспільну
подію (захід), що відбувається в певний час, із певною метою та має резонанс для суспільства. У перекладі поняття event означає подію, проте включає в себе також змістові відтінки сприятливого випадку, виняткової події, найбільш ймовірного бажаного результату, заходу, спортивного змагання. На
Заході івент − це ціла індустрія з планування, організації, проведення, аналізу заходів, подій, шоу як
приватного, громадського характеру, так державного і міжнародного масштабу (наприклад Інавгурація
президента США) [1]. Івент-технологія означає перетворення заходу шляхом допоміжних ефектів у
щось абсолютно виняткове з точки зору відвідувачів. В основу успіху івент-технології покладено ретельне планування та бездоганна організація кожного заходу. Як зазначає О. Назимко: «Якщо країна –
це корпорація, то державне свято – елемент подієвого маркетингу, який позиціює аспекти соціальної
ідентичності: певні цінності, соціальні відносини і обумовлені ними стратегії поведінки громадян.
Державне свято має обов’язкове приурочення до певної історичної події, і в цьому випадку є «подією з
приводу події», ритуальною адресацією до реальної або вигаданої колективної біографії народу, має
вплив на історичні уявлення, створює колективну ідентичність громадянської нації» [10, 49]. До державних належать всі події масштабу країни. Зазвичай, реалізувати подію загальнодержавного значення
можливо лише за допомогою адміністративного ресурсу. Більшості компаній не під силу зробити свою
подію загальновизнаною для цільових аудиторій цілої країни. У цьому сенсі вагомі позиції починають
займати засоби масової комунікації.
Б. Борисов у своїх дослідженнях називає паблік рилейшнз видовищним видом комунікацій і
доходить висновку, що наприкінці ХХ століття саме видовища є виявом емоційного життя суспільства і
як явище масової культури переживають справжній бум. Екранна, сценічна, драматургічна, режисерська майстерність та моделювання PR акцій мають загальні риси. До багатьох з них абсолютно доречно використовувати зміст та функції таких термінів, як сценарій, режисерська експлікація, герой, характерний персонаж, мізансцена, акторська майстерність, репліка, діалог, реприза тощо. Автор
вважає, що психологічні ресурси сучасної людини знаходяться під «прицільним бомбардуванням» видовищними формами стереотипів, що спонукають до дії 3, 23.
Автор зазначає, що в деяких ситуаціях спеціальна PR-подія виступає єдиним ефективним каналом донесення до цільової PR-аудиторії ключового PR-повідомлення. Кожна подія, для того щоб
виокремитись серед інших А. Ротовський надав наступне визначення спеціальної PR-події: «це особлива форма групової комунікації, створена для формування, зміцнення або корекції певних стереотипів, установок у цільової аудиторії» подібних, має дивувати, заражати та надихати своїх учасників. PRподією може бути будь-який спеціальний захід, який має спеціальну мету та PR-програму її реалізації.
Тому перелік форм спеціальних подій може бути досить великим і різноманітним, оскільки різноманітними є події реального життя. До того ж чим незвична та неочікувана форма проведення, тим ефективніше досягнення PR-цілі. Ефективним є планування та створення не однієї, а низки подій (ряду перформансів), які заздалегідь узгоджуються, класифікуються, систематизуються та становлять основу
«сценарію» («подієвого ряду»), що має свою композицію та драматургію: найяскравіші, найефектніші
події вводяться на початку і в кінці PR-кампанії. Подія у системі паблік рилейшнз є важливою невербальною формою передачі інформації, а в деяких випадках – навіть більш дієвою, ніж вербальні засоби впливу. Це зумовлено закономірністю, згідно з якою громадськість довіряє подіям більше, ніж словам, оскільки подія завжди є дійсність і переконує набагато краще. На думку А. Ротовського, PR-
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комунікація – двосторонній інформаційний зв’язок, діалог між джерелом базового PR-повідомлення та
PR-аудиторією [13, 18].
О. Назимко основними завданнями подієвої комунікації вважає наступні фактори: сприйняття події як художнього твору, елементи події не можуть поєднувати в собі ефектне шоу з банальною
пропагандою – вони мають бути єдині та неподільні: спеціальний захід створює тип ситуації, певне
комунікаційне поле, подія має мати спільний характер сприйняття з цільовими аудиторіями; стилістичне втілення події має відповідати ціннісним позиціям об’єкта та його цільової аудиторії [10, 21].
Державні події, що формують державний імідж, не є чимось новим, його інструменти використовувалися достатньо давно. С. Безклубенко зазначає: «Саме за підтримкою (щонайменше – мовчазною згодою) громадської думки тримається будь-яка публічна влада. Навіть найзатятіші автократи,
деспоти і диктатори змушені враховувати громадську думку, і тому вдаються (як вдавалися в усі часи)
до різних форм її вияву [2, 393]. Римський історик та письменник Светоній розповідав про те, як після
одного тріумфу Цезаря навесні 46 року до н. е. ввечері жителі Риму були вражені незвичайною ілюмінацією: численна кількість факелів, що були закріплені на спинах великого гурту слонів, освітлювали
тріумфатору шлях на Капітолій. Усе у святкуванні тріумфу було побудовано на тому, щоб вразити глядача, переконати його у силі та могутності тріумфатора. Святкуванням надавалось велике значення і
відбувались вони за спеціальними постановами римського сенату. Центральна фігура параду – вистави, де використовувалися музика, пісні, вірші, ілюмінація, був тріумфатор, на честь якого і влаштовувалося свято. І все було влаштовано таким чином, що увага глядачів була зосереджена на героях дня.
Перед урочистою колісницею тріумфатора вели переможених воїнів на чолі з царем або членами
царської династії переможеної країн, або з вождями ворожих племен. Це слугувало нібито документальним свідченням перемоги римського воїнства [14, 243].
Доцільно акцентувати увагу на своєрідній реакції публіки, що може здатися неочікуваною, а
насправді – закономірно витікає з надмірної урочистості та пишності тріумфів. «Відомо, що один з тріумфів Цезаря навесні 46 року до н.е., присвячений перемозі римського війська в Єгипті та падінні
Олександрії, супроводжувався пісеньками легіонерів занадто вільного змісту. За встановленою традицією в день тріумфу солдатам дозволялось висміювати свого полководця (дослідники роблять припущення, що таким чином нібито воїни через глузування з тріумфатора відвертали від нього так звану
«заздрість богів»). У практиці проведення сучасних PR-заходів такий спосіб носить назву «кредит довіри». У дослідженнях І. Л. Вікентьєва «Прийоми реклами та паблик рілейшнз» автор виділяє наступне: «Для отримання «кредиту довіри» у Клієнта до Героя, можливе як оперування відомими фактами,
так і наведення на кожні три-чотири піднесення, одного «приниження» Героя по не основних для нього
напрямах діяльності. У протилежному випадку стовідсотковий «щасливчик» викликає у Клієнта недовіру та роздратування. Типові «приниження» Героя, що використовуються для отримання «кредиту
довіри» у Клієнтів: милі побутові неприємності, незначні недоліки зовнішності, характеру, незграбність,
непрактичність у побутових питаннях, минулі, але вже подолані хибні переконання або помилки, розрахунок за професійні успіхи: здоров’ям, відсутністю родини, обман та безтактність з боку третіх осіб
[5, 155].
Венеціанський сенат надавав великого значення організації карнавалів, і з метою впорядкування святкувань видав в 1296 році спеціальний декрет, в якому оголосив початок Великого посту.
Влада неодноразово намагалася використати карнавали у власних цілях. З історії відомо, що в ХV ст.
венеційський дож Петро Граденіго неодноразово влаштовував карнавали для угамування бунту моряків та арсенальних робітників, серед яких час від часу починалися заворушення. Сам дож брав
участь у карнавальних святкуваннях, перебуваючи у натовпі він розмовляв з простими людьми, намагаючись переконати всіх у перевагах своєї політики [14, 245].
Скасування колоніального статусу України й набуття нею державної незалежності створили
передумови для згортання і ліквідації головних загально радянських свят й свят колишньої метрополії.
Логічно й безболісно відійшли у минуле річниці утворення СРСР та «братніх республік», ювілеї комуністичної партії та її вождів, знаменні дати з історії ВЛКСМ та міжнародного пролетарського руху. Падіння тоталітарного режиму й розпад СРСР супроводжувалися швидкою девальвацією комуністичної ідеології й усіх пов’язаних з нею цінностей та авторитетів. У посттоталітарній Україні свято Незалежності
значною мірою перебрало на себе функції свята Жовтневої революції. 24 серпня відбувається урочистий військовий парад та інші офіційні заходи: покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку,
Михайлу Грушевському, святому Володимиру, присвоєння військових звань і нагород тощо. До програми відзначення свята входять також мітинги, народні гуляння, ярмарки, феєрверки, виступи професіональних і самодіяльних митців, спортивні змагання, виставки декоративно-прикладного мистецтва тощо. Все це формує в громадській думці стереотипи стабільного поступу та державного прогресу,
а, значить, і усталеного суспільного порядку та добробуту. Протягом свого становлення до часів незалежності адекватно втілювали набутий культурний досвід, адаптуючи загальнокультурний процес і
виступаючи, певною мірою, генератором нового, виражаючи нові світоглядні зміни. Вітчизняні державні івенти є впливовими інструментами соціального виховання засобами публічної комунікації, які відігравали та відіграють потужну роль в історії України, допомагають адаптуватись у відповідному середовищі.
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Стан сучасної культури більшістю дослідників характеризується як «кризовий», «критичний»,
«міжепохальний», «перехідний», стан «очікування». Такий синонімічний ряд характерно сучасності
говорить про спроби теоретичного осмислення такого соціокультурного стану, який безумовно є перехідним станом, але необхідним та нормальним, з точки зору фаз розвитку піднесення, стимулювало
повернення людей до своїх історичних коренів, до репресованих радянською владою християнських
традицій, звичаїв, свят та обрядів. Враховуючи запити основної маси населення країни й радикальну
зміну суспільно-історичних орієнтирів її розвитку, Верховна Рада України вже в 1990 році проголосила
Різдво, Великдень, Трійцю офіційними державними святами з вихідним днем.
Звичайно, можна впевнено назвати низку справді патетичних державних подій, наприклад, відому «конституційну ніч» і ухвалення Конституції нашої держави. В історію незалежної України увійшла подія, на честь 71-річниці соборності України, так званий «Ланцюг Злуки». Саме цього дня у 1919
році на Софійській площі був проголошений Акт Злуки (об’єднання) Української Народної Республіки
(УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Невдовзі одна частина країни опинилася під
протекторатом більшовицької Росії, інша – Польщі та Чехії. Майже три мільйони людей взялися за
руки і у такий спосіб символічно з’єднали Україну. З жовто-блакитними прапорами люди цілими родинами виходили на вулиці міст і сіл, створюючи собою живий ланцюг. За участь у цій акції людям не
платили грошей, кожен виходив за велінням свого серця. Ініціаторами акції були Михайло Горинь,
Дмитро Павличко, Лариса Скорик. Першим у «живому ланцюзі» стояв Іван Драч, який згодом писав
про ці події наступне: « Акція живого ланцюга стала реальністю, а точніше, поезією дійсності. Вона
вселила віру у здатність народу до дії.» У 1990 році відбулися заходи, присвячені 500-річчю козацтва.
Тоді на острів Хортиця у Запоріжжі приїхали люди зі всіх областей України. Десятки тисяч чоловік
йшли по місту і скандували « Запорожці, годі спати! Запорожці пора встати! Україна вже встає і вам
руку подає!».
Помаранчева революція стала тим моментом у житті українського народу, коли активізувалися
не лише його політична свідомість, а й його творчий потенціал. Коли народна творчість не просто
«побутувала», а й ставала органічним складником щоденного спілкування. У цей час політичні події
одразу ж отримували фольклорне осмислення. Як зазначають автори статті «Карнавал революції» О.
Бріцина та І. Головаха «Якраз фольклор, на відміну від літератури, не підлягає впорядкуванню «згори», він є спонтанною формою вияву інтересів, смаків, прагнень народу, сферою, в якій неможливо
силоміць запровадити якісь жанри чи твори; на нього навіть заборони не діють так ефективно, як наприклад, цензура»[4, 17].
У межах подій Майдану 2004 року був створений величезний соціо-комунікативний простір зі
своєрідною атмосферою. Важливо відмітити, що значну організаційну роль відіграли електронні засоби комунікації: інтернет та мобільний зв’язок. Феноменом влаштування перформансної комунікації
«помаранчевої революції» була відсутність сценарного задуму та масштабів видовища. Головні вітчизняні політтехнологи штабу В. А. Ющенка С. Гайдай, Я. Лесюк запевняють, що міцна підтримка помаранчевого кольору зародилась в інтернеті, саме звідти за десять днів до першого туру прийшла ідея
пов’язати помаранчеві стрічки в знак єдності та вийти на Майдан Незалежності. Помаранчевий колір
раніше в Україні використовувався мало, проблемним могло стати ще й те, що у поліграфії відсутній
помаранчевий колір – його створюють штучно, змішуючи два кольори – червоний та жовтий. До того
ж у 2003 році Інститутом соціальної і політичної психології було проведене опитування, які кольори
більше подобаються українцям, результатом опитування була відповідь – білий та синій. Існує різниця між термінами «подобається» та «впливає». Під час революції колір виступив як певний символ,
ідеї, що була привабливою. Колір дозволив лаконічно продемонструвати «Так – я прибічник цієї ідеї»,
тому він і став основою концепції перформансної комунікації. Таким чином, в Україні започаткувався
своєрідний перформанс, де мільйони людей прикрашали одяг помаранчевими стрічками, вивішуючи їх
на своїх авто, на деревах, на приміщеннях, прикрашаючи ними своїх домашніх тварин. Водії маршрутних таксі обв’язували мікроавтобуси десятками стрічок. Мільйони людей із помаранчевими стрічками
та помаранчевими елементами одягу були не лише підтримкою Ющенка, а дещо більшим дійством,
очікуваною політичною акцією, яка перетворилась у багатомільйонний карнавал, хепенінг.
А. Луначарський вважав, що революції народжують святкові енергії мас. Для того щоб відчути
себе, маси мають проявитись, а це можливо лише тоді, коли вони самі для себе стають видовищем.
Про здатність народного дійства демократизувати відносини між людьми Гете писав наступне: «Відмінності між вищими та нижчими на мить нібито перестають існувати: всі зближаються, кожен відноситься легко до всього, що з ним може статися і взаємна безцеремонність та свобода урівнюються
загальним прекрасним станом духу» [9, 5].
Режисер громадської інаугурації Президента В. Ющенка В. Вовкун зазначав, що в самій події
було мало видовищних речей і було багато символічних елементів, які спрацьовували на підсвідомість. Присутність на події малолітніх на той час дітей Президента, які були одягнені в українські жупанчики від вітчизняного модельєра Лілії Пустовіт (що було відразу відзначено у коментарях прямого
репортажу з місця події), запускання у небо голубів – вістівників новин, урочиста вулична хода політичних лідерів від Верховної Ради до Майдану. Вперше дружина українського Президента на державному івенті була вбрана у вишите вбрання. Весь цей набір патріотичних візуальних символів інаугура-
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ції Президента В. Ющенка на той час відіграв значну роль у позитивному сприйнятті цієї події українською громадськістю. У тому числі, піднесенню духу патріотизму, настільки необхідному в умовах кардинальних змін.
У багатьох публікаціях преси від 26 серпня 2009 року, випусках теле - та радіо новин говорилося про те, що Ющенко несподівано змінив сценарій параду на Хрещатику, порушив його послідовність та видовищність. Відповідно до розрахованого щохвилинно сценарію, Президент мав завершити
своє п’ятнадцятихвилинне звернення до українського народу о 10 годині тридцять чотири хвилини.
Затягнення виступу на дев’ять хвилин призвело до того, що авіація – (а це тридцять п’ять літаків та
гелікоптерів), які відповідно до плану на той час вже вилетіли з кількох аеродромів у різних регіонах,
з’явилися в небі над Хрещатиком, коли проходження піших колон ще не завершилося. Відповідно була
порушена послідовність та видовищність параду, а коментатор не оголосив у повному обсязі підготовлений текст про те, що Україна по праву пишається досягненнями своєї військової та цивільної авіації.
Поступово свято Незалежності має виробити свій власний ритуально-художній сценарій, який
у перспективі зможе набути довершених форм загальнонаціональної урочистої церемонії з використанням головних символів і атрибутів. Як зазначає О. Курочкін: «Щоб успішно вирішити це завдання,
треба, по-перше, подолати шаблони радянської парадності, відшліфовані на Червоній площі у Москві,
по-друге, залучити до справи потужний інтелектуально-мистецький потенціал. Варто нагадати, що ще
в добу Ренесансу склалася традиція доручати розробку нових публічних свят найвидатнішим митцям,
таким як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Давид та іншим» [9, 185]. Коли Міністерство культури почне залучати до своїх заходів сучасних, не «заштампованих» культурних менеджерів, і завдання будуть
досягнуті, й імідж Мінкульту покращиться, і цікаве пошукове некомерційне мистецтво зустрінеться зі
своєю аудиторією.
Висновки. Отже, сучасні державні івенти, створені на професійній основі, поступово досягають
високого естетичного рівня і підтримують у громадськості почуття єднання, патріотизму, здорового
оптимізму, що є необхідними в умовах сьогодення. Але поряд із цим, варто проаналізувати, як непрофесійні дії політиків, задіяних у івентах державного рівня, можуть порушити його «надзавдання» і
сприяти заниженню іміджу держави.
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FEMALE IMAGES OF UKRAINIAN WOMEN IN THE WORKS OF ILLUSTRATORS,
DESIGNERS OF BOOKS AND MAGAZINES OF THE TWENTIETH CENTURY
The purpose of this research is to study the peculiarities and details of the appearance of the girls from the
«cover» of the twentieth century, in particular: what was different and what was common in the images of the Ukrainian
and foreign masters while working on the cover of books and magazines as well as to determine the functions of women’s image in Ukraine and other countries. The methodology of the research is based on the use of cultural, structural,
comparative, and analytical methods of study of female images in the works of illustrators, book publishers and
magazines of the 20th century. Scientific novelty consists in expanding the notion of female images in the cover
pictures of books, illustrations for articles and fashion magazines of the twentieth century. A comparative analysis of the
images of Ukrainian girls and foreign women gives us an idea of the different levels of development and self-sufficiency
of women of that time. Conclusions. The article examines the stereotypes of women's images and forms a special type
(or rather types) of representation of the female body on the covers. It studies «traditional images» of women, the
subtleties of appearance of female images on magazine covers and identifies relevant images for drawing portraits on
the cover.
Keywords: portrait; image; contrast; female body; female fate; figure; costume; problematics.
Чебан Вікторія Олександрівна, аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв
Жіночі образи в здобутках ілюстраторів, оформлювачів книг, журналів: ХХ століття
Мета статті – вивчення особливостей і тонкощів зовнішності дівчат «з обкладинки» ХХ століття, зокрема:
чим відрізнялися і що спільного було в зображеннях українських та зарубіжних майстрів у роботі над обкладинкою
книг, журналів; визначення того, які саме функції виконує жіночий образ в Україні та інших країнах на обкладинках
видань. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні культурологічного, структурного, компаративного,
аналітичного методів у дослідженні жіночих образів у здобутках ілюстраторів, оформлювачів книг, журналів XX
сторіччя. Наукова новизна складається в розширенні уявлення про жіночі образи у зображенні на обкладинках
книг, ілюстрацій до статей, в журналах ХХ століття. Порівняльний аналіз образів українських дівчат і зарубіжних
дає нам уявлення про різний рівень розвитку та самодостатності жінок того часу. Висновки. Розглянуто і виділено низку характеристик і особливостей у зображенні жіночого образу українських жінок та американських. Сформований особливий тип (типи) репрезентації жіночого тіла дає змогу можна визначити основні типи зображення
жінок на картинах, обкладинках та ілюстраціях у книгах в загальних рисах.
Ключові слова: портрет; образ; контраст; жіноче тіло; жіноча доля; фігура; костюм; проблематика.
Чебан Виктория Александровна, аспирантка Киевского национального университета культуры и
искусств
Женские образы украинской женщины в произведениях иллюстраторов, оформителей книг, журналов: ХХ век
Цель статьи – изучение особенностей и тонкостей внешности девушек «с обложки» ХХ века, в частности: чем отличались и что общего было в изображениях украинских и зарубежных мастеров при работе над обложкой книг, журналов; определение того, какие именно функции выполняет женский образ в Украине и других
странах на обложках изданий. Методология исследования основана на применении культурологического, структурного, сравнительного, аналитического методов в исследовании женских образов в произведениях иллюстраторов, оформителей книг, журналов XX столетия. Научная новизна заключается в расширении представления о
женских образах при изображении на обложках книг, иллюстрациям к статьям, в журналах ХХ века. Сравнитель-
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ный анализ образов украинских девушек и зарубежных дает нам представление о разном уровне развития и самодостаточности женщин того времени. Выводы. Рассмотрены стереотипы женских образов, сформирован
особый тип (вернее типы) репрезентации женского тела на обложках. Изучены «традиционные образы» женщины, тонкости изображения женских образов на обложках журналов, определены актуальные образы для нанесения портретов на обложку.
Ключевые слова: портрет; образ; контраст; женское тело; женская судьба; фигура; костюм; проблематика.

Topicality of the research. The different women, fates and images are presented on the pages of fiction and publicistic literature, in painting, sculpture and at a movie screen. The image of real woman or created by imagination is traced in all genres and types of fiction: from folklore to contemporary manifestations
of cultural think.
In Ukrainian and foreign folklore, a woman is presented in different icons: of totem, godhead, often in
the role of a fighter, nemesis, sister of friend, rival and so on. Her image should be beautiful and ugly, charming and abhorrent. As you know the folklore motives totally influenced the development of literature, art and
culture in general.
The research of book envelopes, illustrations of magazines with female images gave so unexpected
result: there was a special type of woman body representation in this images. So, there are problems which
need a detailed discussion such as visual female images on the magazine and book envelopes, a list of
general regularities appropriated for the "existence" of visual list of "female images", compositional schemes,
symbolic receptions and colourful building of images, which were used by portrait-painters.
The purpose of the research is to determine what was the main in painting of female image in the
book and magazine envelopes for painters; to analyse the features of female portraits of Ukrainian and foreign masters of 20th century; to determine the influence of symbolism for creation of female image and to
research the functions of female image in Ukraine and other countries.
Analysis of the last researches and publications. There is a lot of literature about how exactly women
were imaged on the pictures, envelopes. Often it deals with images in general and their general characteristic. The researchers pay attention to art studies problems, analysis of art of some painters, but there is no
any comprehensive aesthetic and cultural research. The effort of determination of cultural basics of style allows to classify works from this problem: the works of philosophers and cultural scientists, who gave the
general understanding of such terms as "femininity", "culture", their phenomenon used in development of
categorically-conceptual structure of the research and its main theoretical principles. Here it's should be
named the works by D. Lyxachov, O. Shpengler, A. Losyev, V. Asmus, L. Stolovych, M. Ovsyannikov, E.
Markaryan, R. Vel'flyn and many others, who showed complexity and polysemy of such terms as "culture",
"style", "direction", their correlation with another aesthetic and culturological categories, the process of creation of female images in culture, the researches of the masters of the 20th century.
Henry van de Velde, William Morris, Emile Galle, Max Klinger, Walter Crane and other play the main
role among the painters, who made an important influence on formation of theoretical base of the style. The
first great and generalizing works dedicated to a woman in generally are written mainly by foreign scientists
(for example E. Mihalskiy).
The basic materials of the research. Books with bright illustration, envelopes and different magazines
became one of the main issues of value stability of that time. A lot of them are connected with woman and
female images. The thematic-value orientation of such publications is a truth and knowledge, science and
secular tattle, property and justness, house and design, beauty and health, family and different minorities,
hobby and leisure, advertising and production, industry of informative services and sport [7, 16].
In different times and epochs there was their own ideal of woman according to her outward and internal world.
Observing the separated groups of 20th century women we can highlight some types of female images similar to those, which are presented on the portraits, pictures and sculptures of Modern and Renaissance. Analysing the works of Ukrainian, English and American painters-portraitists we can highlight the six
female types such as the traditional women, the women of Soviet time, Russian feminists, feminists of the
west type, non-traditionalists and the escapists [5, 59].
The ideal of woman-worker and woman-citizen appeared in Ukrainian art in twenty-thirties of current
century. The family and motherhood are regarded as the "philistinism". The uniformity and homogeneity of
love was actively predicated in life as well as in books and illustrations. Everywhere there were imposed the
priority of the social interests over the individual, the subordination of love to class principles, the love was
perceived more like a common happiness in work. The traditional and usual female features such as softness and ability to empathy were excluded from daily life. The most important female value was the ability to
get a victory in socialist competitions. The family for woman is presented only as the additional sphere of
realization. Such ideal was kept up to eighties. A woman acquires such features as hyperactivity and even
aggressiveness and a man - amorphous, passivity and inability to stand up for oneself and others [2, 101].
If we are talking about the female ideal of 20th century we should say that it was connected with independent woman, who was able to influence social processes, but the contemporary female ideal is long
legs, beautiful and expensive things and so on.
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Taking into consideration different female images presented by painters and variety of different key
shades, which might be imaged on a picture we can determine some types of female image patterns and
female faces.
So, we can determine three stereotypes of female images of that time “which entered the youth female ideals and real female biography”. The first of them is the image of “lovely woman with destroyed life”,
the second – “the evil character, who daringly destroys the all conventionalities of man’s world” and the third
is the image of “female heroic figure, the main feature of which is the comparison of woman heroism to spiritual man’s weakness” [4, 203].
Let’s look through the works by famous American painter-illustrator. He was a pilot during the First
World War. He created his works for the famous publications and magazines. The beautiful female images
abound by their arty, individuality and immediacy. There was a lot of significant changes in 1940. The painter
loved to draw women from nature; he had a fine painting of female portraits. From one hand, the aristocratic
paleness grew into fashion. From another, the female eyebrow acquired the nature form with gradual narrowing. Except mascara one of the main conditions of stylish make-up of fifty there were elegant wings and
eyeshadows in tune to dress or accessories. All of these nice and little things were used by the painter in his
works. He studied stylish trends and the last stylish specialties of that time for creation of each of his works.
The painter draw female images in corset and bouffant skirt. A shaggy cut also become popular.
Also the painter draws women in underwear with naked body. Heels, corsets, suspenders of fifties
were changed to soft bras, knitted tights and boots in the pictures by the famous master. The fifties were
characterized by beautiful hard stone busts.
Always the beauty of Ukrainian women impressed the painters, writers and musicians. A lot of artists
got the inspiration from such enigmatic beauty and crowned it in their works. The Ukrainian women became
the muses for the famous painter-illustrators.
In Ukraine the main part of woman’s wear for drawing female image was the "vyshyvanka" (the
Ukrainian traditional shirt). It is drawn longer a little bit and includes two parts: lower which is imaged from
more close texture than the upper. The young girls were erased only in zoned traditional shirts unlike the
older women, who were to have "poneva" (cotton skirt with few pieces of cloth).
The main difference of women head-dress from girl head-dress on the pictures was such thing that
they had to cover the head in full. A kerchief was one of the most popular headwear. Frequently they wore
the "kybalka" (some hoop twisted on the hair).
Traditionally young girls were imaged in the wreath from live and artificial flowers and designed with
tapes. Among other types of female head-dresses there were popular tapes, kerchiefs, pieces of silver and
golden brocade, metal wire with different pendants or flowers, colorized cardboard circle and so on. All of
this accessories did not cover the head and leaving the braid, the main pride of Ukrainian girls, open.
Usually the women did not have any accessories on the illustrations of daily life, but going to the
church or for some holiday they designed their neck with many different beads. Frequently they defined the
social status of women exactly by such accessories.
Therefore, having analysed the pictures and images of women of 20th century I got absolutely unexpected result: there was formed the special type of presenting of female body and we can determine the
main types of drawing of women on the pictures, envelopes and book illustrations on the such common traits
as:
1. "Portraits": female images, which remind the photos on a passport. Usually these are little photos,
situated by 2-3 on one page, or in line by 4-6 along the page's perimeter. The photos are not always signed.
Often only surname is signed. Also the author's surname is missing.
The types of image named the "portraits", are just the statement of outward, so it fixes only the outside similarity. Frequently the face expressions are so monotonous. The situation of spontaneity is absolutely
excluded, the calm preparedness testifies about it. I think that women were warned previously about the
drawing of their portrait for the publication.
2. "The multi-headed portraits": it's the special type of images, specific photo-collage that consists
with a list of twin photos of women cut out on the upper contour. There can be different female heads situated in one or more lines, so one photo above another. Frequently (at the beginning of the thirties) such collages are printed without any signs. From the middle of the thirties appear the signs under the whole photo.
3. The images have exactly ornamental character (as they are without any signs). But then some
signs gradually appear. The uniformity and similarity are reinforced by abundant retouch, that cause not only
to similarity of female faces, but also create an impression of pictures with not real people, but some strange
pictures.
4. "The woman-machine": the photos of ordinary format, which present the woman at working on the
machine, tractor, in the field and so on. In some cases the person is not so clear. Sometimes she is imaged
from the back. There are two types of signing: specialty, surname (sometimes with name), "at working
on/in...", or just: "Turner/milker at working" ( without any additional specifications), or "Fitter of the plant (at
working)".
To such type we can relate "woman-diagram", photo-collage that presents woman among the different graphs and diagrams. Usually it is a big collage (one and a half page with figures and comments).
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5. "The machine": such pictures present a sort of continuation of corporeality outside, it is not "people near the machine" or "people working on the machine" but it is "people-machine". The human body is
undivided from the "mechanism", like he is incomplete and insignificant without it. Such pictures are characterized by absence of any signs as they show some labour process, but not some people. A photographer
sees the machine, and people just serve it. So it causes the fuzziness in drawing of people.
6. "The masses": the crowded pictures of different size, which present some meetings, demonstrations, teaching, where some people practically have not any differences. Usually there is not any information,
who is on the picture, there is only what is happening and where [3, 24].
The event is so important for the painter and the book, that some people are not significant, it is important only that there are so many people. Usually people are so similar on the pictures. It should to say
that it clearly presents unity and unanimity of participants imaged on the picture.
Conclusion. The reasons of changes in drawing of female images by Ukrainian and foreign painters
of 20th century were changes, which happened in common European culture. The main portrait quality is still
faithfulness of the person characteristics, but on the other hand there is the established fashion of image.
Therefore, a portrait becomes a portrait of person’s role more than of a woman herself. However, such contradiction of role and essence makes the portraits more psychological.
Studying the portraits of Ukrainian, American and English portrait painters we can say that there are
six female types such as traditional women, women of Soviet time, Russian feminists, feminists of the west
type, non-traditionalists and escapists. Also we define three types of female images in drawing of female nature of that time which "entered the girl ideals and real female biographies": "of lovely woman with destroyed
feelings and life", "of the evil character that destroys all conventionalities of man’s world", and "the third typical literary-social image of woman-heroine".
Having analysed the works of Ukrainian and foreign masters we studied and defined the list of characteristics and features of female image of Ukrainian and American women.
There was formed the special type of presenting female body, and we can determine the main types
of woman’s image on the pictures, envelopes and book illustrations on the common traits.
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CИМВОЛІСТСЬКІ-ВЕРИСТСЬКІ АСПЕКТИ ВИРАЗНОСТІ ПІАНІЗМУ С. РАХМАНІНОВА
Метою роботи є акцентуація стильових символістських, веристських ракурсів піаністики C. Рахманінова,
які не визначали до цього часу базових стильових вимірів спадку великого піаніста. Методологічною основою
роботи є культурологічний зріз музикознавчого інтонаційно-тематичного аналізу школи Б. Асаф’єва в Україні, в
якому окреме місце займає історико-стильовий компаратив і герменевтичний ракурс останнього в розвиток ідей
Б.Яворского. Наукова новизна детермінована оригінальністю підходу від стильової розбіжності виразності композицій і гри Рахманінова (в розвиток концепцій М. Блінової і О. Маркової), що надає першості у висновках відносно інструментально-піаністичного втілення веристського стильового комплексу, відносно рис символістського
фортепіанного звучання, що успадковувало отриману у вихованця школи Дж. Фільда М. Зверєва шопенівську
«польотну» піаністичну техніку тощо. Висновки. Рахманінов-піаніст демонструє певну виразну автономію щодо
рахманінівського ж композиційного стильового виявлення, оскільки в самій манері надшвидкої гри, користуванні
гри «на другій клавіатурі», тобто з припіднятою кистю, уникнення театрально «розставлених» констрастів forte –
piano, обережне користування педаллю тощо, впізнані риси техніки «легких» фортепіано, невідривних від шопенізму, усвідомлюваного і культивованого С. Рахманіновим, співвідносного із символістським фортепіанним стилем гри О. Скрябіна, також вихованця М. Зверєва. Елементи «барокової» темпо-динаміки, що мають місце саме у
піаністичній палітрі майстра і втілюють примітивістські показники стильових переваг Рахманінова-піаніста, співвідносні з веристськими уподобаннями даного автора, засвідченими в оперній сфері його «малими» композиціями, але ті, що мають проекцію в інструментальні здобутки – інструментальні ж фортепіанні твори Е. Гранадоса
тощо.
Ключові слова: символізм; веризм; музична виразність; стиль у музиці; піаністичний стиль гри; «легкі» і
«оркестральні» фортепіано.
Андросова Дария Владимировна, доктор искусствоведения, профессор Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Символистские-веристские аспекты выразительности пианизма С. Рахманинова
Целью работы является акцентуация стилевых символистских, веристских ракурсов пианистики
С.Рахманинова, которые не определяли до сего времени базовых стилевых измерений наследия великого пианиста. Методологической основой работы является культурологический срез музыковедческого интонационнотематического анализа школы Б. Асафьева в Украине, в котором специальное место занимает историкостилевой компаратив и герменевтический ракурс последнего в развитие идей Б.Яворского. Научная новизна
детерминирована оригинальностью подхода от стилевого несопадения выразительности композиций и игры
Рахманинова (в развитие концепций М.Блиновой и Е.Марковой), что придает первенство в выводах относительно инструменртально-пианистического воплощения веристского стилевого комплекса, относительно черт символистского фортепианного звучания, которое унаследовало полученную у воспитаника школы Дж.Фильда
Н.Зверева шопеновскую «полетную» пианистическую технику и др. Выводы. Рахманинов-пианист демонстрирует определенную выразительную автономию относительно рахманиновского же композиционного стилевого выявления, поскольку в самой манере сверхбыстрой игры, в пользовании игрой «на второй клавиатуре», то есть с
приподнятой кистью, избежание театрально «расставленных» констрастов forte – piano, осторожное употребление педали и др. узнаваемы черты техники «легких» фортепиано, неотрывных от шопенизма, осознаваемого и
культивированного С. Рахманиновым, соотносительного с символистским фортепианным стилем игры А. Скрябина, также воспитанника Н. Зверева. Элементы «барочной» темпо-динамики, которые имеют место именно в
пианистической палитре мастера и воплощают примитивистские показатели стилевых предпочтений Рахманинова-пианиста, соотносительны с веристскими выборами данного автора, удостоверенными в оперной сфере его
«малыми» композициями, но имеющими проекцию в инструментальные структуры – инструментальные же фортепианные произведения Э. Гранадоса и др.
Ключевые слова: символизм; веризм; музыкальная выразительность; стиль в музыке; пианистический
стиль игры; «легкие» и «оркестральные» фортепиано.
Androsova Daria, Doctor of Study of Art, Professor of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of
Music
Symbolism-verism aspects of expressiveness to piano play of S. Rachmaninov
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Purpose of the article is аccentuation of style symbolism, verism foreshortening piano art of Rachmaninov,
which did not define heretofore of the base style measurements to the heritage of the great pianist. The methodology of
the work is culturology cut musicology intonation-thematic analysis of the school B. Asafiev in Ukraine, in which special
place occupies the historian-style comparison and hermeneutics foreshortening last in development of ideas to
B.Yavorsky. Scientific novelty by deterministic originality of the approach from style non-coincidence of expressiveness
in composition and plays of Rachmaninov (in development concept of M.Blinova and E.Markova that will add the
championship in conclusion comparatively of the instrumental-piano art entailment
of the verism style complex,
comparatively devil of symbolism piano sounding, which has inherited got beside pupil of J.Field schools N.Zverev in
character of Chopin "flight" piano technology and others. Conclusions. Rachmaninov-pianist demonstrates the certain
expressive autonomy comparatively of the Rachmaninov composition style discovery since in most manner of over-rapid
plays, in use by play "on the second keyboard" i.e. with elated hand, avoiding theatrical "placed" contrasts fortepiano,
careful use to treadles and others - here we shall hear line of the technology "light" pianoforte, which close Chopin,
realized and cultivated by S. Rachmaninov symbolism piano style of the play A.Skrjabin, also alumnus N.Zverev.
Elements of "baroque" rate-speakers, which exist exactly in piano palette of the master and personify to primitivism
factors of style preferences to Rachmaninoff-pianist correlative with verism choice given the author, certified in operatic
sphere his "small" composition, but having projection in instrumental structures - as in instrumental piano works of
E.Granados and others.
Key words: symbolism; verism; music; the style of music; pianistic style of play; “light” and “orchestral” pianos.

Актуальність теми дослідження визначена генієм Рахманінова-піаніста, вивчення спадщини
якого в його відносній автономії стосовно композиторської творчості тільки починається. І все ж специфіка піаністської майстерності Рахманінова опосередковано розглядається в монографії В. Брянцевої [6], відтворює спеціальну розробку в публікаціях Н. Кашкадамової [7, 56-73], виокремлюється в навчальній та довідковій літературі [8]. Однак розробки проблем творчого мислення [5] стимулює
усвідомлення самостійності шляху композитора та виконавця, представлених у тому числі, в одній
особі, як і у Рахманінова, стало одним з провідних питань в монографії автора даної статті [1].
Метою статті є акцентуація стильових символістських, веристських ракурсів піаністики Рахманинова, які не визначали до цього часу базових стильових вимірів спадку великого піаніста. Методологічною основою роботи є культурологічний зріз музикознавчого інтонаційно-тематичного аналізу
школи Б. Асаф’єва [2] в Україні [1; 13], в якому спеціальне місце обіймає історико-стильовий компаратив і герменевтичний ракурс останнього в розвиток ідей Б. Яворського [4; 10 ].
Виклад основного матеріалу. С. В. Рахманінов, композитор-піаніст, що визначився установкою
на фортепіанне мистецтво як основу реалізації авторських задумів, був сучасником та співдружнім зі
О.Скрябіним, але оголошений його стильовим антиподом. Їх протиставляли за належністю до традиціоналізму першого й до модерну другого. При цьому виділялося оркестральне трактування фортепіано у Рахманінова, успадковане від російського «лістіанства» А. Рубінштейна й купкистів і те, що визначило симфонічний ухил його базисних жанрових спрямувань – у паралель до симфонічних
переваг самого Ліста та його сучасників.
У той же час, усвідомлення С. Рахманіновим своєї приналежності до російської композиторської московської школи, з якою його зв'язувала глибока релігійність, – визначила істотність для нього
всієї сукупності породжень європейської й вітчизняної культури. А в її ряді символістські відкриття Срібного століття утворили особливої важливості сторінку творчої біографії майстра – і рахманінівської
піаністики особливо. Виділяємо самозначимість церковно-духовних творів композитора, у принципах
вираження яких Рахманінов був послідовним як стилю російської духовної традиції, що не підлягала
авторському корегуванню й не допускає індивідуалістського авторського втручання.
С. Рахманінов творив в епоху на зламі ХІХ – ХХ сторіччя, коли у світовому мистецтві й у російському зокрема, особливого значення набувала опора на релігійні принципи мислення. І одночасно
сформувався стійкий інтерес до філософії й мистецтва Сходу, в яких поєднання з релігійними установками створила дещо відмінне від суто світського спрямування європейського мистецтва другої половини XVIII – ХІХ століть. У роботі Лю Сімей мають місце множинні вказівки на зв'язок романсової вокальної спадщини композитора із творчістю його сучасників поетів-символістів, а через них з ідеямиобразами мистецтва Сходу [12].
Символізм мислення Рахманінова усвідомлюється в контексті прийняття ним такого авторського символу як дзвонність, що стала російським національним знаком від М. Глінки, увійшла у практику звучань у М. Мусоргського і зайняла всеосяжне положення в О. Скрябіна. Символіку дзвонності Рахманінов узагальнив у кантаті-поемі «Дзвони» на тексти Е. По в перекладі символіста К. Бальмонта,
залишивши місце позазображальному релігійно-знаковому наповненню цього образу, що поглинав
сукупно тематичні прояви його музики, спрямованої на оспівування Високого. Настирливе звернення
обіг С. Рахманінова до поетів-символістів у романсах, у програмних характеристиках в ораторіальних і
симфонічних творах («Острів мертвих» за А. Бьокліним), нарешті, весь стиль життя мандрівного артиста збігався із планетарно-всесвітньою розумовою установкою представників «символізму як світорозуміння» (за А. Бєлим [3]), що співвідносився із всесвітністю скрябінівських пошуків.
Сучасні відомості про ґенезу російського дзвона, що настільки безпосередньо спрямовував
виразні засоби творів Рахманінова і його гру, вказують на загальнохристиянський виток цього культурного феномена: з джерел західної старохристиянської традиції. З початку ХХІ сторіччя розробки що-
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до кельтських впливів на європейську культуру вивели на дещо несподіване щодо трактування джерел російської дзвонності: «...З Ірландії занесені на Русь дзвони (у Візантії їх не знали). А на північнозахідній Русі у величезному обсязі збереглися надгробні хрести, аналог яким знаходиться тільки в Ірландії...» [14, 145].
Так виявився в «рахманінівській дзвонності» християнський універсалізм, що залишається й
стильовим знаком авторської позиції належності до російської школи, але обертається розширювальним змістом «дзвонності», охоплюючою універсально-християнською квалітивністю, що зафіксована
ще К. Дебюссі й багатьма представниками французької школи в пам’ять про історично значиме «давньозахідне» Православ’я IV–XIII ст. Вказані посилання виявляють той універсалізуючий релігійний символізм Рахманінова, що асоційований був зі Скрябіним, тоді як дзвонність першого зв'язувалася, на
зразок дзвонності М. Глинки, винятково з «російським духом» його музики.
У піаністичному переломленні показова особливого роду рівність гри Рахманінова, що минає
емоційно значимі зупинки. Традиційний підхід в естетиці орієнтував на базисність драматичного, тобто світського, художньо самодостатнього аспекту в музичній виразності. Тому автор монографії
В. Брянцева в ряду чеснот музики Рахманінова відзначала: «…У своїх кращих мелодійних темах й
їхній інтенсивній розробці (курсив - Д.А.) Рахманінов драматизував корінні властивості стародавніх
російських наспівів» [6, 622].
Однак аж ніяк не драматизм становить головне достоїнство творів Рахманінова, головне його
піаністичного вияву. Відомо, що у значенні кількості Рахманінов-піаніст був безпосереднім спадкоємцем Ф. Шопена. В. Брянцева вказує на симптоматичні пропорції виконавської активності піаністакомпозитора: «Усього Рахманінов привселюдно виконав більше 400 фортепіанних творів п'ятдесятьох
із зайвим композиторів.... У кількісному відношенні тут на першому місці власні твори.... Майже стільки ж місця займає Шопен» [6, 610].
Відоме знамените виконання Рахманіновим Другої сонати Шопена – суворе, що вносить дзвонову моторику у звучання вступної теми до І частини й те, що «знімає» емоційно-мовлевнєві акцентуації в поданні головної партії першого Allegro. Рахманінов не схильний загострювати повільну траурність – моторний тонус подаваних музичних подій переважає над картинністю презентації окремих
образів. У Рахманінова як ні в кого рівно звучить «етюдність» фіналу Сонати Шопена, в якому є Таємниця, але це аж ніяк не картинне «могильне видіння», яке схильні чути театралізовано налаштовані
прихильники літературної програмності в музиці. З. Лісса підкреслювала протосимволістські віхи мислення в Шопена, його виражений «протоскрябінзм» [15, 342-348], невіддільний від високої абстракції й
той що минаї буттєву картинність - Рахманінов-піаніст явно настроєний був чути цей – просимволістський – зріз шопенівської творчості.
У виконанні власних творів Рахманінов виявляв деякі риси, спільні з тим, що спостерігається в
записах Скрябіним своєї гри: навантаження ритмічною нерівністю, причому, аж ніяк не мовленнэвоемоційного змісту, але спрямованої на «польотну» корекцію авторського тексту. У роботі О. Маркової,
що приділяє увагу порівнянню стилістики Рахманінова-композитора й Рахманінов-піаніста, відзначається «експресивно-мовленнєва монологічність» його виконавського висловлення [13, 73]. І із цим можна погодитися, але тільки в корекції цієї «мовленнєвої експресивності» у її надпредметномунадбуттєвому переломленні. Цитований автор жорстко розділяє ритмо-фактуру Рахманіновкомпозитора й Рахманінова-піаніста: «...експресивно-мовленнєва монологічність визначає характер
виконавського мистецтва Рахманінова, тоді як об’єктивована 'дзвонність' і тверда ритмічна заданість
характеризують неповторні риси Рахманінова-композитора» [13, 73].
Широко відомим є запис виконання Рахманіновим своєї Прелюдії cis-moll op.3, у якій ритмотемпові ознаки відрізняються принциповою нерівністю подання, тоді як нотний текст фіксує «дзвонову» мірність «розгойдувань». Ця тенденція виконавського прочитання своїх творів співвідносна з методом «пунктиризації» мелодії Скрябіна-піаніста. Причому, помітна тенденція прискорення темпу при
підвищенні динаміки й, навпаки, уповільнення темпового показника при тихій грі. А це вже ознаки барочної динамічної піраміди [9] у грі Рахманінова вражають розбіжністю з нормативами класикиромантизму, що не допускали таких темпових коливань при зміні динамічних рівнів звучання. І в грі
Рахманіновим не своїх творів зовсім не спостерігається ця барочна вольність.
Саме піанізм Рахманінова і згадана автор монографії В.Брянцева, і автор нарису у виданні
«Музика ХХ століття» Ю. Келдиш [8, 45-72] безпосередньо співвідносять із композиторською творчістю. Але й приклад Шопена, що грав на “легких” фортепіано й запам’ятався сучасникам (див. п'єсу
“Шопен” в “Карнавалі” Шумана) в образі ліричного Ноктюрна, не настільки вже й характерного для
спадщини великого польського музиканта жанру, і того, що тяжів у композиторській творчості до монументальності й драматизму, що схвалював “атлетичне” виконання Лістом окремих його творів, вказував на істотну розбіжність композиторського й виконавського стилів у межах єдиної творчої особистості.
Рахманінов усвідомлював цю “спрямованість на Ліста” у Шопена-композитора, що визначило,
у цілому, тип гри Рахманінова-шопеніста, щоправда, який ніколи не дозволяв собі гри на опущеній кисті, те, що піаністи називають «з м'ясом». Кисть у Рахманінова «по-салонному» трохи піднята, виключаючи ударні контрасти і кантиленну «в'язкість» виконання. Рахманінов надзвичайно обережний у пе-
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далізації – школа М. Зверєва, що було вихователем і О. Зілоті, у класі якого Рахманінов закінчив Московську консерваторію, чітко вела по шляху «торкань салонності» при всій спрямованості на зв'язок зі
спадщиною А. Рубінштейна-піаніста. У зазначеному контексті закономірним виступає шопенізм Рахманінова-композитора, що продемонстровано ним у Варіаціях для фортепіано на тему Шопена, у Другому фортепіанному концерті, тональність і мелодія вихідної теми якого пов'язана із Прелюдією № 20
c-moll Ф. Шопена.
У зв'язку зі сказаним про розрізнення стильових установок Рахманінова - композитора й піаніста - наводимо слова аналізів-спостережень дослідника:
“Рахманінов-виконавець істотно відрізняється від Рахманінова-композитора. Вокальномелодійна жанрова орієнтація композитора ставить його в лінію прямої наступності відносно П. Чайковського, відносно тенденцій веризму ... см. про це матеріали робіт Лю Бінцяна [11, 8-10], Лю Сімей
[12, 7-8, - Д.А.] тощо.
Рахманінов-піаніст спирається на інструменталізм мислення Ф. Шопена й “шопеніста” О.
Скрябіна, які для нього представляли “форпост актуальності” і осередок індивідуально-стилістичного
трактування…[6, 72-73].Зв'язок Рахманінова із салонною традицією виявляється саме в його виконавській творчості, яка складає самостійний прояв його мистецтва. Особливу сторінку являє, як відзначалося вище, виконавський фортепіанний стиль Рахманінова, що не знайшов відбиття й оцінки в музикознавчій літературі. Мова йде про усно, від педагога до учня передаваному знанні про прийоми гри
пасажів рахманінівських творів: те, що строго заборонено у класиків і, у принципі, неприпустимо й у грі
творів Шопена-Ліста – прискорення при crescendo, уповільнення в diminuendo – є зовсім органічним в
межах рахманінівського піанізму.
Вказаний прийом гри утворився в стилізації дилетантизму, що співвідносне з примітивістськими моментами вираження в Рахманінова, які склалися в умовах Московського модерну, у тому
числі в його символістсько-примітивістських проявах. Але, головне, цей прийом, що визначає живе
звучання творів Рахманінова – погоджується з барочною «динамічною пірамідою», відзначеної вище,
що залишалася стійкою традицією салонних виступів, натхненних співочою практикою ранньоромантичної епохи, що успадковувала прийоми бароко.
Дані установки Рахманінова-піаніста виявляються у творах, що безпосередньо виростали з його піаністичної практики. Такими є «Етюди-картини» Рахманінова, що безумовно успадковували шопенівські Етюди, у яких по-шопеніськи вирішена установка на один прийом-образ, тоді як непрограмна
картинність цих композицій створює символістську відокремленість від програмності (порівн. із
Прелюдіями Дебюссі, програма до яких дана у вигляді «коментаря» наприкінці п'єси).
Просимволістські моменти у творчій роботі Рахманінова, у тому числі в її виконавському прояві, підтримувалися звертанням майстра в оперній творчості до веризму, для якого органічними є виявлення примітивістських показників. Однак «гучний натиск» у веристів зовні протистоїть культу «півтонів» у символістів, хоча збіг у часі розквіту цих напрямків наприкінці ХІХ – початку ХХ століття
свідчить про спільність епохальної парадигми в музичному її переломленні. Творчість Рахманінова в
цілому чудово демонструє «зближеність» веристского й символістського підходів, оскільки і той, і інший яскраво виявляються в його вокальній творчості: веристські риси – в операх, символістські – у
романсах, в основному написаних на вірші поетів цього напрямку.
І те, й інше реалізується в багатстві рахманінівського мелодизму, що підхоплюється його інструментальними творами. А це дає нам ключ до розуміння його фортепіанних здобутків, у тому числі
і тих, що пов'язуються прямо із символізмом (див. матеріали про № 2 з Дев'яти Етюдів-Картин ор. 39,
назва якої «Море й чайки» вказує на зв'язок з ідеєю «Острова мертвих» А. Бьокліна) [6, 481-482]. Символістським виявляється сам жанровий принцип «незображальної картинності» Етюдів-картин Рахманінова, у яких апеляція до «картинного» бачення сполучена з уникненням програмного опису, природного в «музичних картинах» романтиків-реалістів XIX сторіччя типу п'єс «Років мандрівок» Ф. Ліста.
Узагальнюючи сказане, відзначимо наступні риси фортепіанної спадщини Рахманінова у зв'язку з його піаністичною виконавською діяльністю:
1) неоднозначність, згідно законів творчої психології, співвідношення стилю композитора й
стилю виконавця в єдності його особистості;
2) наявність символістських-веристських тенденцій у виконавстві Рахманінова, моменти вільної декламаційності, особливо при грі власних творів, тоді як нотні ремарки, рясні і точні, не дають відомостей про названу декламаційність, особливо що стосується «пунктирізації»;
3) символістський-неоромантичний тонус композицій Рахманінова, композиторської стилістики
його в цілому, що тяжіє до тем-символів типу dies irae або до тем-знаків, тем-емблем, як це чітко зафіксовано в жанрі “варіації на тему...” або фактично має місце (“варіації на Прелюдію Шопена” у Другому фортепианном концерті й ін.);
4) шопенізм Рахманінова, що об'єктивно містить протосимволістські показники через «протосимволізм Шопена» (див. роботу З. Лісси про “генезу Прометеєва акорду Скрябіна” в музиці Шопена
[15, 279 ]), який визначає основний жанровий розклад і у творчості російського композитора в цілому
(фортепіанні й романсово-пісенні опуси переважають), і основні жанри його фортепіаннх творів (Прелюдії, Етюди, Сонати, Концерти);
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5) розгляд записів виконань Рахманіновим його власних творів, у порівнянні з іншими майстрами, що до них зверталися, показує, що в його грі домінували більш швидкі темпи, чим в інших віртуозів, у цілому, його гра ніколи не демонструвала атлетичної ваги звуковиявлення, демонструючи
салонну генезу його піаністичної виучки у М. Зверєва, того ж педагога, що виховав і Скрябіна.
Звертаємо увагу на повторення в співвідношенні Скрябін – Рахманінов історичної опозиції
Шопен – Ліст, з яких Скрябін і Шопен представляли у фортепіанній грі, переважно, свої твори, тоді як
Рахманінов і Ліст охоче зверталися до творчості своїх сучасників і потенційних суперників. Даний
історичний фактаж для нас важливий тим, що академічно визнана рахманінівська симфонічність у
фортепіанному мистецтві живилася, у тому числі, салонною одноманітністю славильності у
вираженні, що може бути продемонстровано аналізом такого відомого твору, у тому числі в його
власному виконанні, як Третій концерт Рахманінова.
До речі, охоплення символістською стильовою якістю творчості була від початку помічена див. докори Рахманінову за «декаденство», синонімізоване із символізмом, які знаходимо у зв'язку з
Першою симфонією. Це обставину спеціально коментувала В. Брянцева: «...Рахманінова за його
симфонію чи ледве не першим з російських композиторів спробували зарахувати в декаденти, яких у
музиці до тої пори вбачали головним чином на Заході, у Росії ж лише в сфері літератури й живопису...» [6, 255].
Згодом Рахманінова як “романтика й реаліста” було прийнято протиставляти “романтикові й
символістові” О. Скрябіну. Однак обох впливовий критик В. Каратигін співвідносив за загальною якістю “патетизму” (цит. за статею Ю. Келдиша [8, 48]).
Так чи інакше Рахманінов сформувався як художник у Москві, в епіцентрі становлення так званого Московського модерну, у живописі насамперед (М. Врубель, В. Борисов-Мусатов), що, безумовно, вплинуло на композитора й піаніста. Це демонструють і Другий, Третій фортепіанні концерти, які
композитор написав в 1901 і 1909 роках, у контексті успіхів сформованого скрябінівського символізму.
Так, В. Брянцева відзначила щодо Другого концерту те, що при збігу цілого ряду показників з музикою
Першого фортепіанного концерту Чайковського, у Рахманінова відсутні ліричні й лірико-драматичні
образи «індивідуально-психологічного плану» [6, с. 280-281]. И в руслі прийнятого розуміння тяги до
надіндивідуального у Рахманінова, автор монографії підкреслила, що тут відсутні в I частині каденції,
а соліст майже увесь час грає з оркестром (це ж з деяким відтінком засудження відзначив у свій час і
С. Танєєв) [6, 281].
Об'єктивно лірика Рахманінова проникнута тією славильністю, що піднята над емоційнобуттєвими проявами – і особливо це наочно позначилося в його виконавській манері, у якій «сухувато»-стримано (салонний штрих!) подаються відповідні фрагменти його музики. Найбільш наочно ці
риси ліризму Рахманінова виявляється в його Концертах, у їх виконанні автором. І зазначені штрихи
свідчать про “незмагальну” природу жанрового трактування концертних творів. “Дзвонність”, складова
вихідної й заключної “точок” розвитку Другого концерту, поза всякими сумнівами, виводять на зв'язок
із церковністю як провідного образа творів, тобто в явному спадкуванні concerto da chiesa за змістом і
«облігатного» концерту за структурою.
І ще: символістський потенціал дзвонності Рахманінова чудово засвоїла сучасна піаністка
Д.Томшич, що презентує слов’янський Південь Європи. Виділення нею у дзвонних басових «гойданнях» на початку Концерта синкопованості за рахунок підкреслення низького тону на другій довгості
створює особливого роду гіпертрофію багатирства, що перетворює у фовістському ракурсі духовну
символіку фактурного рішення композитора.
Наукова новизна детермінована оригінальністю підходу від стильового неспівпадання виразності композицій і гри Рахманінова (в розвиток концепцій М.Блінової і О.Маркової) [5; 13], що надає
першості у висновках відносно інструментально-піаністичного втілення веристського стильового комплексу, відносно рис символістського фортепіанного звучання, що успадковувало отриману у вихованця школи Дж.Фільда М.Зверєва шопенівську «польотну» піаністичну техніку та ін.
Висновки. Рахманінов-піаніст демонструє певну виразну автономію щодо рахманінівського ж
композиційного стильового виявлення, оскільки в самій манері надшвидкої гри, користуванні гри «на
другій клавіатурі», тобто з припіднятою рукою, уникнення театрально «розставлених» констрастів
forte - piano, обережне користування педаллю та ін. впізнані риси техніки «легких» фортепіано, невідривних від шопенізму, усвідомлюваного і культивованого С.Рахманіновим, співвідносного із символістським фортепіанним стилем гри О.Скрябіна, також вихованця М.Зверєва. Елементи «барокової»
темпо-динаміки, що мають місце саме у піаністичній палітрі майстра і втілюють примітивістські показники стильових переваг Рахманінова-піаніста, співвідносні з веристськими уподобаннями даного автора, засвідченими в оперній сфері його «малими» композиціями, але ті, що мають проекцію в інструментальні здобутки – (див. інструментальні ж фортепіанні твори Е.Гранадоса та ін.)
Література
1. Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в. : монография. Одесса, Астропринт, 2014. 400 с.
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва-Ленинград: Музыка, 1971. 379 с.

189

Мистецтвознавство

Андросова Д. В.

3. Белый А. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994. 336 с.
4. Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». Москва: Классика-ХХІ, 2005. 372 с.
5. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. Ленинград,
1974. 144 с.
6. Брянцева В. С.В. Рахманинов. – Москва: Сов. композитор, 1976. 645 с.
7. Кашкадамова Н. Виконавська інтерпретація у фортеп’янному мистецтві ХХ сторіччя: підручник.
Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2014. 344 с. іл.
8. Келдыш Ю. Рахманинов Музыка ХХ века. Очерки в двух частях. Часть первая 1890-1917. Книга
вторая. Ред. Д.В. Житомирский. Москва: Музыка, 1976. С. 45-72.
9. Круглова Е. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство (на примере
сочинений Г.Ф. Генделя): автореф. дис. … канд. искус. 17.00.02. Ростов-на-Дону, 2007. 48 с.
10. Куземина Л. Исполнительская эстетика Б. Яворского. Москва: Композитор, 2000. 111 с.
11. Лю Бинцян Музыкально-исторические типологиии в искусстве Китая и Европы. Одесса: Астропринт,
2011. 212 с.
12. Лю Сімей. Культура символізму та її виявлення в музиці П. Чайковського, С. Рахманінова, Дж. Пуччіні: автореф. дис. канд. мист. Одеса, 2006. 15 с.
13. Маркова Е. Интонационность музыкального искусства. Киев: Музична Україна, 1990. 182 с.
14. Перевезенцев С. Россия. Великая судьба. Москва: Белый город, 2006. 704 с.
15. Lissa Z. Studia nad twórczością Fryderika Chopina. Kraków: PWM, 1970. 510 s.
References
1. Аndrosсоva D.V. (2014). Symbolism and polyclaviering in piano performance art XX c. Odesa: Astroprint
[in Ukrainian].
2. Asafiev B. (1971). Music form as process. Moscow-Leningrad: Muzyka [in Russian].
3. Belyi А. (1994). Symbolism as conception. Моscow: Respublika [in Russian].
4. Bеrchenko R. (2005). In quest of lost sense. Boleslav Yavorskiy about "Wolte Temperierte Klavier".
Moscow: Klassika-XXI [in Russian].
5. Blinova М. (1974). Мusic creative pover and regularities to high nervious activity. Leningrad. [in
Russian].
6. Brianceva V. (1976). S.V. Rаhmаninov. Моscow, Sоv. kоmpоzitor [in Russian].
7. Kashkadamova N. (2014). Performance interpretation in piano art ХХ century: textbook. Lviv, КІNPАТRІ
LТD. [in Ukrainian].
8. Кеldysh Yu. (1976). Rаhmаninov. Music ХХ century. The Essays in two parts. A Part first 1890-1917. The
Book second. D.V.Zhytomirskyi (Ed.). Moscow: Muzyka. 45-72 [in Russian].
9. Кruglova Е. (2007). Тrаditions of baroque vocal art and modern performance turns (on example of the
compositions G.F.Hendel). Extended abstract of candidate's thesis. Rоstоv-nа-Dоnu [in Russian].
10. Kuzemina L.(2000). Performance aesthetics of B. Yavorskiy. Moscow: Kompozitor [in Russian].
11. Lu Bingcjang (2011). Music-history typologys in art China and Evropy. Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
12. Lu Sіmеi (2006). The cultura of symbolism and and her manifestation in music of P. Chaikovskij,
S. Rаhmаninov, J. Puccini. Extended abstract of candidate's thesis. Одеsа [in Ukrainian].
13. Маrkоvа Е. (1990). Intonation sense of music art. Кyiv: Мuzychna Ukraina. [in Ukrainian].
14. Pеrеvеzеncеv S. (2006). Russian. Great fate. Моscow: Belyi gorod [in Russian].
15. Lissa Z. (1970). Studia nad twórczością Fryderika Chopina. Kraków, PWM. [in Polska].
Стаття надійшла до редакції 05.08.2018 р.

190

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
УДК 008: 130.2
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.3.2018.147394

Afonina Olena
Doctor in Art Studies,
Associate Professor of National Academy of Manaferial Staff of Culture and Arts
ORCID 0000-0003-1627-6362
Aolena7@gmail.com
©

THE ARTISTIC IMAGE IN THE CONTEXT OF CULTUROLOGICAL HERMENEUTICS
The purpose of the research to reveal the features of the interpretation of the artistic image in the works of
contemporary art in the context of culturological hermeneutics. The methodology of this work is based on interdisciplinary approach – «culturological hermeneutics» enriched by the achievements of such joint methodologies as analytical
psychology, structuralism, culture morphology, etc. Scientific novelty of this work lies in the analysis of the artistic image in works of contemporary art in the context of culturological hermeneutics. Conclusions. Based on the analysis of
works of contemporary art, it is revealed that the interpretation of the artistic image remains open and inexhaustible, according to the principles of hermeneutics. Each interpreter will have his own approach to translating the content of the
new text, which in turn will be another interpretation of the original text in art criticism. It is substantiated that the author's
experience has primary importance for revealing the artistic image and content of the work. Disclosure of the artistic image is associated with the perception and therefore includes the principles of the receptive aesthetics.
Key words: artistic image; culturological hermeneutics; psychology; structuralism; post-structuralism; contemporary art.
Афоніна Олена Сталівна, доктор мистецтвознавства, доцент кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Художній образ у контексті культурологічної герменевтики
Мета − виявити особливості інтерпретації художнього образу в творах сучасного мистецтва в контексті
культурологічної герменевтики. Методологія роботи заснована на міждисциплінарному підході «культурологічної
герменевтики», збагаченому методами аналітичної психології, структуралізму, постструктуралізму. Наукова новизна роботи полягає в аналізі художнього образу в творах сучасного мистецтва в контексті культурологічної
герменевтики. Висновки. Грунтуючись на аналізі творів сучасного мистецтва, обгрунтовано, тлумачення художнього образу має незамкнутість і невичерпність інтерпретацій відповідно до принципів герменевтики. У кожного
інтерпретатора буде власний підхід до змісту як нового тексту, так і першоджерела. На прикладах тлумачення
художніх образів в творах сучасного мистецтва підтверджено, що досвід автора має першорядне значення. Розкриття художнього образу пов'язане з психологією сприйняттям і тому включає в себе естетичні критерії.
Ключові слова: художній образ; культурологічна герменевтика; психологія; структуралізм; постструктуралізм; сучасне мистецтво.
Афонина Елена Стальевна, доктор искусствоведения, доцент Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусств
Художественный образ в контексте культурологической герменевтики
Цель – выявить особенности интерпретации художественного образа в произведениях современного искусства в контексте культурологической герменевтики. Методология работы основана на междисциплинарном
подходе – «культурологической герменевтике», обогащенном методами аналитической психологии, структурализма, постструктурализма. Научная новизна работы заключается в анализе художественного образа в работах
современного искусства в контексте культурологической герменевтики. Выводы. Основываясь на анализе произведений современного искусства, обосновано, истолкование художественного образа имеет незамкнутость и
неисчерпаемость интерпретаций соответственно принципам герменевтики. У каждого интерпретатора будет собственный подход к содержанию как нового текста, так и первоисточника. На примерах истолкования художественных образов в произведениях современного искусства подтверждено, что опыт автора имеет первостепенное значение. Раскрытие художественного образа связано с психологией восприятием и поэтому включает в
себя эстетические критерии.
Ключевые слова: художественный образ; культурологическая герменевтика; психология; структурализм; постструктурализм; современное искусство.

Relevance of the research topic. The artistic image in the work of contemporary art often has its own
history in the sense that it was once well-known and used repeatedly in different types of art. For example,
the image of Carmen is in the novella, operas, ballets, feature films, reminiscences on all these genres and
again in different genres. All these transformations are subject to the procedure for identifying different semantic layers in new contexts. Therefore, to ensure the perception of modern images in art, their analysis
and interpretation, for their adequate understanding, the methods of culturological hermeneutics are used.
The development of new technical methods in contemporary creativity leads to new forms of analysis
of the artistic text. Therefore, not only the use of the same themes known in the history of art, but also their
interpretation in a new context, create an actual field for research.
The analyses of recent researches and publication. The interpretation of the nature of the texts is
studied by R. Bart, M. Bakhtin, E. Cassirer, F. Schleiermacher, K. Jung who, in the context of culturological
© Afonina O., 2018
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hermeneutics, discovered the patterns of interpretation of the content of the work and the psychologically
aesthetic understanding of the author's style. Ukrainian researchers dealing with problems of cultural hermeneutics are O. Kolesnik, V. Lichkovakh, O. Roshchenko, L. Shapovalova and others.
About the content of philosophical and poetic forms B. Akhmadulina wrote: «The formula encodes
the essence of artistic creativity, which is “undoubtedly” valiant service of harmony, but the creator creates
the harmony, and to understand it, one needs to understand the creator, those meanings and values, which
he puts into a special, constructive and iconic aspect of the musical form, “encodes” in the musical text, carefully “covers” the inner faces of the musical form, in the world of his artistic images created by him» [1, p.
197]. Cultural hermeneutics provides decoding of the artistic image on the basis of analysis of various codes
of the work and their re-thinking in a new context.
For example, French dancer and choreographer Roland Petit to the music of A. Vivaldi's concerts
«The Seasons» made a choreographic composition (1984), in which the records of the ensemble I. Muzychi
were used. The name «Seasons» is a cultural and historical tradition, coming from: concerts of A.Vivaldi;
Haydn's oratorio by the libretto of Baron Godfried van Sweeten on the basis of the poem by James Thomson
(1801), the piano cycle by P. Tchaikovsky; less well-known opuses entitled «The Seasons» – the ballet of
Marius Petipa on the music of A. Glazunov (1900) of the ballet of Mers Cunningham to the music of John
Cage (1947). This storyline attracts many ballet makers, in particular, Konstantin Sergeev (1974) and Jerome Robbins (1979) for the music of Giuseppe Verdi. In the XXI century several more musical versions of
the same ballet productions appeared: composer V. Martynov (2013) and choreographic cycle of composer
G. Akhinyan (2014). All the mentioned works with corresponding symbolic images have their own unique
decoding system in the foreshortening of cultural hermeneutics.
The author's inclination has the theme «Seasons» in the work of modern Ukrainian composer Zoltan
Almashi Concerto grosso No 4 for violin solo and chamber orchestra. Composition-dedication to the wellknown Ukrainian violinist Bogdan Pivnenko has nine parts, which, according to the author, is connected with
his sensations of the Ukrainian times of the year.
January here is a «Festive Song» with a melody of the romantic era, which transmits the mood of the
Christmas holidays. Next month – February – «Valentine's Day Wallet» is a celebration of the event in the
rhythms of dance. Part begins with an introduction, after which you expect development, and it breaks, and
begins a triptych called «Spring». The «Thaw» (March) is rhythmically demonstrated by the entire orchestra,
knocking, roaring, testifying to the coming of the spring. Solo parts with spring motives supported by the violin. The audience has associations with the symphony J. Haydn's «Children's», where the composer used
tools from children's games.
The fourth part of Germination (April) and the fifth «Water Flowing and Flowering Gardens» (May)
convey the state of the movement of nature and soul, emotionally painted by various feelings and their transformations. There are certain allusions to N. Rimsky-Korsakov's «Snow Maiden» motives or P. Tchaikovsky's
«Times of the Year», but they are more likely to be "a lot of music" on the ears, and these allusions are more
likely to be the «intonational dictionary of the era» by B. Asafiev or psychological archetypes of
D. Kirnarskaya.
The diptych «Summer» is revealed in the «nostalgic dialogue» (June) and «Very fast» (July-August).
Such a difference in mood appeals to the idea of development in the musical Viennese classics: slowly-fast,
which creates dynamism in the disclosure of content. «Very fast» begins and ends with intonations of the
cuckoo's predictions. The middle – jazz-romantic, even elegant, – tells about the short-term and such boundless beauty of feelings in the summer.
The eighth part of «Autumn» is represented by a state that evokes a feeling of irreversibility of time,
philosophical reflections that are amplified by the repetition of the same motif in the violin and the roll call
with low piano registers. It reminds both folklore intonations, and music of last decades with monotonous
repetitions of phrases of text and music.
The last part of the work «The First Snow» (December) sets up emotional reboots: the symbol of the
first snow as the arrival of winter and cold, but also the approach of holidays in January and February.
Zoltan Almashi in his comments to the work forms a sense of humour in the listeners in relation to
the very well-known title «The Seasons», a sense of co-authorship in relation to those works that have the
same names. Actually the composer forces all to reconsider their attitude to the whole structure of the work
and in general to the seasons in nature in accordance with the place of residence. As the composer explains, if we lived beyond the Arctic coast, then we would have two seasons – bright and dark, and in our
time zone, in his opinion, there are precisely such times of the year that they are, and so their names and
contents are conditioned. This work brings listeners closer to modern being («Waltz for Valentine's Day»,
«Festive Song»).
Thus, in order to disclose the process of interpreting the work of Z. Almashi in the culturological expanse of modern art, we rely on the tradition of the heuristic potential of hermeneutics V. Dilthey and
F. Schleiermacher. The message of the composer carries much more information than the author expected.
In addition, to decipher the images of a new work with such a replicated name, we resort to the methodology
of analytical psychology. This makes the composer himself to appeal to the performers and listeners in his
comments.
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Postmodernism is characterized by a psychologized approach of classical hermeneutics. Otherwise
how can you analyse the works of professional composer and artist Alexei Shmurak and his works «Little
Tragedies». When during the performance on the stage there is a table, a chair, and A. Shmurak himself sits
and plays with jewellery, which is in a tray for eggs. Outside the capacity for eggs, looking at the audience,
the children's toy is seated and the "play" is called «This is a cat». For seven minutes, the author is looking
at the score and various actions (whistling, knocking in different rhythms, with varying intensity and with the
use of household items) playing «tragic events» that are going through the so-called cat. The means of creativity in the performance is the stage performance of the author, who assumes the role of the actor and represents actions that have a direct influence on the consciousness and unconscious reactions of the viewer.
Under the title «Little Tragedies», there are certain allusions to the work of A. Pushkin, but with ironic processing of the established images of classics, known content, tragic heroes. The works in the series «Small
Tragedies 1, 2» by A. Shmurak consist of content that generates itself and works autonomously for new content – often with the help of the author's movements not related to music (although the work is marked as
musical and presented in the hall Union of Composers of Ukraine). The depth of Pushkin's texts is replaced
by superficiality and rhizome. Deleuze and Guattari use these concepts, which oppose linear invariance and
affirm the plurality of representations and transformations.
The nature of A. Shmurak's music and lyrics is associated with American experimental art and the
works of Kenneth Gaburi. For example, with the work of K. Gaburi «Minim Telling – One Two, Three» (1973)
with the speech and body of the performer. Shmurak also works as an author-performer and experiments
with non-musical accessories, language, author's texts, noise effects and sound-imaged elements. It reminds
fantastic examples of electronic and acoustic music with the usual Gordon Mammy's saw. This is also a kind
of «synthesis», but already at the level of hybrid forms, methods and means of musical texts.
In this work of the author we are dealing with the creation of the Shmurak opus «Small Tragedies 1,
2» and its interpretation rather not as a scientific form of knowledge (G.-G. Gadamer), but as a game disclosure of the semantic possibilities of the work.
Analysing the work of the modern Ukrainian composer Sergei Zazhityko, the most famous
M. Heidegger's maxims of language as the home of culture and human being are mostly recalled. The work
of art is defined by M. Heidegger as «the message of being». The original theory of the creative act behind
M. Heidegger can be traced in the work of S. Zazhityko «The solitary sail is white».
Although other works of the composer are characterized by a situation of altering familiar verse lines.
At the same time, they reveal content that reaches absurdity, parody or grotesque. Such a musical work is a
monologue with a dancing for the reader, tambourine, violin, bayan, mandolin, episodic baritone and other
sounds. The work «Nestor Batyuk» (2000) is also indicative, where the composer plays on M. Lermontov's
poem «Alone white sail», using only his first lines. In the composition it sounds like this: the reader says
«The sail grows white», then it beats into the tambourine, the speed of recitation accelerates further, an absurd patter with rhythmic accompaniment of the tambourine arises. At the culmination, the line «white sail ...»
again sounds in the hall and therefore, the composer shows that the hall supported his work, having attached to the action. The Lermontov’s poem also appears as the code for interpreting, and especially the line
«the sail grows white ...». The verb text has turned into an instrumental theatre.
According to M. Heidegger's theory, language dominates in the work. For the listener in
S. Zazhityko's work, the listener really has a feeling that the composer was struck by the poet's phrase. It
was the speech principle that brought the composer information to create a new opus. The composer as the
«messenger of life» designed it into an artistic form.
According to M. Heidegger, the poetic work is the creativity of the language. For Zazhityko, Lermontov's poetic work became such a creativity of the language. Moreover, already its semantics can be characterized through author's design and poetic text.
From the elements of theatre, the composer used the movements of the instrumentalists, their repeated permutation, the replacement of instruments, an expressive acting game, along with an unusual play
on instruments – accordion, tambourine, violin. The protagonist reads the revised M. Lermontov's verse,
what helps another performer-musician, who creates an atmosphere of excitement. The whole process of
action that takes place on the stage – play on a tambourine and accordion, noise sounds (wind, storms,
screams) – causes a feeling of unreality of what is happening, it’s some inadequacy in relation to the famous
poetic text.
The quote in the form of lines of the poem by M. Lermontov over the course of time has already become a short program of the poet's creativity and now deciphers the content of the new work «Nestor
Batyuk» by S. Zazhityko.
The metaphorical world according to Heidegger belongs to the author and forms the semantics of
openness for the listener – in this example, Zazhityko's opus. But there is a lot of mystery and hidden meaning for both listeners and the author of the new work. This Gaydegger interprets as an integral part of the
meanings that language carries – meanings that are not subject to the will of the author.
The composer not only uses someone else's verbal form for a musical work, but with its help represents the essence of his own composition, which is due to the imposition on the old text of a new figurative
content with a new composition structure. In addition, the poem by M. Lermontov becomes an «advertise-
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ment» for the musical work of S. Zazhityko, which causes emotionally – evaluative and comic-shaped reactions among viewers and listeners. From history, we remember that in the «Ion» hermeneutic – interpreter –
interpreter of the messages of the gods – they called poets. Therefore, the interpretation of Lermontov's poetic text in the musical improvisation of Zazhityko remains open and its interpretation can be inexhaustible. In
addition, each interpreter will have his own approach to translating the content of the new text, which in turn
will be another interpretation of the original poetic text in artistic criticism.
The Ukrainian researcher of the interpretation of artistic creativity Elena Kolesnik draws attention to a
peculiar catalogue of conditional synonyms of the psychological – visionary type of personality that
L. Pliushch has done: sentimentalism, idealism, Platonism, Dionysism, Prometheism, dynamism, extremism,
syntheticism, rationalism, introversion, schizotemism. Therefore, when researching creativity of «psychologist» creators, it is necessary to pay attention to the external context – biographical, sociocultural, artistic,
scientific, philosophical [2, 12].
As an example we can take the works of the modern composer Murat Kabardokov. His work «The
First Dance» combine oriental and at the same time western musical intonations. Here the melody on the
pentatonic with characteristic repetitions creates meditation and melodic-harmonious development of a purely European tradition. Meditative-melancholic romantic work, and according to the gradation of D. Kirnarskay
– communicative archetype of «meditation» – sets the listener to a dialogical dialogue in the style of talking
with oneself, or communicating a person through prayer with the deity.
In another work by composer M. Kabardov «Basso ostinato» (for a string quartet), the quiet sonority
and infinity of the non-accented melodic lines with multivariate repetitions is blurred by jazz intonations. Although the work begins with allusions to the Bach prelude C-dur from Volume I of the «Well-Tempered Clavier». The eclectic combination of jazz intonations, which tend more towards the archetype «scream», being
reproduced in the oldest folklore samples, and the meditativeness of the eastern melody create two opposite
images – meditation and active action, which complement each other and represent the European traditions
of melodic development. Semiotic uncertainty and fragmentation create a textual openness that determines
the duality of the idea. The original and at the same time allusion of final episode of the whole work, when all
the musicians in turn leave the stage, as in I. Haydn's «Farewell Symphony», causes a lot of emotions, like
those who are familiar with the classics (Haydn's work), and in those, who see this composition move for the
first time. Thus, the creator-«psychologist» is the translator of the ideas of time and space.
To clarify the artistic image, the Ukrainian philosopher-aesthetician, culturologist, poetess and writer
V. Sukhantseva uses purely musical terminology, where the triad «language – text – understanding»,
throughout history from the early musical archaic in the oral tradition to modern composition exists as information, which is expressed and transmitted with the help of a set of specific musical means – intonations,
rhythms, harmony, etc. [4, p. 100].
The works of Kabardokov reflect the essence of the concept of the receptive aesthetics of H.-R.
Yaussa, which is associated primarily with receptive-historical research. Perceptions of artistic images of
Kabardokov's works reflect the development of the aesthetic experience of the recipient.
Out of the five levels of the structure of the perception of the art of Yauss (associative, admiral, sympathetic, cathartic and ironic) for interpretation of the images of Vlad Troitsky's collective opera Coriolanus,
two are more suitable: associative and ironic. They reflect in the process of perception and interpretation of
images the «horizon of expectation» and «aesthetic distance» in relation to the original source. Interpretation
or the hermeneutics of Shakespeare's images «Coriolanus» in the collective opera the famous modern
Ukrainian director Vlad Troitsky directs spectators and listeners to co-authorship, to the dialogue «authorrecipient». The tragedy of Shakespeare was embodied in the improvisations of twelve performers. Prior to
that, Troitsky was already developing another opera performance with a reminiscent nature: the opera Dead
City, based on the novel The Dead Bruges by the famous Belgian writer Georges Rodenbach (1920, the
production was held in Cologne and Hamburg). The author of the music of the opera «The Dead City» was
an Austrian composer and pianist, the author of music for films – Erik Wolfgang Korngold. This work of Vlad
Troitsky (2012) was quite ambitious – with chorus, soloists, an expanded composition of the symphony orchestra for 100 people. The image of the dead city on the stage was represented by projections of faceless
buildings, imposed on the orchestra, there were two floors in the background of the scene. The space between the audience and the orchestra was filled with gravestones and crosses, people in black clothes with
suitcases and coffins.
The new work of V. Troitsky «Coriolanus» as an opera-synthetic improvisation with Ukrainian folklore, military rhythmic intonation, church motifs, modern arrangements in reggae style represents an endless
text. This applies to the update of the plot, and images, and musical and stage design. The party of Virgil is
full of a number of quotes, albeit with changes (Netherlands anti-war protest song of the end of the 18th century with «Hurroo Hurroo» repetitions, the Syrian chant «Christ is Risen», ornamented with eastern melismatics, a lullaby from Nina's Matvienko repertoire «I rocked a little girl»). Quite uncommonly quoted is Shakespeare's 36th sonnet – «Let me confess that we two must be twain» in the love duet of Virgil and Caius
Marcia [3].
From the point of view of the interaction of individual arts, as in most European theaters, in the scenography of the opera, the minimalist art of scenery is overlapped by the unorthodox stage costumes. The
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formulation of Troitsky is no exception. The main characters (baritones, bass, soprano) in the spectrum are
dressed in dark raincoats painted with red stripes around the eyes and black around the mouth. Spatially the
performers are located in different parts of the scene, the electronics engineer was put separately. The harpsichord and piano were placed tet-a-tet, facing each other. All the opera was more like an ancient Greek play
or oratorio. Deepening the synthesis of the arts, the French choreographer Murad Mersouki combined
dance, circus tricks and theater with mapping (pseudo-three-dimensional projection) «PIXEL. Creation 2014
Compagnie Käfig».
Lyric culmination of the operatic work of V. Troitsky was the ensemble of musical snuff-box and cello,
accompanied by the love duet of Virgil and Kaya Marcia. All scenic performances were supplemented with a
video series. As once the French composer D. Millau kept up to date, using in his operas and ballets a lot of
«everyday» music that sounded around, and V. Troitsky transformed Miserere by К. Monteverdi. Monteverdi's music in the opera performance of Troitsky has acquired signs of reggae, tango, something like folk
tunes. Such musical reminiscences in the opera act as communicative links, confirming the hypothesis of
post-structuralism that the world is an endless text.
Conclusions. Based on the analysis of works of contemporary art, it is revealed that the interpretation
of the artistic image remains open and inexhaustible, according to the principles of hermeneutics. Each interpreter will have his own approach to translating the content of the new text, which in turn will be another
interpretation of the original text in art criticism. It is substantiated that the author's experience has an primary importance for revealing the artistic image and content of the work. Disclosure of the artistic image is associated with the perception and therefore includes the principles of the receptive aesthetics.
The interpretation of the artistic image in the context of culturological hermeneutics is a promising direction in art history.
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LIFE PATH AND A CREATIVE ACTIVITY OF O.S. MOUSSIENKO
(ON THE OCCASION OF THE 80TH ANNIVERSARY)
The purpose of work is to study and analyze the life path and the creative activity of the famous Ukrainian film
critic and the teacher, the professor, the Honored Artist of Ukraine, the corresponding member of the National Academy
of Arts of Ukraine O.S. Moussienko. Research methodology consists in application of biographical, historical-cultural,
systematic and theoretical and generalizing methods. The marked methodological approaches allow to collect and investigate the contribution made by Oksana Stanislavivna Moussienko in the science of cinema and media pedagogy. The
scientific novelty of work lies in the fact that, unfortunately, domestic researchers not often highlight the activities of
those, who devoted himself or herself to the study of the cinema process, of all its complexities, contradictions, and
achievements. Conclusions. In summary, we would like to note that the set research tasks were fulfilled. The contribution made by Oksana Stanislavivna Moussienko in the science of cinema and media pedagogy was analyzed, the creative and life path of O.S. Moussienko’s parents was studied, her track record with pedagogical activities in the field of
cinematography at the Cinema Studies Department of Screen Arts Institute of the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary
Theatre, Cinema and Television University was reconstructed; O.S. Moussienko’s best graduate students, Doctors of
Philosophy (Ph. D.) on specialty 17.00.04 – Cinematographic Art, Television, who successfully defended their thesis before the Specialized Academic Board of M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National
Academy of Sciences of Ukraine were named, and the list of her most important publications in books and magazines in
Ukraine and abroad was provided.
Keywords: Oksana Stanislavivna Moussienko; cinema studies; cinema faculty; screen arts pedagogy; cinema
studies department; professor; biographical method.
Безручко Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри кінотелемистецтва Київського національного університету культури і мистецтв
Життєвий і творчий шлях О.С. Мусієнко (до 80-річчя від дня народження)
Мета − проаналізувати життєвий і творчий шлях видатного українського кінознавця та педагога, професора, заслуженого діяча мистецтв України, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України О.С.
Мусієнко. Методологія дослідження полягає в застосуванні біографічного, історико-культурного, системного та
теоретично узагальнюючого методів. Зазначені методологічні підходи дають змогу зібрати та дослідити внесок,
зроблений Оксаною Станіславівною Мусієнко в науку про кіно і в медіапедагогіку. Наукова новизна. На жаль,
вітчизняні дослідники не так часто висвітлюють діяльність тих, хто присвятив себе вивченню кінопроцесу в усіх
його складнощах, протиріччях і досягненнях. Висновки. Проаналізовано внесок, зроблений Оксаною
Станіславівною Мусієнко в науку про кіно і в медіапедагогіку, досліджено творчий і життєвий шлях батьків О.С.
Мусієнко; реконструйовано сторінки її кінопедагогічної діяльності на кафедрі кінознавства Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; названо
найкращих аспірантів О.С. Мусієнко, кандидатів мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.04 – кіномистецтво,
телебачення, які успішно захистили дисертації у спеціалізованій вченій раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України; наведено список найголовніших її
публікації у книжках і журналах в Україні та за кордоном.
Ключові слова: Оксана Станіславівна Мусієнко; кінознавство; кінофакультет; педагогіка екранних мистецтв; кафедра кінознавства; професор; біографічний метод.
Безручко Александр Викторович, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры кинотелеискусства Киевского национального университета культуры и искусств
Жизненный и творческий путь О.С. Мусиенко (к 80-летию со дня рождения)
Цель работы −проанализировать жизненный и творческий путь выдающегося украинского киноведа и
педагога, профессора, заслуженного деятеля искусств Украины, члена-корреспондента Национальной академии
искусств Украины О. С. Мусиенко. Методология исследования заключается в применении биографического,
историко-культурного, систематизационного и теоретически обобщающего методов. Отмеченные методологические подходы позволяют собрать и исследовать вклад, сделанный Оксаной Станиславовной Мусиенко в науку о
кино и в медиапедагогику. Научная новизна. К сожалению, отечественные ученые не так часто исследуют деятельность тех, кто посвятил себя изучению кинопроцесса во всех его сложностях, противоречиях и достижениях.
Выводы. Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что поставленные научные задания выполнены:
проанализирован вклад, сделанный Оксаной Станиславовной Мусиенко в науку о кино и в медиапедагогику, исследован твореский и жизненный путь родителей О.С. Мусиенко; реконструированы страницы ее кинопедагогической деятельности на кафедре киноведения Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого; названы лучшие аспиранты О.С. Мусиенко, кандидаты
искусствоведения по специальности 17.00.04 – киноискусство, телевидение, которые успешно защитили диссер-
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тации в специализированном ученом совете Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф.
Рыльського Национальной академии наук Украины; приведен список главных её публикации в книгах и журналах
в Украине и за рубежом.
Ключевые слова: Оксана Станиславовна Мусиенко; киноведение; кинофакультет; педагогика экранных
искусств; кафедра киноведения; профессор; биографический метод.

Problem statement. Ukrainian cinema studies are rich in names of the prominent history scholars,
theorists of screen arts, and cinema teachers, whose contribution to the science of cinema is rich and diverse.
The relevance of this research is due to the fact that, unfortunately, domestic researchers not often
highlight the activities of those, who devoted himself to the study of the cinema process, all its complexities,
contradictions, and achievements.
Analysis of recent research and publications. The Ukrainian film scholars, with the exception of V.
Skurativskyi [16], I. Zubavina [3], N. Moussienko [4], and O. Bezruchko [1; 2] have not conducted an in-depth
study of life, creativity and cinema teaching activity of an outstanding Ukrainian movie scholar, a leading national teacher of screen arts, PhD in Arts (1973), Professor (2005), Honored Artist of Ukraine (1998), corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine (2001), laureate of the USSR Filmmaker Union
awards (Ukrainian National Filmmakers Union) (1978 and 1987), Oksana Stanislavivna Moussienko, who
has been chairing the Cinema Studies Department of the Screen Arts Institute of the Kyiv National I.K.
Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University for more than twenty years and has been teaching there for 50 years.
The scientific tasks of this article are to analyze the contribution made by Oksana Stanislavivna
Moussienko in the science of cinema and media pedagogy; to study the creative and life path of O.S. Moussienko’s parents; to reconstruct her track record with pedagogical activities in the field of cinematography at
the Cinema Studies Department of Screen Arts Institute of the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre,
Cinema and Television University; to name O.S. Moussienko’s best graduate students, Doctors of Philosophy (Ph. D.) on specialty 17.00.04 – Cinematographic Art, Television, who successfully defended their thesis
before the Specialized Academic Board of M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the
National Academy of Sciences of Ukraine, and to give the list of her most important publications in books
and magazines in Ukraine and abroad.
Research methodology consists in application of biographical, historical-cultural, systematic and theoretical and generalizing methods. The marked methodological approaches allow to collect and investigate
the contribution made by Oksana Stanislavivna Moussienko in the science of cinema and media pedagogy.
The purpose of the article. Based on the problem, the objective of this research is to investigate and
analyze the life path and the creative activity of the famous Ukrainian film critic and the teacher, the professor, the Honored Artist of Ukraine, the corresponding member of the National Academy of Arts of Ukraine
O.S. Moussienko.
Statement of basic materials. Oksana Stanislavivna Moussienko’s parents were very interesting and
talented people, who had made their mark in the Ukrainian art, so let us have a closer look at their fates.
The father, Stanislav Viktorovych Wyshynskyi, has worked at “Bilshovyk” plant and, like most of the
young people, was in love with cinema and believed in the revolution ideals. Dovzhenko’s “Arsenal” was the
concentration of these objects of admiration, for it was an innovative film about revolution, therefore
Wyshynskyi not only watched it, but also participated in its discussions.
Due to O.P. Dovzhenko’s recommendation, who liked the speech, Stanislav Wyshynskyi started
working in Ukrainian cinema, in Odessa and Kyiv film studios (feature films studios), in the editorial board of
the Ukrainian newsreel “Soviet Cinema”, in Ukrainian cinema education, taught movie history at the Cinema
Faculty of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute (currently the Screen Arts Institute of the
Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University) and Kyiv State O. Korniychuk
Institute of Culture (currently the Kyiv National University of Culture and Arts).
According to O.S. Moussienko, “after the death of the great filmmaker, a museum of Dovzhenko was
created at the studio bearing his name. Stanislav Wyshynskyi had also contributed to this noble and important cause” [14].
The mother of our hero, Natalia Hryhorivna Kandyba, worked at the Kyiv State Ivan Franko Academic Theater, were she has played a number of leading roles, and in the Kyiv State Philharmonic, where she
had become famous as a talented actress of the conversational genre [5, 22–23].
Artistic genes of parents and their own love for cinema had prompted O.S. Moussienko to devote her
life to screen arts and cinema pedagogy.
After graduation with honors in 1960 from Taras Shevchenko State University of Kyiv majoring in
Philosophy and History, Oksana Moussienko had been teaching the basics of aesthetic education in vocational school No. 15 for five years.
A tender young teacher was able to not only find a common language with forty radio collectors not
attuned to the aesthetic education at all, but also instilled in them love for art, in particular for cinema. Oksana Moussienko recalled that, despite all the difficulties, she made friends with her students, “We went to the
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cinema together, visited museums (Russian, Western Art, and Ukrainian). We even went to football matches.
They bought me a ticket, and our whole group cheered the football players. I remember how they wrote me a
review for “Electra” filmed by Euripides in 1962 by the Greek director Michael Cacoyannis. Those were great
days!” [3, 47]. This is how the pedagogical activity of O.S. Moussienko began.
After finishing the research degree at M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnography
(IASFE) of the Academy of Sciences of Ukraine (1967–1970), O.S. Moussienko started working as a lecturer
at the Cinema Studies Department of the same young Cinema Faculty of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary
Theatre Arts Institute.
According to Academician Vadym Skurativskyi, “Oksana Moussienko, the movie scholar, entered the
field where, everything had been started almost from the beginning. The young researcher came when a
«moving picture» was somewhere around 80 years old. She started primarily with mastering the whole
screen heritage of those years, watched and remembered almost all of its frames <...> From classic to other.
<...> Oksana Stanislavivna comprehended what she saw very consistently and systematically, and placed it
in a certain historical and cultural series-context, thus becoming a master of historical and cultural method
applied by her to the realm of cinema of its first century. This method of the researcher inevitably, by its very
presence, eliminated the local mental that is unreasonable, barbarism, both militant and any other.
The movie scholar was learning and studying, and afterwards she began to teach others, to teach
the contextual nature of each cinema fact, from an individual frame to the major cinema strategies, both national and global” [16, 7].
Oksana Stanislavivna Moussienko repeatedly mentioned that she had received a ticket to the cinema pedagogy from then rector of the Kyiv State I. K. Karpenko-Kary Theatre Arts Institute, a famous Ukrainian movie scholar Ivan Serhiyovych Kornienko, which could understand the people very well, “I am grateful to
him for having believed in me; I had just defended my thesis then, and this job has become my life path. I am
glad that my hobby and job are the same” [3, 47].
For over 50 years, O.S. Moussienko has been teaching in this institution, having become an associate professor in 1978, and a professor in 2005. From 1991 to 2013 that is for twenty-two years O.S. Moussienko has been chairing the Cinema Studies Department of the Kyiv National I.K. Karpenko-Kary Theatre,
Cinema and Television University. It is the only department in Ukraine, where the best domestic cinema
teachers educate the future movie scholars.
For many decades Oksana Stanislavivna Moussienko has been teaching the Cinema Faculty (currently the Screen Arts Institute) students to love the history of cinema. According to O.S. Moussienko, “Today
my favorite activity is to watch classic movies with my students, to discover them again and again. It is not
true that the movie is afraid of time. Real art gains even more sophisticated taste, revealing new and unknown, helping to understand yourself” [3, 47].
As Oksana Stanislavivna Moussienko told to the research author, she had always been trying to include the discussion element in her lectures, since she wants to now the audience feedback and involve the
students in the process of reflecting on a particular cinematic phenomenon. Certainly, Moussienko is trying
to highlight the major trends of a certain period in the history of cinema, and as regards the details, she always tries to find something that the students are unlikely to find in the all-knowing Internet. This is usually
associated with her scientific research [7].
For example, O.S. Moussienko worked at “Cinema” magazine in the All-Ukrainian Picture and Movie
Office archives (1925–1933) and could not help sharing with her students the way, say, the Ukrainian
filmmakers perceived achievements of the French avant-garde and German expressionism. According to
her, it provides greater stereoscopic vision of that uneasy stormy era in the cinema [6].
O.S. Moussienko led numerous creative workshops of the movie scholars, in the classroom and by
correspondence, as an artistic director. The experts in screen arts pedagogy know how much hard work and
dedication is required in order to bring up the freshmen with blazing eyes, but without skills, and make them
real professionals. Professor Moussienko presented her thoughts on the cinema education in some of her
articles. Oksana Stanislavivna analyzes the cinema education development trends and those teachers, who
are engaged in it.
O.S. Moussienko prepared several graduate students, who successfully defended their thesis before
the Specialized Academic Board of M.T. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. In particular, these were Zaza Imad Edd Dean (Syria) – “Cinema of
Syria, Lebanon and Palestine (region of Ash-Shаam). History. Becoming and problems of development”, I.B.
Zubavina – “Structural and Creative Role of a Myth in Ukrainian Cinema”, I.Y. Pobedonostseva – “TV Discourse in the Postmodern Cultural Space”, O.V. Bezruchko – “O.P. Dovzhenko, a teacher. Creative Search
and Method”, and V.A. Dovholenko – “Carnivalism Aesthetics in the Movie Artistic Structure”.
Oksana Stanislavivna Moussienko is engaged in research of the theory and history of cinema, both
domestic and foreign. Her creative works include more than 300 publications, manuals, curricula, and scripts.
We would like to mention only the main ones, namely “Screen Image of a Motherland Defender” (1975) [11],
“In a Maze of Illusions” (1987) [15], “Tarkovsky and Ideas of the Philosophy of Life” (1995) [17], “The Light of
Distant Stars” (1995, co-authored) [13], “A New Wave of French Cinema: Sources, Theoretical Foundation,
Masters” (1995, manual) [10], “Cinema and Myths of Totalitarian Society” (1996) [8], “An Attempt of Concep-
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tual Understanding of the History of Cinema in Ukraine” (2000) [12], “Innovative Trends in French Cinema
(Second Half of the Twentieth Century)” (2005) [9], “Ukrainian Cinema: Texts and Contexts” (2009) [14],
“Modernism VS Avant-garde” (2018).
The distribution of O.S. Moussienko’s attention between domestic and foreign cinema can be seen
from the structure of her next to last book, “Ukrainian Cinema: Texts and Contexts” [14]. Moussienko was
always looking for a global context of Ukrainian cinema and resonance of certain topics, ideas, and images
therein. Sometimes she ought to be overtly polemical, as in the case of comparing the German Kammerspiele movies and Ukrainian revolutionary drama (“Two Days”, “Night Cab”), to reveal how the avantgarde trends were manifested in the Ukrainian cinema of the 1930s, that is at the times of a seemingly absolute rule of the «socialist realism» method.
For young artists, Teacher’s personal example is very important. Oksana Stanislavivna Moussienko
has something to be proud of. Her articles are published in many national and foreign professional and specialized publications, she speaks at international and national conferences and round tables dedicated to the
history and theory of screen arts, and participates in numerous festivals as a jury member and, certainly, an
interested viewer.
Conclusions. In summary, we would like to note that the set research tasks were fulfilled. The contribution made by Oksana Stanislavivna Moussienko in the science of cinema and media pedagogy was analyzed, the creative and life path of O.S. Moussienko’s parents was studied, her track record with pedagogical
activities in the field of cinematography at the Cinema Studies Department of Screen Arts Institute of the Kyiv
National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University was reconstructed; O.S. Moussienko’s best graduate students, Doctors of Philosophy (Ph. D.) on specialty 17.00.04 – Cinematographic Art,
Television, who successfully defended their thesis before the Specialized Academic Board of M.T. Rylskyi
Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine were named,
and the list of her most important publications in books and magazines in Ukraine and abroad was provided.
However, the future research prospects remain extensive, because Oksana Stanislavivna Moussienko is full of energy and creative ideas, continues to educate a new generation of experts of screen arts at the
Cinema Studies Department of Screen Arts Institute of the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre, Cinema and Television University.
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МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ»
ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗИЧНИХ КУЛЬТУР:
ПОЛЬСЬКІ ІМПРЕЗИ
Мета роботи: дослідити міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» на основі аналізу фестивальних програм, матеріалів преси і наукових джерел в аспекті різноманіття форм і способів презентації польської музичної культури для з’ясування сучасного стану і перспектив українсько-польської співпраці в галузі музичного мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні мультидисциплінарного підходу з залученням
історичного, аналітичного, статистичного, системного, компаративного та узагальнювального методів дослідження міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест» як унікального, першого в історії розвитку українського
академічного музичного мистецтва фестивального майданчика для презентації як сучасної української композиторської творчості і музичного виконавства, так і національних музичних культур Європи і світу. Новизна дослідження полягає в аналізі міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест» як динамічного процесуального
мистецького явища в аспекті українсько-польських культурних зв’язків, а також у висвітленні творчих здобутків
польських композиторів і виконавців через різноманіття представлених на фестивалі персоналій, мистецьких
форм, творчих методів, музичних жанрів. Висновки. За майже 30-річну історію існування «Київ Музик Фесту»
присутність Польщі на ньому відбувалася в різних формах та еволюціонувала від виконання окремих творів
польських композиторів у загальних камерних, хорових і симфонічних концертах або виступів окремих польських
музикантів-виконавців до авторських концертів, майстер-класів, лекцій-концертів і великих тематичних концертних програм із творів польських композиторів у виконанні провідних музичних колективів. Розгортання діяльності
в Україні польських інституцій з підтримки культурних проектів є свідченням позитивних тенденцій у державній
культурній політиці Польщі, спрямованій на активну промоцію національного культурного продукту за кордоном.
Ініціатива щодо виконання творів польських композиторів на фестивалі найчастіше належала українським виконавцям і колективам, що підкреслює численні і багатоманітні зв’язки музикантів України і Польщі. Наведені як
приклади найяскравіших та представницьких імпрез 1990-2000-х років найбільш повно розкривають сучасний
стан польської музичної культури і свідчать про широкі перспективи українсько-польської культурної співпраці.
Ключові слова: міжнародний музичний фестиваль; «Київ Музик Фест»; Україна; Польща; польські композитори; музичне виконавство; українсько-польські культурні зв’язки.
Береговая Елена Николаевна, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе
Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского
Международный фестиваль «Киев Мюзик Фест» как современный формат презентации национальных музыкальных культур: польские премьеры
Цель работы: исследовать международный музыкальный фестиваль «Киев Мюзик Фест» на основе
анализа фестивальных программ, материалов прессы и научных источников в аспекте многообразия форм и
способов презентации польской музыкальной культуры для выявления современного состояния и перспектив
украинско-польского сотрудничества в области музыкального искусства. Методология исследования заключается в применении мультидисциплинарного подхода с привлечением исторического, аналитического, статистического, системного, сравнительного и обобщающего методов исследования международного музыкального фестиваля «Киев Мюзик Фест» как уникального, первой в истории развития украинского академического
музыкального искусства фестивальной площадки для презентации как современного украинского композиторского творчества и музыкального исполнительства, так и национальных музыкальных культур Европы и мира. Новизна исследования заключается в анализе международного музыкального фестиваля «Киев Мюзик Фест» как
динамического процессуального художественного явления в аспекте украинско-польских культурных связей, а
также в освещении творческих достижений польских композиторов и исполнителей через многообразие представленных на фестивале персоналий, художественных форм, творческих методов, музыкальных жанров. Выводы. За почти 30-летнюю историю существования «Киев Мюзик Феста» присутствие Польши на нем происходило в разных формах и эволюционировало от исполнения отдельных произведений польских композиторов в
общих камерных, хоровых и симфонических концертах или выступлений отдельных польских музыкантовисполнителей до авторских концертов, мастер-классов, лекций-концертов и крупных тематических концертных
программ из произведений польских композиторов в исполнении ведущих музыкальных коллективов. Разворачивание деятельности в Украине польских институтов по поддержке культурных проектов является свидетельством
положительных тенденций в государственной культурной политике Польши, направленной на активное продвижение национального культурного продукта за рубежом. Инициатива исполнения произведений польских композиторов на фестивале зачастую принадлежала украинским исполнителям и коллективам, и это подчеркивает
многочисленные и разнообразные связи музыкантов Украины и Польши. Приведенные в качестве примеров яркие и представительные премьеры 1990-2000-х годов наиболее полно раскрывают современное состояние польской музыкальной культуры и свидетельствуют о широких перспективах украинско-польского культурного сотрудничества.
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Berehova Olena, doctor of art history, professor Vice-Rector for National Science Music Academy of Ukraine
named after P. Tchaikovsky
International festival "Kyiv Music Fest" as a contemporary format for presentation of national musical
cultures: Polish premieres
Purpose of the article is to study the international music festival "Kyiv Music Fest" on the basis of analysis of
festival programs, press materials and scientific sources in the aspect of the diversity of forms and ways of presenting
the Polish musical culture in order to find out the current state and prospects of Ukrainian-Polish cooperation in the field
of musical art. The methodology of the research is to apply a historical, analytical, statistical, systematic, comparative
and generalization methodology of the international music festival "Kyiv Music Fest" as a unique, first in the history of the
development of the Ukrainian academic musical art festival site for presentation as a contemporary Ukrainian
composer's work, using a multidisciplinary approach and musical performances, as well as national musical cultures of
Europe and the world. Scientific Novelty. The novelty of the study is to analyze the international music festival "Kyiv
Music Fest" as a dynamic processual artistic phenomenon in the aspect of Ukrainian-Polish cultural relations, as well as
to highlight the creative achievements of Polish composers and performers through the diversity of personalities, artistic
forms, creative methods, musical genres presented at the festival. Conclusions. During the almost 30-year history of the
Kyiv Music Fest, Poland's presence in it took place in various forms and evolved from the performance of individual
works of Polish composers in general chamber, choral and symphonic concerts or performances by individual Polish
performers to author concerts, master workshops, lecture-concerts and significant thematic concert programs from works
by Polish composers performed by leading musical groups. The deployment of Polish institutions supporting cultural
projects in Ukraine is evidence of positive trends in Poland's state cultural policy aimed at the active promotion of a
national cultural product abroad. The initiative for the performance of works by Polish composers at the festival most
often belonged to Ukrainian performers and collectives, which underlines the numerous and diverse connections of
musicians of Ukraine and Poland. The examples of the brightest and most representatives of the 1990-2000s show the
most current state of Polish musical culture as examples and show broad prospects for Ukrainian-Polish cultural
cooperation.
Key words: international music festival; "Kyiv Music Fest;" Ukraine; Poland; Polish composers; musical performance; Ukrainian-Polish cultural ties.

Постановка проблематики дослідження. Серед величезної кількості локальних, регіональних,
міжнародних музичних фестивалів, які існують у світі, «Київ Музик Фест» посідає особливе місце. На
сьогодні це найпотужніший щорічний фестиваль у галузі сучасної академічної музики, який проводиться в останній тиждень вересня – на початку жовтня у столиці України. Заснований у 1990 році, за рік
до припинення існування Радянського Союзу і здобуття Україною незалежності. Перші фестивалі сміливо ламали стереотипні, але звичні для того часу ідеологізовані форми представлення сучасної композиторської творчості на пленумах і з’їздах Спілки композиторів. Немов ковток свіжого повітря, «Київ
Музик Фест» відкривав для українських музикантів імена і творчі доробки їхніх зарубіжних колег, а світові почав презентувати кращі здобутки музичної культури України. Концепція фестивалю ґрунтувалася на ідеї включення української музики в контекст світового мистецтва, тобто головним для організаторів було не лише створення панорами останніх композиторських пошуків, а й розширення творчих
контактів зі світовою музичною спільнотою, промоція української композиторської творчості і виконавства, обмін духовними цінностями з представниками різних, у тому числі регіонально віддалених музичних культур, іншими словами – налагодження системи ефективної музичної комунікації як усередині України, так і за її межами.
Аналіз останніх досліджень з обраної тематики. Музичному фестивально-конкурсному руху в
Україні присвячено чимало праць українських музикознавців і культурологів (статті І. Бермес,
С. Виткалова, С. Волкова, О. Гуркової, Д. Зубенко, В. Толубко та ін., дисертації К. Давидовського,
Т. Зінської, М. Пухлянко та ін.). Зокрема, С. Виткалов розглядає чинники зростання інтересу до фестивальних заходів у сучасному соціокультурному просторі на прикладі культурно-масових заходів Рівненщини та акцентує увагу на ролі фестивального руху у структурі культурно-дозвіллєвої діяльності в
сучасній Україні. C. Волков акцентує увагу на фестивалізації та мозаїчності сучасного культурномистецького простору, масовості фестивального руху, зниженні професійних критеріїв відбору учасників, жанровій та стильовій невизначеності більшості фестивальних акцій тощо. Водночас дослідник
констатує благородну місію фестивального руху, яка полягає в «поширенні глибокого за сутнісним
змістом українського мистецького доробку серед сучасних культурних практик» [3, 64].
К. Давидовський, простеживши еволюцію проведення міжнародних музичних фестивалів «Київські літні музичні вечори» та «Віртуози планети», аналізує особливості конкурсно-фестивального руху в
Україні і доводить вплив цих фестивалів на формування мистецького середовища Києва. Д. Зубенко
окреслює позитивні і негативні риси сучасних фестивалів, простежує їхній історичний розвиток та
здійснює спробу зафіксувати організаційну структуру фестивалю в сукупності його основних елементів. Значну увагу дослідника зосереджено на соціальній ролі сучасного фестивального руху.
В. Толубко робить акцент на специфіці роботи режисера-постановника масово-видовищних музичних
свят, відзначає традиційні і новаторські підходи до створення музичних дійств, зосереджується на загальних проблемах режисури музичних фестивалів на сучасному етапі.
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Проаналізувавши останні дослідження в царині музично-фестивального руху, слід зауважити,
що перший український міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» як найпотужніша, за
останні майже 30 років, імпреза сучасної композиторської творчості і музичного виконавства не отримав належного висвітлення в науковій музикознавчій літературі. Цим зумовлюється актуальність
пропонованої статті. Оскільки межі невеликої наукової розвідки не дозволяють охопити увесь спектр
організаційних і творчих питань, пов’язаних із цим фестивалем, зупинимося на принципах взаємодії
української та польської музичних культур у дискурсі функціонування «Київ Музик Фесту».
Виклад основного матеріалу. Ідея фестивалю «Київ Музик Фест» належала видатному українському композиторові, диригенту, педагогу, музично-громадському діячеві Івану Карабицю (19452002), який був його музичним директором з 1990 по 2001 роки. Творча постать І. Карабиця унікальна
в українській музичній культурі ХХ ст. Його композиторська творчість, оригінальна і самобутня, багато
в чому визначила обличчя новітньої української музики 70-90-х років ХХ ст. і дала яскраві зразки в усіх
основних музичних жанрах. Це 3 симфонії, 2 ораторії, 2 фортепіанні концерти, 3 концерти для оркестру, вокально-симфонічні опуси, вокальні цикли, естрадні пісні, музика до кінофільмів і театральних
вистав.
Друга важлива іпостась творчої особистості І. Карабиця – його музично-громадська діяльність і
величезна просвітницька місія у справі відкриття світові України музичної. Які б посади не обіймав у
своєму житті І. Карабиць (а він був головою правління Музфонду України, заступником голови правління Спілки композиторів України, художнім керівником ансамблю солістів "Київська камерата", директором і художнім керівником Міжнародного фестивалю "Київ Музик Фест"), він завжди мріяв, щоб про
Україну, її традиції, культуру, творчий потенціал знав увесь світ. Започатковуючи перший в Україні міжнародний музичний фестиваль, І. Карабиць глибоко вірив, що українська музична культура заслуговує найширшої інтеграції у світовий музичний процес [13].
За всі роки існування «Київ Музик Фесту» в ньому брали участь музиканти з усіх континентів
світу. Найбільш активно презентували своє мистецтво музиканти таких країн, як Австрія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, США, Ізраїль, Угорщина, Естонія, Фінляндія, Данія, Швейцарія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Італія, Росія, Болгарія, Польща, Сербія, Македонія, Чехія, Словаччина, Австралія, Китай, Японія тощо.
Польща почала презентувати своє музичне мистецтво на «Київ Музик Фесті» вже з другого завдяки фестивалю, який проводився в 1991 році. Слід зазначити, що присутність Польщі на київському
фестивалі розпочалася з тематичної концертної програми з творів польських і американських композиторів у виконанні польських музикантів. Це був камерний концерт у Будинку вчених 7 жовтня 1991
року, в якому поряд із творами Джорджа Крама та інших сучасних американських композиторів звучала музика їхніх польських колег Константіна Регамея (1907–1982), Богуслава Шеффера (нар. 1929), а
також представників молодшого покоління Анджея Кржановського (нар. 1951) та Мечислава Літвінського (1955). Виконавцями були також польські музиканти: американець польського походження, композитор і співак Мечислав Літвінський, Марек Холоневський (синтезатор, фортепіано), Казімеж Пизік
(віолончель, контрабас) та Маріуш Чарнецький (ударні). Не змогла приїхати на фестиваль і взяти
участь у тому концерті відома польська співачка Ольга Швайгер. Про це довідуємося зі статті про фестиваль знаної української музикологині Марії Загайкевич [11]. А в симфонічному концерті 8 жовтня
того ж року у виконанні симфонічного оркестру Київського дитячого музичного театру під орудою Ігоря
Палкіна прозвучав твір «Поміж» (1991) відомого польського композитора і диригента українського походження Романа Реваковича. Того року Р. Ревакович був почесним гостем фестивалю, і відтоді до
сьогодні його контакти з Україною є регулярними.
На жаль, не вдалося знайти жодної рецензії на перші концерти «Київ Музик Фесту» за участю
польських композиторів і виконавців. У цьому зв’язку слід наголосити на еволюції процесу висвітлення
подій «Київ Музик Фесту» в засобах масової інформації. Перший фестиваль 1990 року взагалі не мав
ніякої преси. У дайджесті матеріалів преси, фотодокументів та програм за перші 10 років існування
фестивалю [18], який став справжнім дзеркалом музичного життя України останнього десятиріччя ХХ
століття і безцінним джерелом для підготовки цієї статті, не міститься жодного анонсу, статті або аналітичного нарису про фестиваль за 1990-й рік. У 1991 році вже вийшло 2 матеріали в найстарішому
професійному музикознавчому виданні України – журналі «Музика» (інтерв’ю з композиторами Євгеном Станковичем, Іваном Карабицем і Лесею Дичко [4] та вже згадувана оглядово-аналітична стаття
Марії Загайкевич). А починаючи з третього фестивалю 1992 року, його директор Іван Карабиць, зрозумівши важливу роль преси у висвітленні і донесенні до широкої громадськості подій фестивалю,
сформував прес-групу, яку очолила знаний музикознавець і хормейстер, кандидат мистецтвознавства
Галина Степанченко. До прес-групи увійшли її колеги Ірина Сікорська, Юрій Чекан, Богдан Сюта, Світлана Мовчан та ін., а також молоді музикознавці-початківці, студенти історико-теоретичного факультету Київської консерваторії імені П.І.Чайковського (з 1995 року – Національна музична академія України
імені П.І.Чайковського). Тому у 1992 році кількість статей у друкованій українській та англомовній пресі
(журнал «Музика», газети «Культура і життя», «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Молода гвардія», «Рада», «Музыкальное обозрение», «The Ukrainian Weekly», «News from Ukraine» тощо), збільшилася до
12, а в наступні роки зростала в арифметичній прогресії. Причому це не була «кишенькова преса». Як
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зазначає О. Гуркова, «незважаючи на чітку організацію роботи з пресою, ніхто з тих, хто писав про
фестиваль, не відчував ніякого тиску. Писати можна було в будь-якій манері і навіть допускалася критика фестивальних заходів, виконавських інтерпретацій творів або організації програм концертів. Усе
це сприяло створенню об’єктивної картини фестивалю як яскравої, розмаїтої творчої імпрези» [5].
На третьому «Київ Музик Фесті» 1992 року Польща мала яскраву презентацію завдяки участі у
конкурсі композиторів молодого, але вже досить відомого на той час композитора, викладача композиції в Музичній Академії Варшави і музично-громадського діяча Збігнева Багінського (нар.1949). Це
був міжнародний конкурс композиторів у рамках фестивалю «Київ Музик Фест», започаткований американцями українського походження, видавцями і меценатами Іванною та Мар’яном Коць. Учасникам
конкурсу було запропоновано написати твори на тему Голодомору в Україні 1932-1933 років, оскільки
саме тоді відзначалися 60-і роковини трагічних подій. Перший тур конкурсу був анонімним, надіслані
твори оцінювалися українським журі на чолі з одеським композитором Олександром Красотовим. У
другому турі склад журі був міжнародним, до нього входили Теодор Кучар (Австралія), Вальтер Ціммерман (Німеччина), Ольгерд Писаренко (Польща), Ловелл Ліберман (США), Мирослав Скорик (Україна). Із 20 поданих на перший тур творів до фіналу було відібрано 6, у тому числі твір Збігнева Багінського «Threnody» («Жалоба»). Фестивальна преса відзначала, що тематична спрямованість конкурсу
зумовила емоційно-образний зміст творів-учасників, однак при домінуванні трагічної емоції варіанти її
втілення були різними. За спостереженням Ю. Чекана, «Збігнев Багінський побудував композицію на
зіставленні хору а капела (крайні епізоди) та оркестрової картини (середній розділ). Молитва на латинський текст – скорботна, заглиблена – відтінялась емоційно напруженим, не вільним від звукозображальних ефектів, звучанням оркестру» [26]. С. Мовчан помітила такі якості твору З. Багінського, як
професійність, добротність, міцні зв’язки з традицією [19], а Г. Степанченко відзначила, що ця композиція цікава «сонорними знахідками, використанням полізвучання хору та оркестру, що, безперечно,
підсилило емоційне враження від твору» [24]. За рішенням журі, твір З. Багінського отримав тоді третю
премію.
Слід підкреслити і важливість участі в журі тогорічного конкурсу композиторів Ольгерда Писаренка – директора міжнародного музичного фестивалю «Варшавська осінь», музичного критика за
освітою, українця за походженням. Контакти, які зав’язалися тоді між двома найкрупнішими академічними фестивалями України і Польщі, стали поштовхом для активізації українсько-польського культурного співробітництва.
Слід зауважити, що взаємовідносини польських музикантів із «Київ Музик Фестом» не завжди
розвивалися так динамічно, як на початку, в них траплялися й прикрі збої, і періоди затишшя. Так, у
1994 та 1998 роках Польща взагалі не брала участі у фестивалі; у 1995, 1996, 1999, 2000, 2002-2004,
2008, 2010-2012, 2016 роках це були поодинокі (від одного до трьох) виконання окремих творів сучасних польських композиторів у загальних камерних, хорових або симфонічних концертах. Звісно, в рамках невеликої розвідки неможливо охопити всіх польських композиторів і виконавців, які брали участь
у фестивалі за всі роки його майже 30-річного існування. Тому зупинімося на найбільш яскравих і
представницьких імпрезах, які знайшли своє висвітлення у пресі та найповніше розкривають сучасний
стан польської музичної культури і потенціал українсько-польської культурної взаємодії.
Рік 1997. Польська симфонічна музика була яскраво представлена в одному з тематичних
концертів в рамках «Фесту», який відбувся 3 жовтня 1997 року. Слід підкреслити, що 1997-й був одним
із тих років, коли за браком фінансування не змогли приїхати на «Київ Музик Фест» відомі іноземні
композитори. «Від цього він [фестиваль] втратив головне в концепції: «Музика України у світовому
контексті», – написала в одному з есеїв про фестиваль музикознавець Ірина Сікорська [23]. Однак організатори спробували компенсувати цю прогалину запрошенням висококласних виконавців. Так,
симфонічним оркестром Національної філармонії України диригував польський диригент Януш Повольний. Під його батутою оркестр виконав програму з творів класиків польської музики ХІХ–ХХ століть
Кароля Шимановського (Етюд b-moll, op.4 у перекладенні для оркестру Г.Фітельберга та Концерт для
скрипки з оркестром №2, ор.61, соліст – Герман Сафонов) і Мечислава Карловича (симфонічна поема
«Одвічна пісня»). Останній твір належить перу композитора, як справедливо зауважив І. Лапінський,
«…майже невідомого нам класика польської музики…. Ця рідкісна за чистотою і щирістю, справді романтична поема нагадала про ті далекі часи, коли симфонічна музика була дуже популярною» [17].
Рік 2001. На «Київ Музик Фесті» відбулося кілька імпрез творів польських композиторів: в одному з хорових концертів у виконанні Чернігівського камерного хору імені Д. Бортнянського прозвучав
твір Юзефа Свідера «Miserere», а в камерному концерті було виконано експериментальний твір Богуслава Шеффера «Proietto» для саксофона і магнітної плівки (соліст – Микола Гречух, саксофон,
Львів). Однак найяскравішим у цій серії став тематичний концерт фортепіанної музики «З нотної бібліотеки Бориса Лятошинського», який відбувся 30 вересня 2001 року у Будинку вчених. Українській публіці були представлені твори сучасників Б. Лятошинського – польських композиторів-авангардистів 20х років ХХ ст.. Юзефа Коффлєра (Сонатина ор.12, Варіації ор.23, Балетна музика ор.7) і Тадеуша Зігфріда Кассерна (Політональна прелюдія) у виконанні асистентів-стажистів НМАУ ім. П. І. Чайковського
Наталії Федусів та Ігоря Савчука. Художнім керівником проекту виступила відома українська піаністка,
професор кафедри камерного ансамблю нашої Академії, нащадок родини видатного українського
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композитора Бориса Лятошинського і багаторічна хранителька його квартири-музею Ія Сергіївна Царевич. Блискуче виконання маловідомих українському слухачеві творів і широкий резонанс концерту
сприяли науковому зацікавленню українських музикознавців творчістю польських композиторівмодерністів, яке реалізувалося в дисертаційній роботі Ігоря Савчука «Екзистенційні мотиви світобачення модерністського Майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття)» [22].
Рік 2005. Це був один із найбільш плідних років, коли польські композитори мали 7 (!) презентацій у рамках «Київ Музик Фесту». Зокрема, в одному з камерних концертів прозвучало Тріо для
скрипки, віолончелі та фортепіано (1987) Ромуальда Твардовського у виконанні українських музикантів Ніни Сіваченко (скрипка), Юлії Білоусової (віолончель) і Тетяни Андрієвської (фортепіано), а в іншому, хоровому концерті хор Українського радіо виконав його твір «Алилуйя». Слід зауважити, що
тільки цей твір звучав на КМФ у виконанні різних хорових колективів тричі: у 1999, 2005 і 2009 роках.
Взагалі, до хорової музики Ромуальда Твардовського часто звертаються українські хорові колективи,
тому з програм «Київ Музик Фесту» українські слухачі знають такі його твори, як «Благослови, душе
моя, Господа» і «Херувимська» з «Київської літургії», «Хваліте ім’я Господнє», інші твори. Звучала на
КМФ-2005 і музика класика польської музичної культури ХХ століття Вітольда Лютославського, зокрема його «Sacher-варіації» для віолончелі соло (1975) у виконанні Золтана Алмаші та Інвенція для фортепіано (1968) в інтерпретації Євгена Громова. В. Лютославський також належить до найбільш виконуваних композиторів на КМФ. Серед інших його творів, які в різні роки виконувалися у програмах
фестивалю, назвемо «Чотири танцювальні прелюдії для кларнета і фортепіано, Партиту для скрипки
та фортепіано і «П’ять народних мелодій» (останній є найулюбленішим твором у репертуарі камерного оркестру «Лік домер», художній керівник і диригент – Валерій Івко). Польська симфонічна музика
була представлена у двох концертах КМФ-2005: в одному з них прозвучав Концерт № 1 для фортепіано з оркестром Фридерика Шопена у виконанні японського піаніста Джуна Мацуока та Державного (нині – Національний) камерного ансамблю «Київські солісти» (художній керівник і диригент – Богодар
Которович), а в іншому – симфонічні твори сучасних польських композиторів «Музика для небес» для
струнних (2005) Павла Сидора у виконанні симфонічного оркестру Національної радіокомпанії України
(диригент – Вікторія Жадько, соліст – Олександр Божик, скрипка) і «Кінець віку» («Fin de siecle», 1993,
перше виконання в Києві) Станіслава Круповіча. А найбільш резонансними подіями КМФ-2005 були
майстер-клас композитора і виконавця професора Богуслава Шеффера (Польща – Австрія) та його
авторський концерт у Театрі на Подолі, в якому були представлені театралізовані музично-електронні
композиції у виконанні автора (фортепіано, синтезатор), Марека Холоневського (електронік медіа) та
ансамблю нової музики «Кластер» зі Львова. Як писала Олена Жукова, «весь виступ виглядав фантасмагорично: світлові ефекти вводили глядачів у нірвану. Актори невимушено залучали до дії, а маленькі розміри зали Театру на Подолі сприяли тому, що сценічні події змішувалися з реальним життям…
Після концерту залишилося приємне та дивовижне враження: чи чаклунства, чи то містифікації» [8].
Рік 2007. Серед заходів цього року слід відзначити тематичний симфонічний концерт до 100річчя від дня смерті Константина Регамея, який відбувся 2 жовтня 2007 р. у Національній філармонії
України. Програму було підготовлено силами гостей фестивалю з інших регіонів України – Камерного
хору «Кантус» (м. Ужгород) і Муніципального камерного оркестру «Леополіс» (м. Львів). Виконувалися
такі твори: кантата для хору, соліста, органу та симфонічного оркестру «Видіння пророка Даниїла»
(солісти – Роберт Коллер, баритон, Швейцарія та Петро Довгань, орган) і твір-присвята композитора зі
Швеції Яна Баліссата «На вшанування Константина Регамея» (інтермецо для камерного оркестру).
Концерт здійснювався за сприяння Краківського відділення Спілки композиторів Польщі.
Ще один тематичний концерт 4 жовтня був приурочений до 125-річчя від дня народження класика польської музики Кароля Шимановського – одного з найбільш часто виконуваних на КМФ композиторів. Прозвучав Струнний квартет № 2 К. Шимановського, а також квартети М. Равеля, М. Скорика
та В. Словинського у виконанні «WILANOW»-квартету з Польщі, що стало родзинкою цього концерту.
Цей знаний у Польщі та в інших європейських країнах колектив мав приїхати і дати два концерти на
«Київ Музик Фесті» ще 1993 році, проте з певних причин (скоріше за все фінансових) колектив не зміг
тоді стати учасником фестивалю. І ось через багато років завдяки сприянню і фінансовій підтримці
Польського Інституту в Києві «WILANOW»-квартет нарешті познайомив київську публіку зі своїм мистецтвом.
Рік 2013. В одній з двох тогорічних польських імпрез фестивалю – вечорі польської хорової музики у виконанні провідного українського хорового колективу – Національної заслуженої академічної
хорової капели «Думка» (диригент – Роман Ревакович) слухачам було запропоновано об’ємну панораму польської хорової музики ХХ ст. За враженнями Ольги Кушнірук, «’’Київ Музик Фест-2013’’ показав поступ у жанрі хорового виконавства в Україні: так, капела “Думка» із сольним концертом акапельної польської музики продемонструвала тонке відчуття стилю складних авангардних композицій
Кшиштофа Пендерецького, Бартоша Ковальського, Хенрика Міколая Гурецького, Юліюша Луцюка,
Анджея Нікодемовича» [16]. Важливою з точки зору презентації сучасної польської музичної культури
в Україні було і включення твору польського композитора середнього покоління Єжи Корновіча
«Spietrzenia» («Накопичення») для симфонічного оркестру до програми концерту-закриття фестивалю.
Цей твір у виконанні Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України під ке-
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руванням Володимира Сіренка продемонстрував «новітній вимір художнього відкриття», а його
«…автор, спираючись на вигадливу темброву драматургію, зумів захопити увагу слухачів від першого
до останнього звукового імпульсу» [16].
Рік 2015. Відбулося два тематичні концерти. У концертному проекті «Музичні діалоги: Україна –
Польща» 1 жовтня в Малому залі Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського прозвучали фортепіанні твори Зигмунта Краузе (нар. 1938) поряд із сонатами №№ 1 і 3 Валентина Сильвестрова у виконанні піаніста Віталія Кияниці. А 4 жовтня 2015 року в концертному залі Національної
спілки композиторів України за сприяння Польського Інституту в Києві відбувся концерт під назвою
«Польська композиторська школа повоєнного періоду» зі вступною лекцією доктора мистецтвознавства, професора Університету Адама Міцкевича в Познані Кшиштофа Морачевського. Українським інструментальним ансамблем «Sed Cоntra» виконувалися твори Павла Шиманського, Ганни Кулєнти,
Павла Микєтина, Даріуша Пшибильського та Ігнація Залевського.
Рік 2017 став апофеозом українсько-польських відносин на «Київ Музик Фесті». Кожна з чотирьох тематичних польських акцій фестивалю була по-своєму унікальною. 1 жовтня, у Міжнародний
день музики, у Кафедральному соборі Святого Олександра в денному концерті прозвучала маловідома українському слухачеві старовинна і сучасна духовна музика польських композиторів у виконанні
Дитячо-юнацького хору «Pueri et Puellae Cantores Plocenses» (художній керівник – Віктор Брамскі, диригент – Анна Брамска), який спеціально приїхав на фестиваль з польського міста Плоцька. Концерт
став можливим завдяки почесному патронату міністра культури та національної спадщини Республіки
Польща і міністра культури України. Увечері того ж дня відбувся великий концерт вокальносимфонічної музики «Salve, Polonia» із духовних творів Станіслава Монюшка і Войцеха Кіляра, виконавцями яких стали вже згаданий хор з м. Плоцька, хор хлопчиків та юнаків НМАУ імені
П.І.Чайковського та симфонічний оркестр Українського радіо під орудою Володимира Шейка. Увагу
публіки привернув і концерт польської електронної музики «Imaginary Landscape» 5 жовтня 2017 р. у
виконанні польського електроакустичного комп’ютерного тріо «Lapto-ensemble» у складі: Станіслав
Круповіч, Марчін Бортновскі, Марчін Рупочинскі. Основою концепції виконавської діяльності цього незвичного колективу є робота зі звуком і його акустичними властивостями за допомогою спеціальних
комп’ютерних програм. Як зауважив Олександр Корчев, цей концерт у рамках «Київ Музик Фесту2017» «… дав змогу відчути, як електронна, комп’ютерна музика ХХ – ХХІ століть за допомогою цифрових технологій по-новому осмислює явища звука, «звільняючи» його темброві та висотні властивості від акустичних рамок, дає змогу об’єднати різноманітні фонічні здобутки минулого в єдине звучання
у межах однієї композиції» [15]. І заключним штрихом до українсько-польської міжкультурної комунікації на «Київ Музик Фесті» став спеціально написаний для цього фестивалю – не на замовлення, а як
дружній подарунок – симфонічний твір відомого польського композитора Станіслава Круповіча
«Stonehenge», який було виконано на концерті-закритті Національним симфонічним оркестром України під керуванням Віктора Ямпольського (США). Цікаво, що враження музикознавців, які написали рецензії на виконання цього твору, фактично збігаються. На думку Тамари Невінчаної, у цьому творі
«…поєдналися звук і тиша, архаїчна містичність і внутрішньо наповнена й рухлива статика. Відчувалося, що у композитора, який однаково вільно почувається як в оркестровій, так і у найновішій електронній музиці, мають бути точки дотику між цими звуковими й образними сферами» [20]. А ось думка
Ольги Кізлової про цей твір: «Великий таємничий поступ ударних змінився величезними динамічними
контрастами в стохастично-пуантилістичному дусі. Бурхлива течія закінчилася розталим надзвичайно
ніжним піаніссімо струнних та дзвонів і розчинилася в глибокій тиші завмерлого залу…» [14].
Висновки. За майже 30-річну історію існування «Київ Музик Фесту» присутність Польщі на ньому відбувалася в різних формах та еволюціонувала від виконання окремих творів польських композиторів у загальних камерних, хорових і симфонічних концертах або виступів окремих польських музикантів-виконавців до авторських концертів, майстер-класів, лекцій-концертів і великих тематичних
концертних програм із творів польських композиторів у виконанні провідних музичних колективів. Спостерігається і розгортання діяльності в Україні польських інституцій з підтримки культурних (зокрема
музичних) проектів, а саме: Польського Інституту в Києві, Спілки композиторів Польщі та її Краківського відділення, Міністерства культури та національної спадщини Польщі. Це є свідченням певних позитивних тенденцій у державній культурній політиці Польщі, спрямованій на активну промоцію національного культурного продукту за кордоном. Панорама композиторської творчості охопила за 3 останні
десятиріччя понад 40 імен від класиків польської професійної композиторської школи Ф. Шопена і
С. Монюшка, видатних композиторів ХХ століття К. Шимановського, М. Карловіча, В. Лютославського,
К. Пендерецького до найсучаснішого покоління композиторів Б. Шеффера, З. Краузе, С. Круповича,
Є. Корновіча, П. Шиманського та ін. Ініціатива щодо виконання творів польських композиторів на фестивалі найчастіше належала українським виконавцям і колективам, що підкреслює численні і багатоманітні зв’язки музикантів України і Польщі. Що ж до польських виконавців, то вони представлені на
«Київ Музик Фесті» значно скромніше, ніж композитори. Це – диригенти, співаки, віолончелісти, піаністи, ударники тощо, а також творчі колективи: струнний квартет «Wilanow» (2007 р.), ансамбль електронної музики «Laptop-ensemble» і Дитячо-юнацький хор з м. Плоцька (2017 р.). Слід відзначити і
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участь відомих польських музикознавців Єжі Станкевича (2004 р.) та Кшиштофа Морачевського (2015
р.) із лекціями про польську сучасну музику.
Наведені як приклади найяскравіші і представницькі імпрези 1990-2000-х років найбільш повно
розкривають сучасний стан польської музичної культури і дають привід для роздумів про безмежні перспективи українсько-польської культурної співпраці.
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НЕОСИМВОЛІЗМ МУЗИКИ ХХІ СТОРІЧЧЯ ТА ВИКОНАВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО
Мета дослідження – виявити органіку символістського насичення музичного мислення початку ХХІ ст., що
фіксує розвиток виконавського музикознавства як реакції теорії мистецтва на автономізацію виконавства стосовно авторської композиції в пору пост - поставангарду. Наукова новизна здійсненого музично-історичного огляду
полягає в тому, що вперше в українській музичній науці наголощується й аргументається історичним фактажем
стильова визначеність епохи постмодерну й пост-постмодерну як неосимволізму, а також визначається сутність
неосимволістського мислення як емансипація виконавства й народженого музикознавчого підходу, термінологічно
представленого як виконавське музикознавство. Висновком сказаного є: 1)музично-стильова виявленість неосимволістського принципу мислення в музиці кінця ХХ – початку ХХІ століть, що охоплює епоху постмодерну і постпостмодерну; 2)вихід у неосимволістському художньому просторі на емансипацію виконавства стосовно композиторської творчості зазначеного історичного періоду; 3)визначення виконавського музикознавства, яке, на відміну
уявлення про художню цілісність композиторського твору, апелює до цілісності надособистісної виконавської опори на музично уловлювану «ідею часу», закладаючи уявлення про «нову цілісність» музикознавчого аналізу артефактів.
Ключові слова: неосимволізм; символізм; виконавське музикознавство; стиль в музиці; постмодерн/поставангард; пост-постмодерн/пост-поставангард.
Маркова Елена Николаевна, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры
Украины, заведующий кафедрой теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Неосимволизм музыки ХХІ века и исполнительское музыкознание
Цель данного исследования – выявить органику символистского насыщения музыкального мышления
начала ХХІ ст., что и фиксирует развитие исполнительского музыковедения как реакции теории искусства на автономизацию исполнительства по отношению к авторской композиции в пору пост-поставангарда. Научная новизна осуществленного музыкально-исторического обзора состоит в том, что впервые в украинской музыкальной
науке акцентируется и аргументируется историческим фактажем стилевая определенность эпохи постмодерна и
пост-постмодерна как неосимволизм, а также определяется сущность неосимволистского мышления как эмансипация исполнительства и родившегося музыковедческого подхода, терминологически представленного в качестве исполнительского музыковедения. Выводом из сказанного выступает: 1) музыкально-стилевая выявленность неосимволистского принципа мышления в музыке конца ХХ – начала ХХІ столетий, который охватывает
эпоху постмодерна и пост-постмодерна; 2) выход в неосимволистском художественном пространстве на эмансипацию исполнительства по отношению к композиторскому творчеству отмеченного исторического объема;
3)определение исполнительского музыковедения, которое, в отличие от представления о художественной целостности композиторского произведения, аппелирует к целостности надличностной исполнительской опоры на
музыкально улавливаемую «идею времени», закладывая представление о «новой целостности» музыковедческого анализа артефактов.
Ключевые слова: неосимволизм; символизм; исполнительское музыкознание; стиль в музыке; постмодерн/поставангард; пост-постмодерн/пост-поставангард.
Markova Оlena, Doctor of Study of Art, Professor, Honored Worker of Culture of Ukraine, Head of the Theoretical and Applied Culturology Department of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
Neosymbolism of music of XX century and performance musicology
The Purpose given studies - reveal the basis an symbolism saturation of the music thinking begin XX century,
as fixes the development an performance musicology as reactions to theories art on autonomy of performance art to
author's composition in time post-postvanguard. Scientific novelty realizable music-history review consists in that that
for the first time in ukrainian music science is accented and argued history present state of affairs style certainty of the
epoch of postmodern and post-postmodern as neosymbolism, as well as is defined essence neosymbolism thinkings as
emancipation of performance art and been born of the musicology approach, terminological presented as performance
musicology. The Findings from said emerges: 1)musical-style expression of the neosymbolism principle of the thinking
in music end XX - begin XXI century, which covers the epoch pоstmodern and post-pоstmodern; 2)exit in neosymbolism
artistic space on emancipation of performance art to cоmpоser creative activity noted history volume; 3) definition of performance musicology, which, unlike belief about artistic wholeness composer work, it addresses to wholeness of overindividual performance full tilts on music caught "idea of time", pawning belief about "new wholeness" of the analysis
musicology of the artifacts.
Keywords: neosymbolism; symbolism; performance musicology; style in music; postmodern/ postvanguard;
post-postmodern/post- postvanguard.
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Актуальність висунутої для дослідження теми визначена сьогоденним смислом вирішуваного
питання стилю мистецтва сучасності і його відбиття в музикознавчій сфері. Виконавське музикознавство як напрям досліджень заявлене в працях В.Медушевського, М.Давидова, в автора цієї роботи, а
також має безпосередній вихід у монографії Д.Андросової [2] та ін. науковців. Але співвіднесення цього дослідницького феномену зі стилістикою музичного мислення поставангарду та постпоставангарду, яке сукупно укладається в неосимволістський стильовий розклад – то позиція автора
даного дослідження, заявлена в загальному вигляді в публікаціях 2010-х років [4, 76-128; 5, 99-134].
Мета дослідження – виявити органіку символістського насичення музичного мислення початку
ХХІ ст., що фіксує розвиток виконавського музикознавства як реакції теорії мистецтва на автономізацію виконавства стосовно авторської композиції в пору пост-поставангарду. Методологічні засади дослідження – інтонаційний підхід школи Б.Асаф’єва в Україні праць Н.Горюхіної, О.Муравської, Л.Зими,
автора даного нарису, ін., з акцентуванням у ньому стильового компоратива, герменевтичного ракурсу, а також міждисциплінарного бачення предмету музично-стильових переплетінь сучасності.
Наукова новизна здійсненого музично-історичного огляду полягає в тому, що вперше в українській музичній науці наголошується й аргументується історичним фактажем стильова визначеність
епохи постмодерну й пост-постмодерну як неосимволізм, а також визначається сутність неосимволістського мислення як емансипація виконавства й народженого музикознавчого підходу, термінологічно
представленого як виконавське музикознавство.
У 2000 році була видана книга видатного німецького вченого-музиколога д-ра Д. Гойові, який
люб’язно подарував це видання автору даного нарису. Ця книга має симптоматичну назву: “Трамвай,
що затонув” (“Die versunkene Strassenbahn”) [9]. Події, висвітлені в книзі, - це післявоєнна Німеччина,
становлення-відбудова-просування осередків музичної культури, зокрема радіоцентру у Дрездені. З
цим останнім пов’язані довгі роки фахової діяльності вказаного автора, який виступав під псевдонімом
Е. Заксе (Eberhard Sachse). Так у долі німецького музиканта-вченого 1940-х повторилася доля нашого
співвітчизника Б. Асаф’єва, котрий під іменем І. Глєбова працював і як фахівець, і як фізична особа,
вижив у небезпечні та непередбачувані 1910-1920-ті.
Така невигадана історична містифікаційна паралель, судячи з усього, усвідомлювалася Д.
Гойові, головною темою наукових праць котрого був радянський авангард 20-х, вибудований значною
мірою турботами Асаф’єва як голови АСМ (Асоціації сучасної музики) у 1920-ті роки.
Як епіграф д-р Гойові виписав дві цитати з творів авторів, котрі презентують генерацію саме
початку ХХ сторіччя: з Маніфеста 1910-го року італійського художника-футуриста У. Боччоні та із
заміток Р. Рільке. Адже кінець ХХ століття, після звершень та катастроф, дивно-дзеркально солідаризувався з його початком, в котрому знову став актуальним електротранспорт, в якому постперестроєчні рухи обернулися певним “відображенням” тенденцій, заявлених на початку століття, відкинутих розвитком “віку технічної революції” та тих, що повернулися й половинчатості й ілюзорності
“прогресу” у 2000-ні роки.
І тому ми впізнаємо в назві книги Гойові відгомін ідеї «Собору, що затонув» -твору К. Дебюссі – й порівнюємо із сюжетикою «Кітежу, що затонув» М. Римського-Корсакова 1903 р.! - для покоління символістів у значенні емблеми забутих і зовсім неадекватно відроджених модерном релігійних цінностей. І дивними витками культурної історії повторилося «з’єднання обірваної ниті» через
успадкування від юності батьків покоління 1940-х до початку століття і його ж завершення в сьогоденні
ХХІ століття.
Відзначим те, що подані в художніх творах образи-символи релігійних цінностей у книзі Гойові
постали в прозі мемуарних нарисів, де носієм ознак подій виступає …вуличний трамвай. А в його
«затонулій» сутності немає жодної містики – в зруйнованому війною місті навіть громіздкий трамвай
зовсім реально тонув у воронках-калюжах, символізуючи культурний стан нації, що «зійшла з рейок»
історичного розвитку. І «на дні» цивілізаційного прогресу Європи трамвай проіснував до початку
третього тисячоліття. Зовсім непомітний, «неактуальний» та «анахроністичний» в період ракетноатомного буму 1950-1970-х, він поступово ставав уловлюваним у тіні ідеалів ретро, що відновилися в
культурних пристрастях 1980-х. А згодом у самодостатній доцільності посттехніцистської епохи трамвай, як «олюднений» культурною історією механізм, залишився прикметою вулиць міст, які стверджують самим фактом свого існування наслідуваність поколінь та зв’язок часів.
Термінологічно-програмно дещо подібне знаходимо у «Вченні про гармонію» Дж. Адамса, який
у вигляді художнього «аргумента» підвів підсумки музичної педагогіки та теорії музичного мистецтва в
кінці ХХ ст. (див. також про це [1, 9]). «Вчення про гармонію» – так називалися навчальні посібники з
курсу гармонічного багатоголосся, зокрема знамените видання А. Шенберга, що з’явилося у 1911 році,
тобто одночасно з його ж «Місячним П’єро» та монооперою «Очікування» («Erwartung”), демонструючи вихід на атональну ідею “антигармонії” від базисних принципів гармонічного естетизму класичної
музики.
Адамс, продовжуючи назвою естафету педагогічних штудій через посередництво теорії музичного предмету, за суттю творчого “музичного приношення” кардинально “перевертає” апробовані цінності музики: він научає – показом, демонстрацією “мінімальних” засобів-смислів, які зберегли
первісно-архетипові ознаки (цінність музичної мелодії-“лінії” взагалі, її нашарувань у вигляді cantus
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firmus та ліній-котрапунктів до неї). Результатом стало безпосереднє звучання композиції, складові
якої демонстративно елементарні та які свою споконвічну «гармонійність» виправдовують
укоріненістю в культурній прапам’яті людей.
Символізм на зламі ХІХ і ХХ століть висунув критерій «розриву із європоцентризмом» в художньому мисленні – заради подолання в європейській свідомості раціоналістичного індивідуалізму, що
визначив динаміку європейського стилю мислення та стилю поведінки, успішно позбувався стереотипів корпоративності. Символізм повертає довіру до ремісничої «невимогливості» творчого акту, майстерність якого оцінюється співвіднесеністю зі стереотипом, а не протистоянням останньому. Символізм відкриває у світовому масштабі значущість візантійської ранньохристиянської культурної ідеї, яка
постає як особлива ознака цієї епохи, хоча переважає не безпосередній вияв указаного візантійства,
але детермінованість ним культурно-художніх якостей.
Найбільш яскравою демонстративною рисою епохи символізму є вихід ірландської поетичної
школи та драматургії на світову арену в особі У. Йєтса. Це в Йєтса знаходимо узагальнення символіки
Заходу та Сходу в дусі візантійських заповітів: «…джерело єдності всіх народів – у міфі, що народжує
прихильність до скель та горбів» [3, 247]. Символ християнства – Голгофа, гора, що стала місцем мучеництва та піднесення Ісуса Христа. Зображення гір становить невідривну рису сюжетики східних
художників.
Музичним еквівалентом живописно-символічної «поверховості» та «горнєго» виступила поліфонія-гетерофонія епохи М. Регера, О. Скрябіна, С. Танєєва, поліфонія тембральних шарів Г. Малера
і [8, 901], як її окреме вираження, «темброво забарвлена мелодія» раннього А. Шенберга. Поліфонізація мислення в її послідовно-конструктивному вияві церковної за коренями і нерозробленої до сьогодення контрастної поліфонії позначила все ХХ століття, висунувши П. Хіндеміта, Д. Шостаковича,
Б. Лятошинського, Б. Бартока, Е. Віллу-Лобоса, О. Мессіана та ін. як емблематику стилю минулого
століття.
Дивовижна здатність символічного «образу думки» гармонізовувати антитези (а не романтично-демонічно «поєднувати те, що не єднається»), відсторонюватися від пафосу вольового ствердждення на користь релігійно-благоговійного замилування, - в межах саме художньої діяльності. Цю
«… замилуваність» символізму, здатність споглядання-захоплення найскромнішими «натяками» краси
як реального вияву вселенської Досконалості – не зрозуміло і не прийняло жорстоке ХХ століття. Та
особливо не поталанило тим із «упертих», котрі, усвідомивши «вітер перемін» світової війни та революцій на межі 1910-1920-х., все ж залишались у річищі символістського «одкровення примирення».
Серед символістів початку ХХ сторіччя звертають на себе увагу автори, які не отримали продовження-підтримки в мистецтві в подальшому. Серед музикантів це А. Цемлинський, Е. Саті, Ф. Шрекер [10, 1023; 11, 608], І. Вишнєградський, ін., серед літераторів – І. Северянін, італійські «герметисти». Відродження значущості цих авторів – аж ніяк не лінійне. Це чиниться з більшими чи меншими
«перервами поступневості» відроджувального процесу –триваючи від 1970-х років, створюючи своєрідні «шпилі» визнання-популярності відповідних творів у публіки та в професіоналів. Лише останнє десятиріччя подарувало світові визнання вищеназваних А. Цемлінського, Ф. Шрекера та Х. Пфіцнера;
зазначимо –німецьких композиторів, для ХХ сторіччя «анахроністичних», однак тих, що органічно
увійшли в музичну ауру початку ХХІ століття в неосимволічній якості відродження того, що на століття
майже було забуто-відсунено, «потонуло» в антитезах життя й творчості минулого.
Епоха неосимволізму початку ХХІ ст. визначила нову перспективу «безкомпозиційного» мистецтва в системе «бріколажу» – «комбінаційного переставлення формул» [6, с. 17]. Заявляючи таку
якість художнього світу, музикознавство вустами В. Мартинова (див. його книгу «Кінець часу композиторів», [6]), проголошує нову сторінку людського буття. Мова йде про відродження «традиційного» мислення в людині, що долає егоцентризм постренесансного європейського індивідуалізму, тобто «людині історичній», рушійною силою діянь котрої була «сваволя» в творчості і «революція» в політичній
доктрині. Названий автор, по-своєму продовжуючи концепцію футуристів початку ХХ ст., стверджує:
«З точки зору стратегії революції зміст процесу музикування полягає у створенні принципово нової
структури чи, коротко кажучи, в новації (тут і далі курсив О.М.). Таким чином, принцип повторювання
та принцип новації є не що інше, як найближчий вияв стратегії ритуалу й стратегії революції…
Повторювання, зрозуміле як ритуал, робиться шляхом здійснення заздалегідь установлених та наказуваних дій із використанням також заздалегідь установлених та наказуваних засобів. Сукупність наказуваних дій та засобів створює канон. …Новація, що розуміється як окремий прояв революції, здійснюється шляхом упровадження засобів, які раніше не мали місця...», то «….можна визначити як
сваволю…» [6, 15].
Такими є радикальні висновки щодо сутності здійснених ментальних змін, коли на зміну історичній людині (homo Sapiens) приходить людина ритуалізована (homo Ludens), де зазначення заглавною літерою Ігрової здібності людини вказує на високий ідеальний зміст цього стану-акції. Можливо,
це надто сміливі узагальнення-прогнози, в яких інерція «інноваційного» мислення минулого століття
заохочує заявляти позиції більш «революційні», ніж це виходить безпосередньо з фактажу художнього
буття. Однак важливим є уявлення про розмежувальну рису, яка відокремлює досвід Нового часу та
Нової ери від тієї, що формується на наших очах, нової ідеальної сутності відносин, які відтворюють
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(або навіть «повторюють») доісторичний анімалізм і тотальну ритуалізованість суб’єктивного людського єства.
Наскільки глибокі зміни і якою мірою вони стосуються мислительних засновків у цілому, засвідчують результати наукової діяльності у сфері музики, предметом котрої стає не тільки музичне мистецтво, якому притаманна художня самодостатність «музики для слухання», але також символічнаекстатична музика ритуалів, релігії, сумарно із музикою побуту, яку до останнього часу принизливо
називали «прикладною». І тільки в наш час для фахівців стала очевидною неспівмірність «прикладеності» цих «музик» – за їх ідеально-піднесеною чи матеріально-«приземленою» роллю – в системі
людських взаємин.
Сучасне музикознавство, що традиційно розмежовувало теорію та історію музики, що висуває
від середини сторіччя як спеціальну методологічну свою частину від 1960-х то музичну естетику, то
музичну семіотику (1970/80-і), то, від 1990-х, музичну культурологію-антропологію, -- на початку ХХІ
ст. демонструє відвертий «методологічний плюралізм», за яким вибудовується «гумова стіна» методологічних рішень феноменології.
Традиційно базисним для музикознавства був підхід від теоретичного музикознавства, котре
неспівмірно старіше за музично-історичні знання, оскільки теорія музики, розвиваючись із прикладної
теорії-музичної грамоти, стоїть біля витоків музичного професіоналізму в 2000-ні роки до н.е., а музична історія склалася від XVIII ст., від епохи Нового часу. Однак саме музично-історична наука у ХХ
ст., перед відходом «історичної людини», за В. Мартиновим, з авансцени культурних перетворень,
визначила основи методологічного оновлення, замінивши теоретичне «вчення про форму» семантичним підходом теорії «музичних значеннєвостей» в невідривності від уявлень про історичну змінність складових цих значеннєвостей.
Парадоксом такого поступу впродовж ХХ ст. семантичного, культурно-історичного підходу стало те, що в результаті відстежень музично-культурних парадигм жанрово-стильових узагальнень на
кожному історичному повороті музичного буття постає уявлення про символічний континуум ідеальних сутностей музичного смислу. Цей останній і є музикознавчим виходом неосимволізму як мислительного принципу.
Не окремості «музичної символіки», а музичний символізм як всеохопна й базисна якість музичного вираження, як поза- і над-історичне виявлення ідеальної сутності музики - така на сьогодні
проблема музикознавчих установок, в яких зовсім не композиторські тексти й асоцітивна психологія
авторських новацій вирішують актуальність музично-звукових реалій. На сьгодні виконавська самодостатність в музично-художньому вираженні, в якому поряд з композиціями звучать фрагменти анонімів релігійної музики, реанімовані для музичого сприйняття розшифровки ритуальної музики віддалених епох, цінні цією віддаленістю і в останній знаходячи закінченість для сприйняття фрагментів, які
реально вписуються в складний контекст буття-ритуалу-вірувань, що відійшли, - і цей конгломерат
авторської та позаавторської творчості пов’язується ініціативою виконавського виходу.
У практиці музичної діяльності склалося дещо незрозуміле з точки зору академічної традиції:
існують плідні виконавські колективи, що не грають-співають композиторські тексти, але самі складають колажі-імпровізації, до того ж, це саме колективна творчість, на ідею якої виходили російські кучкісти у ХІХ ст., а в ХХ ст. – французька Шістка, але втриматися як колективні композиторські акти вони не змогли – авторська композиторська «сваволя» (за В. Мартиновим) відсторонювала такого роду
діяльність. А ось виконавське «купкування» в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. виявилося стійким утворенням, здійснивши за прикладом літургійної драми-містерії середньовіччя рок-опери сьогоденного вжитку («Моцарт», «Курган»), а інструментальний ансамбль «Теремок-квартет», що об’єднав віртуозів«народників», вже більше 20-ти років підтримує свою світову славу, виконуючи «кітч-музику» (за не
зовсім точним висловленням снобів від музикознавства) свого виробництва, застосовуючи фрагменти
різних текстів найрізноманітніших епох [11].
Підсумок музикознавчих методологічних перетворень – виконавське музикознавство, в якому
нетрадиційна для Нового часу проблема художньої цілісності композиції є предметом аналізуузагальнення. В названому новому відгалуженні музикознавчих досліджень на першому плані стоїть
плюралізм виконавських пошуків, наближених до «композиторського задуму», або принципово тих, що
протистоять йому заради ствердження духовно-піднесеної ролі мистецтва та музики. В іншому ракурсі музично-художня діяльність «розчиняється» в безмежності «інформаційних потоків», даючи публіці відомості й уявлення набагато ефективніше й різноманітніше, ніж це може запропонувати «музична семантика» виявлень «людської душі».
Духовне в душевних рухах індивіда – для цього не суттєві композиційно зумовлені форми та
егоцентризм «самовираження». Меркантилізована буттєвість, за законами культурної компенсативності, жадає подвижництва, артистичного подвигу віртуозного виходу, за котрим стоїть ризик та
блиск, що перевершує композиційні норми та «вірність собі»: потрібна вірність Ідеї, здатність Оспівування, забута з часів класичних релігійних епох. Виконавство – уславлює не своє авторство, святково-піднесено представляє звучання людських пристрастей, звернених до радісного злиття з ідеальними засновками людського існування. І ці останні неосяганні буттєвою розчленованістю конкретних
уявлень, до величі Духу неприкладанні предметно-«змістовнісні» пояснення. Духовна ідеальна сут-
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ність може лише символізуватися в умовності Долучення й екстатикою замилуваної радості долучатися до Досконалості.
Музикознавство сьогоднішнього дня в реаліях перетворення його предмета – це, передусім,
виконавське музикознавство. А це останнє спрямоване до піднесення Символіки музики й до осягання статики буття в ідеальних відношеннях, тобто звернене до Екстатики музичних звучань. Як висновки – спроби символіко-семантичного аналізу музики в успрямуванні на Виконавське втілення значущостей музичного тексту в співвіднесеності із суб’єктивно-композиторськими намірами та в
об’єктивному переломленні речової тонової символіки музики.
У вигляді резюме зробленого історико-аналітичного огляду пропонується узагальнення, виписане в праці Д.Андросової: «Емансипація виконавства і його стилістики в контексті музично-творчого
процесу спонукає до певних переосмислень практики музикознавчого аналізу. В «новому цілісному
аналізі» не приймається цілісність художньої композиції як а’priorі здійснювана її якість. Замість цього
затверджується цілісність виконавського втілення надособистісної стильової епохальної ідеї у виконавськи-інтерпретаційних позиціях. Нова цілісність такого аналізу розкривається в русі дослідницької
думки від надособисто усвідомлюваної ідеї часу, що відображає «дух епохи» (за Г.Гегелєм…) і яка
висувається серйозною популярною сферою музики Віри, релігійної або тієї, що заміщує її в історичному Великому розумі» [2, 415].
Висновком сказаного є: 1)музично-стильова виявленість неосимволістського принципу мислення в музиці кінця ХХ – початку ХХІ століть, що охоплює епоху постмодерну і пост-постмодерну;
2)вихід у неосимволістському художньому просторі на емансипацію виконавства стосовно композиторської творчості визначеного історичного обсягу; 3)визначення виконавського музикознавства, яке,
на відміну від уявлення про художню цілісність композиторського твору, апелює до цілісності надособистісної виконавської опори на музично уловлювану «ідею часу», закладаючи уявлення про «нову
цілісність» музикознавчого аналізу артефактів.
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THE SYMBOLIC PROPERTIES OF LITURGICAL SINGING TRADITION: FROM THE
CATEGORY OF SYMBOL TO THE NOETIC MEASUREMENT OF CULTURE
The purpose of the article is to reveal the symbolic properties of the liturgical singing tradition, which allows us
to trace the main parameters of the category of a symbol and to identify the noetic dimensions of culture. Research
methodology assumes the use of the following general scientific methods: typological – to identify key characteristics of
the liturgical singing tradition; philosophical and aesthetic, musicological analytical, historical and cultural methods. The
scientific novelty of this research consists in considering the musical side of the liturgical singing tradition as the main
conductor in revealing its symbolic properties. Conclusions. The canonical verbal aspect of the liturgical order, like all its
verbal elements, contributes to the interaction of the external-visual and inner-auditory sides, strengthens the «rational»
direction of worship, while permeating with musical-auditory emanations and acquiring some symbolic ciphering – in the
case of a direct connection with the singing presentation. Thus, the religious tradition of the temple can be considered as
a stable model of the «philosophical style», which in turn represents a special spiritual phenomenon that characterizes
human cognitive activity and its value-semantic results. The Orthodox liturgical and singing tradition appeals to memory
in its sociocultural significance and makes the phenomenon of memory leading and especially noticeable, in particular, it
allows us to notice what the phenomenon of memory is related to in musical creativity. In this regard, it is especially urgent to justify the meaning of memory as a cultural universal, to define the semantic function of the notion of memory in
Orthodox worship, and also to relate the phenomenon of memory to the chronotopic approach to the history of culture,
with the temporal-spatial dimension of culture.
Keywords: liturgical singing tradition; symbol; canon; noosphere; noetic culture measurements.
Осадча Світлана Вікторівна доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Символічні властивості літургійної співочої традиції: від категорії символу до ноетичних вимірів
культури
Метою статті є виявлення символічних властивостей літургійної співочої традиції, що дає змогу простежити основні параметри категорії символу та виявляти ноетичні виміри культури. Методологія дослідження передбачає використання таких загальнонаукових методів: типологічного – для виявлення ключових характеристик
літургійної співочої традиції, а також філософсько-естетичного, музикознавчого аналітичного, історикокультурологічного. Наукова новизна полягає у розгляді музичного аспекту літургійної співочої традиції як головного провідника у виявленні її символічних властивостей. Висновки. Канонічна словесна сторона літургійного
чину та всі його вербальні елементи сприяють взаємодії зовнішньо-зорової і внутрішньо-слухової сторін, підсилює
«розумову» спрямованість богослужіння, одночасно просочуючись музично-слуховими еманаціями та набуваючи
деякої символічної зашифрованості – в разі безпосереднього зв'язку з співочим викладом. Отже, релігійнохрамова традиція може розглядатися як стійка модель «світоглядного стилю», що представляє, в свою чергу,
особливий духовний феномен, що характеризує пізнавальну діяльність людини й її ціннісно-смислові результати. Православна богослужбово-співоча традиція апелює до пам'яті в її соціокультурної значущості та робить феномен пам'яті провідним, особливо помітним, зокрема дає змогу помітити те, з чим явище пам'яті пов'язане у музичній творчості. У зв'язку з цим особливо актуальним є обґрунтування значення пам'яті як культурної універсалії,
визначення семантичної функції поняття пам'яті в православному богослужінні, а також співвіднесення явища
пам'яті з хронотопічним підходом до історії культури, з темпорально-спатіальним виміром культури.
Ключові слова: літургійна співоча традиція; символ; канон; ноосфера; ноетичні виміри культури.
Осадчая Светлана Викторовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки и
музыкальной этнографии Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Символические свойства литургической певческой традиции: от категории символа к ноэтическим измерениям культуры
Целью статьи является выявление символических свойств литургической певческой традиции, что позволяет проследить основные параметры категории символа и выявить ноэтические измерения культуры. Методология исследования предполагает использование следующих общенаучных методов: типологического – для
выявления ключевых характеристик литургической певческой традиции, а также философско-эстетического, музыковедческого аналитического, историко-культурологического. Научная новизна заключается в рассмотрении
музыкальной стороны литургической певческой традиции как главного проводника в выявлении ее символических свойств. Выводы. Каноническая словесная сторона литургического чина, как и все его вербальные элементы, способствует взаимодействию внешне-зрительной и внутренне-слуховой сторон, усиливает «рассудочную»
направленность богослужения, одновременно пропитываясь музыкально-слуховыми эманациями и приобретая
некоторую символическую зашифрованность – в случае непосредственной связи с певческим изложением. Таким образом, религиозно храмовая традиция может рассматриваться как устойчивая модель «мировоззренческого стиля», представляющего, в свою очередь, особый духовный феномен, характеризующий познавательную
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деятельность человека и ее ценностно-смысловые результаты. Православная богослужебно-певческая традиция
апеллирует к памяти в ее социокультурной значимости и делает феномен памяти ведущим, особенно заметным,
в частности позволяет заметить то, с чем явление памяти связано в музыкальном творчестве. В связи с этим
особо актуальным является обоснование значения памяти как культурной универсалии, определение семантической функции понятия памяти в православном богослужении, а также соотнесение явления памяти с хронотопическим подходом к истории культуры, с темпорально-спатиальным измерением культуры.
Ключевые слова: литургическая певческая традиция; символ; канон; ноосфера; ноэтические измерения
культуры.

The relevance of the article is due to the fact that the liturgical singing cycle, as the musical side of
the liturgical and singing tradition striving for certain autonomy reveals the main symbolic possibilities of the
Orthodox worship and brings them to an artistically logical completion. At the same time, the official and the
permanent appointment of music in the Orthodox rite is still official. Consequently, the liturgical and singing
tradition, due to its appeal to the sacred and main symbols of Orthodoxy, clearly reveals the functional duality of the religious and musical genre, and also allows to answer the question of how much the concept of
genre, style, style evolution is acceptable in relation to religious-ritual experience. The purpose of the article
is to reveal the symbolic properties of the liturgical singing tradition, which allows us to trace the main parameters of the category of a symbol and to identify the noetic dimensions of culture.
Statement of basic materials. The Orthodox service with its special symbolism is devoted to a vast
theological literature, which solves the issues related not only to the cult, but also to the questions of the
general world order, human consciousness, etc. The works of leading theologians and religious philosophers
open the possibility of explaining and analyzing a number of phenomena in spiritual music, thus indicating
the path of convergence of musicological and theological thought, an example of which can serve as the
work of the author of this article [4]. Indeed, today religious and spiritual music has become an active part of
culture, firmly entered the listener consciousness of a modern man. On the other hand, the symbolic content
inherent in it cannot be understood and disclosed as it deserves, outside the awareness of the subject of
perception, including the musicologist, in matters of pragmatics of worship, in its statutory requirements, and
finally in the history of Christianity and the Orthodox faith.
From this point of view, the range of concepts of musical culture includes ways and means of spiritual form-building, in the broad sense of the word, including canonical religious relations, as inherent features
of the humanitarian system, but also as changing individualized features that are important in the context of
separate historical forms of outlook and separate forms of human activity. The first ones express the integrative tendency of culture and the experience of symbolization; the last - point to the differentiating signs of
creative human activity. The second ones express the style essence of culture (and the artistic forms involved); the first -contribute to the consolidation of certain structural and constitutional principles of culture as
genre. The generalization of these two basic approaches to the phenomenon of musical culture opens the
possibility of comparing the two historical varieties of genre systems in music – as representing the attitude
to the «spiritual creativity».
The guiding force of this evolution of consciousness is the «thinking soul», a spiritual thought, including scientific and intellectual efforts as efforts to «continually increase the spiritual», which allows us to see in
the human phenomenon not a natural anomaly, but an «axis of evolution of the universe» and explain the
last one in relationship with the meaning of existence and the material world, and man. From the noetic point
of view, the spiritual is not isolated from the material, but is a means of its completion, opening up new, yet
unexplored possibilities of the material environment in its already not only terrestrial, but also the worldwide
scope. Paraphrasing the Averintsev’s definition of a symbol, we can say that the material becomes a spiritual
force, and spiritual power gives way to new semantic possibilities of matter. At the same time, it becomes
clear that all the so-called great human symbolism is of a noetic origin, and this is what allows it to initiate the
development of culture as a human activity for the transformation, first of all, of the person himself [5, 81-82].
The research of A.I. Samoylenko shows the possibility of coming to the musicological approach to
the study of negentropic aspects of culture and to the theory of «noospheric humanism». In her view, the
history of culture, the evolution of artistic creativity from its value-semantic side, occurs as a symbolic interpretation of important, most responsible, semantic objects (carriers, conductors of meaning). The path of
symbolic interpretation, thanks to the «material» side of the symbolism, becomes accessible to the noetic
dimension of music [5, 89].
The value-semantic or noetic dimension of culture is formed by the person himself and is the result
of the creative activity of human consciousness, therefore it cannot be imagined as a single, even very responsible, «semantic paradigm»; it is variegated, changeable, multilayered, in principle indefinable directly –
as well as its constituent meanings. (In addition, any semantic authority doubles, thus expressing the antinomy of human experience.) It is accessible only to indirect – «lateral» – vision, just as understanding becomes accessible only in a «reflected» form – becoming clear and fixed in knowledge. The last inevitably
simplifies, restricts, but «names» what we are trying to understand, understands the boundaries of our understanding – misunderstanding and allows us to interpret the phenomena of the world from the position of
these boundaries.
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In other words, the aesthetic must acquire a dialogical nature, and a concrete nature with the same
necessity of bringing to artistic creativity as a specialized field of self-cogitative self-knowledge, which contributes to the creation of a special «populated», filled space of culture – the space of artifacts. Such a
space, above the materially objective, has its own ideational projections – its own space of consciousness.
Meanwhile, one cannot ignore the fact that personal consciousness is integrated and exactly the
consciousness ensures human integrity; the isolation of any area of consciousness as an independent one is
always conditional and relative. Ideas, generated by the aesthetic need and the artistic representations
caused by them, are realized as the leading symbols of culture – they allow us to find and increase symbolic
values in the surrounding human «artificial» and «natural» – sociocultural and natural «worlds» [5, p. 150151].
Continuing the idea of P. Florensky, it can be said that the character of perception of religious phenomena he noted, the type of religious behavior of a person, reveals the symbolic nature of the sacral. Given
that the cultural activities of man, according to Florensky, are derived from the cult, it can be assumed that it
is always aimed at symbolic reproduction of the surrounding world. In the broadest sense, Florensky's culture appears as a creation of reason, which breaks up into «the production of things, which meaning is not
obvious, and the production of meanings, that is, the pure activity of reason, which reality, which entry into
nature, is not obvious. It is necessary to prove the meaningfulness of things and the substantiation of meanings» [7, 103].
The symbolic foundations of liturgical activity are due to the fact that the service is carried out as Platon's «remembering», it has «something deep, something long familiar» [8, 131]. It is older than us and our
parents, older than humanity, older than the world itself; so it involves «smart doing» – the essence of intelligent prayer. The service was as if not composed, but open, found. «Orthodoxy has absorbed the very color
of the world heritage and freed it from shells: we have a pure, threshed and reared, grain of religions, the
very essence of humanity» [8, 131]. It is noteworthy that the Semitic three-letter root denoting, in Russian
translation, to remind, to remember, basically its meaning, is translated as «to call in the cult». Thus, the
concept of remembrance turns out to be «no more than a reflex of a cult memorial, and memory in general –
the application to man of what is actually related to God, because He himself is remembered in the true
meaning of the word» [9, 172].
Culture as a memory gives birth to special symbols, which are the product of the need to protect
against death, overcoming the short duration of human life. Thus, O. Mandelstam argued that «the power of
culture is in the misunderstanding of death» [6, p. 30]. Culture in its memorial and protective function becomes a means of permanently extending the life of the human race by creating special time criteria. In this
connection, Lotman cites D. Likhachev's words about the formation in medieval art of such a conception of
time in which «... the past was somewhere ahead, at the beginning of events, a number of which did not correspond to the perceiving subject. The «back» events were the events of the present or the future. «Back» is
an inheritance that remains from the deceased; this is the last thing that connected him with us. «The front
glory» is the glory of the remote past, the «first» times, «the back glory» is the glory of the last deeds» [3,
356]. Thus, time was perceived as flowing from the past to the future and changing in places these two temporal slices of culture; the past is the main value measure of cultural experience, and the memorial tendency
turned towards it becomes the expression of the «deep memory» of culture, marks the eternal, timeless in
the forms of collective cultural consciousness as the only form of immortality accessible to man [6, 146].
The very desire to remember beyond the boundaries of rational activity: this expression of the desire
for non-oblivion. In order to touch once again the reality already experienced once, a certain «mystical»
(Florensky), symbolic effort is necessary in order to rise above the Time. Thus, memory always exists as a
transcendental phenomenon, and in it we can see the manifestation of our supra-temporal nature. Due to
this we are able to perceive the past moment of Time both as a past and as now, and as now, in the present
time, that is, all Time is given to us, as some «now», and looking at all Time itself stands above the Time.
The problem of memory is correlated with the chronotopic approach to the history of culture, with the
temporal-spatial dimension of culture. Thus, S. Averintsev wrote that if the world of Greek philosophy and
Greek poetry appears as a cosmos, that is, as a «lawful and symmetrical spatial structure», then the Christian world, the world of the Bible, is «olam» [1, 94]. «Olam» is understood by them, on the one hand, as «antiquity», the initial pretime, on the other – as a «future». Averintsev describes «olam» as «two dark abysses
of time behind and ahead of man»; this word «means» eternity, but not in the sense of motionless withdrawal
from time, but in the sense of the totality and fullness of time. More precisely, it is not «eternity», but «world
time», which, first, moves and, secondly, it can end and change to another «olam», another state of time and
things in it» [1, 269]. Thus, the Greek «cosmos» is located and rests in space, revealing and demonstrating
its boundaries and its inherent measure, while the biblical (later Christian) «olam» is and moves in time,
«rushing to the meaning passing to its limits» [1, 96].
Proceeding from this, «memory is a symbol-art» (P. Florensky), creation of symbols. Symbols can be
placed in the past (then they are called memories), in the present (imagination) and in the future (prediction,
according to Berdyaev – prophecy). But the past, the present, and the future, to be a place for symbols, must
themselves be experienced simultaneously, that is, under the «corner of Eternity». In all three arrangements
of symbols «the activity of thought sets forth Eternity in the language of Time; the act of this utterance is
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memory» [9, 179]. N. Berdyaev points out that between the past, which was once real, and the present is the
transforming act of memory. «Memory is a miracle in human existence, it is a transforming act of changing
the past (the idealization of the past, or vice versa). In the past, there has never been what we now assert
about the past. The creative act of memory brings us to the past» [2, 137]. Thus, memory is the creative beginning of thought, thought in thought. The most perfect creativity is the Divine thought, and the creativity of
God is His memory. «God, while remembering, thinks, and while thinking – creates» [9, 179].
The question of temporality (short-time) and eternity actualizes the question of «the last problem of
time – the Apocalypse» (N. Berdyaev). Apocalypse is a very mysterious text, which raises the question of the
relationship between Time and Eternity. In this sense, the Apocalypse represents the paradox of awareness
of time. N. Berdyaev spoke about such paradoxicality, pointing out that we cannot «get rid of the situation,
that eternity will sometime come in the future» (our emphasis is SO) [2, 139]. In the Apocalypse, the paradox
of the relation to time is expressed and overcome by the words: «there will be no more time», in other words,
there will be a time, when there will be no time. Consequently, the time of eternity is not subject to precise,
mathematical calculus.
Thus, the concept of memory is at the intersection of central cultural concepts; the phenomenon of
memory is an integral part of the movement from the meaning to its symbolic expression and from the symbol to finding its deepest meanings; it plays a leading role in the process of overcoming the culture of temporary limitedness of life. In relation to the Orthodox singing tradition, memory proves its significance as a cultural universal, becoming a semantic dominant and defining its specific ways of symbolization, therefore,
incarnating in specific symbolic forms, both ritual and verbal as well as musical.
Another feature of the worship, connected to the pride of hymnography and developed after the
fourth century, namely, what Schmemann calls ritual drama, and we in our work, after Florensky, call the
drama of the temple action. God mess gradually takes the form of a symbolic drama with a complex system
of entrances and exits, the movement of the audience, processions, etc. Accordingly, the temple in which
this drama is performed and set also grows verbal symbolism. In Simeon of Thessalonica, one can find detailed explanations of the symbolism of incense and literally every movement of servants and prayers.
Conclusions. The canonical verbal aspect of the liturgical order, like all its verbal elements, contributes to the interaction of the external-visual and inner-auditory sides, strengthens the «rational» direction of
worship, while permeating with musical-auditory emanations and acquiring some symbolic ciphering – in the
case of a direct connection with the singing presentation. Thus, the religious tradition of the temple can be
considered as a stable model of the «philosophical style», which in turn represents a special spiritual phenomenon that characterizes human cognitive activity and its value-semantic results.
The temple tradition, converted to the sacred religious meanings, appeals to the highest possible
methods of measuring spirituality, suggesting a road to the so-called «unpredictable», anagoric sense, or
rather, proving the primary meaning of this form of meaning, beyond verbal rationalization.
Ritual order is a symbolic action, carrying in itself a regular religious symbolism. In this respect, the
prayer-level level of the liturgical text explains the symbolic nature of the ritual action, creates a kind of commentary on it, points to the moments of movement and stopping in a worship, to its internal drama, and also
to the processes taking place in the consciousness of the person, who is present at the worship.
The liturgical word creates its own symbolic series that is requiring special conditions of understanding. It can be considered sufficiently recognized that the word in the Orthodox rite is the focus, the central
semantic element of the liturgical text. However, being sounded in its basis, the Orthodox prayer-text requires the completion and expression in its musical side. It is the manner of musical reading (readingsinging) of a musical text that is the most vivid identification mark of it as a cult, religious one. If it is read differently, it ceases to be so. The singing of the prayerful (liturgical) text forms the third, final, and, at the same
time, forming level of the musical text, and, what is especially important, this level has already been judged
from the point of view of its emotional-expressive function, according to its psychological significance, and
this meant that already from the early Christian times, a sufficiently independent meaning, a symbolic expression, was assigned.
The Orthodox liturgical and singing tradition appeals to memory in its sociocultural significance and
makes the phenomenon of memory leading and especially noticeable. In particular, it allows us to notice
what the phenomenon of memory is related to in musical creativity. In this regard, it is especially urgent to
justify the meaning of memory as a cultural universal, to define the semantic function of the notion of
memory in Orthodox worship, and also to relate the phenomenon of memory to the chronotopic approach to
the history of culture, with the temporal-spatial dimension of culture.
Література
1. Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. 480
с.
2. Бердяев Н. Вечность и время // Вестник РХД. Париж – Нью-Йорк – Москва, 1998. С. 135–140.
3. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Семиосфера. Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2001. С. 150392.
4. Осадчая С. Теоретические аспекты изучения православной певческой традиции: история и современность : [монография]. Одесса : Астропринт, 2012. 264 с.

217

Мистецтвознавство

Savchenko R.

5. Самойленко А. Диалог как музыкально-культурологический феномен: методологические аспекты современного музыкознания: дис. … доктора искусствоведения. 17.00.03. Одесса, 2003. 437 с.
6. Самойленко А. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблема диалога: Монография. Одесса : Астропринт, 2002. 244 с.
7. Флоренский П. Из богословского наследия // Богословские труды. Москва, 1972. Вып. 9. С. 85–248.
8. Флоренский П. Философия культа. Москва : Мысль, 2004. 685 с.
9. Флоренский П., свящ. Стоп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. Москва : ООО Издательство АСТ, 2003. 640 с.
References
1. Averintsev, S. (2004) The poetics of early Byzantine literature. S.-P. : Classical alphabet [in Russian].
2. Berdyaev, N. (1998) Eternity and time. Bulletin of the RHD. Paris –New York – Moscow [in Russian].
3. Lotman, Yu. (2001) Inside the thinking worlds. The Semiosphere. S.-Pb.: Art-SPB [in Russian].
4. Osadchaya, S. (2012) Theoretical aspects of studying the Orthodox singing tradition: history and modernity:
[monograph]. Odessa: Astroprint [in Russian].
5. Samoylenko, A. (2003) Dialogue as a musical and cultural phenomenon: the methodological aspects of
modern musicology. Doctor’s thesis. Odessa. [in Russian].
6. Samoylenko, A. (2002) Musicology and methodology of humanitarian knowledge. The problem of dialogue:
Monograph. Odessa: Astroprint [in Russian].
7. Florensky, P. (1972) From the theological heritage. Theological works. Moscow, 9 [in Russian].
8. Florensky, P. (2004) Philosophy of the cult. Moscow : Thought [in Russian].
9. Florensky, P. (2003) Stop and the affirmation of the truth: The experience of Orthodox theodicy. Moscow:
OOO AST Publishing House [in Russian].
Стаття надійшла до редакції 28.08.2018 р.

УДК 378.011.3 – 051:7
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.3.2018.147404

Savchenko Regina
doctor of pedagogical sciences, professor,
professor of the department of theory
and methodology of music education, choral singing and
conducting of the
National Pedagogical University behalf of M.P. Dragomanova
ORCID 000243808777
sarina_30@ukr.net
©

CULTURALITY OF MUSIC-PEDAGOGICAL TRAINING
OF FUTURE SPECIALISTS ARTISTIC EDUCATION
Objective. Substantiation of expediency of realization of the cultural approach in musical and pedagogical
preparation of the future experts of art education. The methodology of the research consists in the study of the
culturological approach in relation to the musical and pedagogical preparation of students - future specialists in the field
of art education. This methodological approach allows us to disclose and analyze certain aspects and components of
vocational training of future music teachers in social relations, to find a dynamic view of the future of man, new
dimensions of his self-realization. Scientific novelty of the work is to expand the understanding of the possibilities of
culturological impact in the musical and pedagogical preparation of students: an awareness of the potential of the
culturological approach in the educational process; enriching the cultural space of students; the realization of the
principle of cultural appropriateness as a sign of artistic education; as means of formation and development of student
culture: universal, pedagogical, artistic. Conclusions. The culturological approach provides a methodological basis for
the professional training of future specialists in art education, namely: on the affirmation of universal human values,
value-semantic accents of activity; the fundamental provisions of normative documents concerning the cultural
appropriateness of musical and pedagogical activity, the unity of universal and national, public and personal, theoretical
and practical, education and upbringing.
Keywords: culturological approach; musical and pedagogical training; future specialists of art education.
Савченко Регіна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
Культуровідповідність музично-педагогічної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти
Мета роботи. Обгрунтування доцільності реалізації культурологічного підходу в музично-педагогічної підготовки майбутніх фахівців художньої освіти. Методологія дослідження полягає в дослідженні культурологічного
підходу стосовно музично-педагогічної підготовки студентів – майбутніх фахівців в галузі мистецької освіти. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити і піддати аналізу певні аспекти і компоненти професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у соціальних відносинах, знайти динамічний погляд на майбутнє людини,
нові виміри його самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про можливості культурологічного впливу в музично-педагогічної підготовки студентів: усвідомленням потенціалу культурологічного під-
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ходу в освітньому процесі; збагаченням культурного простору студентів; реалізацією принципу культуровідповідності як ознаки художньої освіти; як засобу формування і розвитку культури студента: загальнолюдської, педагогічної, художньої. Висновки. Культурологічний підхід забезпечує методологічну основу професійної підготовки
майбутніх фахівців художньої освіти, а саме: за твердженням загальнолюдських цінностей, ціннісно-смислових
акцентів діяльності; принципових положень нормативних документів, що стосуються культуровідповідності музично-педагогічної діяльності, єдності загальнолюдського і національного, громадського та особистого, теоретичного
і практичного, навчання і виховання.
Ключові слова: культурологічний підхід; музично-педагогічна підготовка; майбутні фахівці художньої
освіти.
Савченко Регина Анатольевна, доктор педагогических наук, професор, професор кафедры теории и
методики музыкального образования, хорового пения и дирижирования Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова
Культуросообразность музыкально-педагогической подготовки будущих специалистов художественного образования
Цель работы. Обоснование целесообразности реализации культурологического подхода в музыкальнопедагогической подготовке будущих специалистов художественного образования. Методология исследования
заключается в исследовании культурологического подхода применительно к музыкально-педагогической подготовке студентов – будущих специалистов в области художественного образования. Указанный методологический
подход позволяет раскрыть и подвергнуть анализу определенные аспекты и компоненты профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов в социальных отношениях, найти динамичный взгляд на будущее человека, новые измерения его самореализации. Научная новизна работы заключается в расширении представлений о возможностях
культурологического воздействия в музыкально-педагогической подготовке студентов:
осознанием потенциала культурологического подхода в образовательном процессе; обогащением культурного
пространства студентов; реализацией принципа культуросообразности как признака художественного образования; как средства формирования и развития культуры студента: общечеловеческой, педагогической, художественной. Выводы. Культурологический подход обеспечивает методологическую основу профессиональной
подготовки будущих специалистов художественного образования, а именно: по утверждению общечеловеческих
ценностей, ценностно-смысловых акцентов деятельности; принципиальным положениям нормативных документов, касающихся культуросообразности музыкально-педагогической деятельности, единства общечеловеческого
и национального, общественного и личностного, теоретического и практического, обучения и воспитания.
Ключевые слова: культурологический подход; музыкально-педагогическая подготовка; будущие специалисты художественного образования.

Relevance of the research topic. Political, social, and economic events in Ukraine have determined
the priority of the European vector of development and, accordingly, oriented the education to enter the
European educational space, in which the tendency of the humanitarization of education is traced. In the
context of this direction, attention is focused on the geopolitical problems of the society: personal freedom,
personal, national, cultural, state values, etc. These positions have to a certain extent been reflected in the
modern educational space, in domestic cultural studies, in which pedagogy plays an important role. In the
context of solving this problem, the issue of the cultural nature of the professional, in particular, musical and
pedagogical training of future art education specialists, acquires urgency.
Analysis of research and publications. The review of modern philosophical and psychologicalpedagogical literature gives grounds to state the strengthening of the ties between education and culture, the
constant growth of attention to the culturological problems of education and upbringing (N.Alekseev, Sh.
Amonashvili, A. Asmolov, G. Ball, E. Bondarevskaya, A. Valitskaya, A. Gazman, V. Zinchenko, I. Zyazyun, V.
Kremen, S. Kulnevich, M. Kultaeva, V. Serikov, V. Slastenin, E. Shiyanov, and Yakimanskaya et al.). This is
the culturological approach that provides a panoramic multidimensional view and a polysystemic explanation
of the essence of cultural problems, values and components of modern education. the development of man
himself and his emergence as a person.
Purpose of the study. Substantiation of expediency of realization of the cultural approach in musical
and pedagogical preparation of the future experts of art education.
Statement of the main material. L. White, who is considered the father of culturology, singled out
three of its components, namely: a technological subsystem that includes material devices for communicating with nature; a social subsystem that provides for ways and types of behavior in society; an ideological
subsystem consisting of ideas, images and beliefs. Each of them can be explored as a cultural phenomenon.
The scientist also stressed that the research and cognitive potential of culture is of particular importance for
the study of man and society, since it is the basis of the sciences. Social communication is only a function of
culture, its derivative, and therefore sociology depends on culturology, like other sciences about man [6, 2223]. The culturological approach is conditioned by the objective connection of man with culture as a system
of values: man includes a part of culture; it not only develops on the basis of the culture that it has learned,
but also replenishes it with new elements. In this regard, the assimilation of culture is the development of
man himself and his emergence as a person.
Culturology complements pedagogy, which develops for students methods of translating fundamental knowledge and relevant samples of cultural competence, and culturology forms the most general structure and content of that cultural competence, which is broadcast by means of pedagogy [4, 92-93]. Under the
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culturological approach to the training of art education specialists, we mean a set of theoretical and methodological provisions and organizational and pedagogical measures aimed at creating conditions for the
mastering and translation of artistic and pedagogical values and technologies that ensure the professional
self-realization of the individual within a particular epoch and culture.
The cultural direction of the educational process of art education specialists is one of the components of the new education paradigm that will enrich its cultural space, orient itself to independent mastering
of world outlook bases, awareness of one's own destiny in the modern sociocultural space.
Cultural approach allows us to consider the management of pedagogical phenomena on a broad
background, provides for the study of general laws of the development of the culture of the individual and
society, the principles of their functioning, interrelation and interdependence. This involves creating conditions for self-determination of the future teacher's personality in the environment, representing a certain harmonious integrity of the culture of knowledge and thinking, creative action, feelings, communication and behavior embodied in the forms of individual experience. The potential of the cultural approach in the
educational process of the future teachers of artistic disciplines is as follows:
- election to achieve the purpose and objectives of the study of an adequate definition of culture;
- consideration of processes and phenomena as cultural phenomena;
- use of essential features of culture, its substantial elements, axiological, functional, instrumental and other possibilities;
- knowledge and use of theoretical achievements of cultural studies and its main components: historical, fundamental, applied cultural studies, anthropology [5].
So, the culturological approach regards the phenomenon of culture as the core of human understanding, its consciousness and life activity, and culture-creation. Such a humanistic position recognizes a
person as a subject of culture, its main actor.
Cultural approach will enrich the cultural space of the student, focus on self-mastery of world outlook,
awareness of one's own destiny in the modern socio-cultural space, will direct to creating conditions for mastering and translating artistic and pedagogical values and technologies that ensure professional selfrealization of the individual within a particular era and culture.
The principle of cultural appropriateness presupposes such a meaningful filling of the educational
process, as a result of which the musical art is perceived by students as a cultural value, as an asset of the
development of world culture. Cultural appropriateness as a necessary sign of art education in modern conditions is oriented towards students' understanding of art as a social phenomenon, to comprehend the significance of artistic culture in the surrounding being, to highlight the social functions of artistic activity.
The principle of cultural appropriateness also reaches the interpretation of art education as a means
of forming and developing the student's culture as a pedagogical reality, conditioned by the objective connection of man with culture as a system of values. Man contains a part of culture, develops on its basis and
replenishes it with new elements, in this connection, the assimilation of culture is the development of man
himself and his emergence as a person. Art education will not be complete, it will not achieve its goal unless
it provides for the development of a culture of the individual. Clear ideas about the specific possibilities of art
in various spheres of social development will help students find out the meaning of the personal artistic formation of his culturological foundations, the role of a developed personal culture in his own life. The productivity of the support for the principle of cultural appropriateness in the teaching of art is evidenced by the
measure of personal development of the artistic culture of society.
In the implementation of this principle, the formation of students' ability to Ukrainian cultural identification and interiorization of values, the choice and implementation of a culturally appropriate way of life, behavior, self-determination becomes important. The object of cultural self-identification and self-determination
of the future specialist of art education is the Ukrainian national culture, therefore, the cultural appropriateness of his upbringing consists of universal universal, national and regional values. This orientation of the
pedagogical process is important for the preparation of future music teachers.
The principle of cultural appropriateness presupposes an inseparable relationship of upbringing with
the cultural achievements of mankind and, in particular, of its people. At the philosophical level, the conceptual load of the term "culture" reflects the system of people's views on nature and society; at the masshousehold level expresses the inherited and cultivated in the people's love for everything native (language,
culture, traditions, etc.); on the rational-social level determines the being of the people in time, the awareness and self-affirmation of themselves as an ethnos among other nations of the world and cooperation with
them; on a personal level - professes a sense of love and responsibility, prefers the interests of society own.
The deep reform of modern education and upbringing is based on national educational traditions of
the Ukrainian and classical European cultural heritage, popular pedagogy. Philosophy considers professional
culture as a moral and political principle, a social feeling whose content is love and devotion to the fatherland, pride in its past and present. Moral value is determined by the fact that it is one of the forms of subordination of personal and public interests, the unity of man and society.
I. Bekh [2] considers the formation of professional culture as a fundamental personal value. Il'in [3]
interprets the notion of professional culture as its manifestation in social relations, as the ability of the indi-
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vidual not only to respect his ethnos, but also to treat other peoples with respect. That is, it is about affirming
universal human values as determining factors of professional culture.
The structure of professional culture consists of a system of components, each of which combines
cognitive, emotional-volitional and behavioral components, namely:
- consciousness (self-consciousness) as a result of the individual's comprehension of his civic role in
society (protection of historical, cultural, political, economic achievements, independence, personal contribution to the development of Ukraine's statehood, enrichment with professional knowledge, exemplary civil behavior, etc.);
- feelings (love for one's native land, language, culture, respect for the historical past, care, responsibility, loyalty to the national idea, tolerance, etc.);
- behavior and activities (fulfillment of civil duties, observance of the Constitution of Ukraine, universal and national moral ideals, honoring of national traditions, respect for the national dignity of other peoples,
tolerance, etc.) [2].
So, the content of professional culture is considered as a moral quality and value reference, a complex phenomenon of the spiritual life of a person and society, which is reflected in the personal and public
consciousness, uniting them and acting as a decisive factor in the future specialist's understanding of universal values.
Pedagogical culture is a part of universal culture. It embodies the spiritual values of education and
upbringing (pedagogical knowledge, theories, concepts, accumulated pedagogical experience, professional
ethical norms) and material (means of teaching and upbringing), as well as the ways of creative pedagogical
activity that serve the socialization of the individual in specific historical conditions. The main structural components of pedagogical culture are: pedagogical values, creative methods of pedagogical activity, the experience of creating by the teacher models of pedagogical practice from the standpoint of humanism. Indicators
of a high level of development of pedagogical culture consider the humanistic orientation of the teacher's
personality; psychological and pedagogical competence and developed pedagogical thinking; education in
the field of the subject, possession of pedagogical technologies; the experience of creative activity, the ability
to substantiate their own pedagogical activity as a system (didactic, educational, methodical) culture of professional conduct (pedagogical communication, language, appearance).
The most important component of culture as a totality of values created by humanity is the artistic
culture uniting all kinds of art, the process of artistic creativity, its results and the system of measures for the
creation, preservation and dissemination of artistic values, the education of creative cadres and the audience. The core of artistic culture is art as an artistic and imaginative reproduction of the present and imaginary, as one of the most important factors of the spiritual life of mankind. Aesthetics is a system of laws, concepts and categories that reflect the aesthetic qualities of reality and the process of mastering it according to
the laws of beauty, the features of the functioning of art, its perception and understanding of its results. Studying the general laws of the development of art, aesthetics is a general theoretical basis for special sciences,
which are mainly applied in nature (literary criticism, theater studies, musicology, the theory of fine arts, etc.).
Musical art occupies a unique place in the spiritual life of society due to its polyfunctionality. Almost
each of the functions of art is an understudy of one or another form of practical human activity: there is a science whose purpose is to study and to know the surrounding world, but art is also cognition, a means of education; there is a language and modern means of communication, art is a special language and means of information.
Among the many functions of art (socially transforming, cognitive-heuristic, artistic-conceptual, prediction, information and communicative, educational, suggestion, aesthetic, hedonistic), the most important
in the context of the problem under consideration is the educational (formation of a complete personality)
and aesthetic (the formation of value orientations).
Musical art affects the mind and soul of a person comprehensively, forming an integral personality.
The impact on the personality is influenced by the aesthetic ideal, which manifests itself in both positive and
negative images; which allows a person to experience other lives as their own and enrich themselves with
other people's experience (educational). Under the influence of musical art, aesthetic tastes are formed, the
creative origin of the personality awakens, and its desire to create according to the laws of beauty (aesthetic
function). This orientation of the pedagogical process is important for the professional training of future specialists in art education.
Since the intonational approach is one of the main principles in the formation of the folk personality
thesaurus, the musical and pedagogical process should be based on the works of Ukrainian folk music in
order to master the figurative system, melody, harmony, rhythm, which is achieved on the basis of systematic intonational listening in the process of perception and playing music. Penetration into the intonationalimage essence of ethno-musical traditions allows us to comprehend the essence of the national mentality
and the main tendency of the Ukrainian artistic consciousness, which combines high emotionality, sensitivity,
lyricism. This trend can be overcome on the basis of identifying the optimal ratio of pedagogical means that
promote preservation and artistic uniqueness, and artistic normativity in the artistic and creative orientations
of students. Full-fledged artistic development does not occur by overcoming "one-sided" hobbies and artistic
passions in art, not by leveling their individuality, but, on the contrary, on the basis of consolidating these

221

Мистецтвознавство

Savchenko R.

advantages. Actualization of the individual, reliance on the individual principle makes it possible to "pull up"
to the highest level of development all the components of the musical and pedagogical preparedness of future teachers.
Scientific novelty of the work is to expand the understanding of the possibilities of culturological impact in the musical and pedagogical preparation of students: an awareness of the potential of the culturological approach in the educational process; enriching the cultural space of students; the realization of the principle of cultural appropriateness as a sign of artistic education; as means of formation and development of
student culture: universal, pedagogical, artistic.
Conclusions. The culturological approach provides a methodological basis for the musical and pedagogical training of future art education specialists, namely: on the affirmation of universal human values, the
value-semantic emphasis of activity; the fundamental provisions of normative documents concerning the cultural appropriateness of musical and pedagogical activity, the unity of universal and national, public and personal, theoretical and practical, education and upbringing.
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ПАРАДИГМА ПРОСТОРОВОГО СТРУКТУРУВАННЯ
ТВОРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Мета дослідження − розкрити фундаментальний статус і функції категорії простору як змістовної універсалії в музичному мистецтві. Методологія дослідження побудована на міждисциплінарному інтегруванні методів
сучасної філософії, культурології та мистецтвознавства. Наукова новизна статті визначається тим, що темою
наукового вивчення стає феномен складних кореляцій між різновидами простору, які забезпечують його системні
властивості в музиці. Висновки. Методик точних обчислень природничих наук не вистачає для всебічного вивчення музичного простору, оскільки вони не завжди можуть пояснити появу нових звуко-просторових якостей, які
утворюються сукупністю просторових властивостей елементів музичної матерії. Сучасна дійсність порушує проблему узагальнення й систематизації знань, накопичених в одній науці – музикознавстві; об'єднання безлічі методик в загальну методологію дослідження, яку можливо результативно застосовувати щодо аналізу творів академічної та інших форм музичної традиції. Складності у створенні спільної методології дослідження категорії
простору полягають у слабкій розробленості деяких підходів, наприклад, системного, культурологічного, соціального.
Ключові слова: простір; музичне мистецтво; простір музичного мистецтва; музичний твір.
Злотник Александр Иосифович, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки
имени Р. М. Глиера
Парадигма пространственного структурирования произведений музыкального искусства
Целью исследования является раскрытие фундаментальности статуса и функции категории пространства как содержательной универсалии в музыкальном искусстве. Методология исследования построена на
междисциплинарном интегрировании методов современной философии, культурологии и искусствоведения.
Научная новизна статьи определяется тем, что темой научного изучения выступает феномен сложных корреляций между разновидностями пространства, которые обеспечивают его системные свойства в музыке. Выводы.
Методик точных вычислений естественных наук недостаточно для изучения музыкального пространства, поскольку они не всегда могут объяснить появление новых звуко-пространственных качеств, которые образуются
совокупностью пространственных свойств элементов музыкальной материи. Современная действительность
поднимает проблему обобщения и систематизации знаний, накопленных в искусствоведении, объединения множества методик в общую методологию исследования, которую можно результативно применять к анализу произведений академической и других форм музыкальных традиций. Сложности в создании общей методологии исследования категории пространства заключается в слабой разработанности некоторых подходов, например,
системного, культурологического, социального.
Ключевые слова: пространство; музыкальное искусство; пространство музыкального искусства; музыкальное произведение.
Zlotnik Oleksandr, rector of the Kiev Institute of Music named after R. Glier
Paradigm of Spatial Structuring Works of Musical Art
The purpose of the research is to reveal the fundamental nature of the status and function of the category
space as a substantial universality in musical art. The methodology of the research is based on the interdisciplinary
integration of the methods of modern philosophy, culturology and art criticism. Scientific novelty of the article is determined by the fact that the theme of scientific study is the phenomenon of complex correlations between the varieties of
space, which ensure its systemic properties in music. Conclusions. The method of accurate computing of natural sciences is not enough to study the musical space, because they can not always explain the emergence of new soundspatial qualities that are formed by the combination of spatial properties of elements of musical matter. Modern reality
raises the problem of generalizing and systematizing the knowledge accumulated in art history, combining many techniques in the general methodology of research, which can be effectively applied to the analysis of works of academic
music and other forms of musical traditions. Difficulties in creating a common methodology for studying the category of
space consists in the weak elaboration of some approaches, for example, systemic, cultural, social.
Keywords: space; musical art; space of musical art; musical work.

Актуальність теми дослідження. Ще класики науки Піфагор, Арістотель, Кант, Гегель та їх наступники, робили спроби вивчення просторової проблематики, однак остаточної відповіді на запитання про сутність простору на сьогодення немає, оскільки розуміння його змісту час від часу змінюється
разом із розвитком самої наукової думки.
Відносність категорії простору в музиці довела Г. Панкевич, застосувавши для її вивчення диференційований підхід. Дослідниця розділила музичний простір за сферами його існування: фізичний,
перцептуальний, концептуальний. Під першим проявом Г. Панкевич має на увазі саме фізичні форми
© Злотник О. Й., 2018
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існування матерії; під другим - відображення органами чуття реципієнта просторових і часових характеристик фізичного світу; під концептуальним простором - різні пізнавальні моделі, які будуються митцями з метою досягнення художньої достовірності в мистецтві [6, 125].
Різноманіття просторів музичного мистецтва ставить проблемні питання змістовності кожного з
них, особливо таких значних категоріальних величин, як фізичний, перцептуальний (чуттєвий) і концептуальний простори, які існують як самостійні елементи, та, в той же час, вступають один з одним у
взаємодію, нерідко визначаючи непередбачувані творчі результати.
Вивчення проблематики простору в музиці логічно розпочати з базової його форми - фізичного
простору. Таке дослідження необхідно розбудовувати в аспекті сучасної наукової парадигми, виходячи з основних досягнень у філософії, культурології, природничих науках, аналізуючи перспективність
винайдених підходів, концепцій, ідей і методів для розуміння категорії простору в музичній науці.
Метою дослідження є розкриття фундаментального статусу й функцій категорії простору як
змістовної універсалії в музичному мистецтві.
Методологія дослідження побудована на міждисциплінарному інтегруванні методів сучасної
філософії, культурології та мистецтвознавства.
Стан наукової розробки проблеми. Витоки природничого осмислення фізичного простору були
закладені ще у філософії піфагорійців, які вважали числа началами всіх речей. Учислах ними спостерігалося багато подібностей з наявними фізичними та культурними явищами. Спираючись на розміркування Арістотеля, О. Лосєв встановив, що числові обчислення піфагорійців висловлювали закономірності навколишнього світу, що спостерігаються вченими, й відносини не тільки між собою, але й з
числом і його сутністю [4, 492].
Застосування математичного методу до вимірювання музичного простору привертає увагу багатьох музикознавців. Н. Зубарєва, Ю. Кон, С. Курбатська, Ю. Холопов демонструють у своїх роботах
результативність застосування деяких математичних закономірностей для музичної теорії й композиції (обчислення гармонійної щільності співзвуччя й фактур, включення теорії математичних «решіток» і
стохастичного методу як логічної основи музичної композиції).
Математичні закономірності хоча і в деякій мірі «чужинні» для тлумачення музики, але все ж
саме вони відіграють свою роль у творчості певних композиторів і музикантів-виконавців. Часто мова
чіткіх функціональних відносин і математичних залежностей може досить вдало передавати сенс і
сутність музики як мистецтва.
Дослідженню геометричних координат і властивостей простору в
музиці присвячені праці Н. Бергер [2], І. Мацієвського [5], М. Скребкової-Філатової [8], І. Сусідко. Авторам вдалося показати просторові величини як виразники музичного мислення й стилю епохи,
виявити закономірності існування категорії простору в музичному образі й драматургії, а також розкрити на основі порівняння частини й цілого просторові властивості музичної форми. Про просторову виразність діатонічних, хроматичних звукорядів розмірковують Е. Рестані і В. Холопова у руслі вивчення
змістових основ музики та особливостей музичного стилю [9].
Виклад основного матеріалу. Вибір вченими однієї або двох просторових координат для вивчення еволюції культури й мистецтва є вельми результативним для демонстрації змін, що відбуваються в свідомості людини та їх відображення в людській діяльності, в тому числі й творчій. Однак такий метод показує зміну сприйняття простору людиною, але не дозволяє йти досить далеко у вивченні
сутності категорії простору, оскільки її аналіз зводиться до небагатьох важливих, але взятих в ізоляції
від цілого особливостей.
Способи доказу, властиві логічному мисленню, - порівняння, класифікація, аналіз, синтез, дозволяють визначити фізичний простір у музиці як особливу форму існування звукової матерії, обумовленої просторовими властивостями її складових. У звучанні музичних творів фізичний простір передається через просторовість - специфічну властивість музичної матерії викликати асоціації з фізичним
простором. Фізичний простір реалізується й у вигляді уявлень про «матеріальність» музичного тексту,
переданого в його специфічній організації. Таким чином вибудовується поняття музичного простору у
вигляді художньо-звукової даності, що формується просторовими властивостями музичної матерії
(музичним звуком, засобами музичної виразності, інтонаціями), обумовленої обраним композитором
способом реалізації просторового потенціалу музики. Підхід до музичного простору як до явища, що
зафіксоване в музичному тексті, дозволяє розібратися у природі «музичного простору» як стильової
демонстрації творчості різних композиторів, класифікувавши особливим чином засоби музичної мови.
Зміна концепцій простору у природничих науках не дає підстав сумніватися в характері його
онтології в музиці, представленої у вигляді динамічної системи, що відбиває зміни уявлень про світ у
свідомості й мисленні людини. Кожен з видів музичного простору - фізичний, чуттєвий і концептуальний - взаємопов'язаний з іншими, але при цьому й відмінний від них.
Усвідомлення глибинних шарів просторової структури музичних творів і її потенційних сенсів
властиве закордонним вченим і композиторам. Деякі композитори ХХ століття - П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакіс, Г. Брант та інші - в своїх творчих проектах, лекціях згадують про просторову естетику
як значну деталь еволюції музики [10, 20], що вимагає особливого дослідження.
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Саме взаємозв'язок теорії з музичною практикою вбачається актуальним напрямком досліджень категорії простору в сучасній музичній науці. Так, наприклад, постановка проблеми естетики
музичного простору фізичної реальності показує нам зовсім іншу онтологію категорії, що будується за
своїми законами, що найбільш точно висловив К. Штокхаузен: «Я вірю, що одного разу музика буде
визначати архітектуру, а не як то було аж до теперішнього часу, коли ти змушений писати музику для
тих залів, які будують архітектори» [7, 20].
Звісно ж, що дослідження універсальності формотворчих властивостей категорії простору, її
метаструктурних властивостей, що виявляються у схожості конструкцій творів різних видів мистецтва,
може показати існування в суспільстві якихось стійких принципів, що впливають на організацію простору в творах мистецтва. Виявлення цих смислових настанов, що організують мистецтво, не завжди
може визначатися домінуванням естетичних принципів стилю епохи (в такому аспекті будує своє дослідження категорії простору Л. Бергер) [1].
Пошук методів дослідження категорії простору в музиці в міждисциплінарному ключі, в культурологічному, мистецтвознавчому та соціальному аспектах дозволяє знайти нові цікаві підходи в
емпіричному розумінні функціональності цієї категорії в музиці. Ця проблематика має під собою застосування системного підходу до дослідження категорії простору, що сприяє встановленню цілісності, функціональності та ієрархічності її складових. В цей час, однак, (за М. Каганом) він ще не розроблений належною мірою стосовно явищ музичного мистецтва.
Детермінанти фізичного простору «життя» музики безпосереднім чином визначають акустичний простір, що базується на фізичних закономірностях поширення звуку у навколишньому середовищі. В дослідженнях Н. Гарбузова, Г. Гельмгольця, Ю. Рагса, О. Соколова і в музичних концепціях К.
Штокхаузена, Я. Ксенакіса та деяких інших композиторів простір в музиці розкривається як певна
експериментальна сфера, що володіє величезним потенціалом, обумовленим її фізико-акустичними
можливостями.
Акустичний простір музики опосередкований саме чинниками фізичного простору, і в цьому
контексті видається, що досить легко розрахувати найбільш адекватні параметри фізичного простору
для гарної акустики. Насправді, це виявляється не зовсім так легко, оскільки акустикою встановлюються лише вельми умовні величини для концертних приміщень різної функціональності. Крім виконання низки параметрів і планування концертного приміщення відповідно до золотих пропорцій, багато з акустиків помічають, що важливою є й акустичний настрій приміщення.
Вивчення суб'єктивних критеріїв оцінки акустики приміщень слухачами призвело спочатку до
виявлення 18 критеріїв, а потім до виділення тільки 8 незалежних суб'єктивних критеріїв. Саме вони
були роз'яснені у словнику суб'єктивних понять В. Рейхардта: реверберація (гучність приміщення,
відповідне сприйняттю реципієнтів музики), ясність, просторовість, гучність, баланс, тембр, загальне
акустичне враження, заважаючі чинники [3, 38].
Проблема вироблення суб'єктивних критеріїв фізичної акустики залу демонстрації творів посилюється, якщо ми говоримо про самих виконавців, оскільки зовсім небагато є досліджень, пов'язаних з
акустичними вимогами до концертного простору музикантів, які працюють в різних стилях і жанрах, з
урахуванням різних спеціалізацій. Актуальними на сьогоднішній момент є дослідження, які співвідносять суб'єктивні враження виконавців від планування залу, типу сцени, характеру організації сценічного простору, звукових умов планшета сцени, наявності ар'єрсцени, підземних приміщень і багатьох
інших факторів.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що акустичний простір музичного твору як особливим чином з`організоване середовище існування музики обумовлений формами фізичного простору,
але пов'язаний з ним не безпосередньо, а складною системою кореляцій - розгалуженою й нестабільною, яка залежить від безлічі факторів. Акустичний фізичний простір музичного мистецтва є відкритою, динамічною системою, яка безпосередньо пов'язана з іншою, теж складною, відкритою й динамічною системою - перцептуальним простором людської чуттєвості. Зміна в одній системі
призводить до зміни в іншій, доповнюючи можливості обох систем і привносячи до їх поля зовсім інші
результати.
Методик точних обчислень природничих наук недостатньо для вивчення музичного простору,
оскільки вони не завжди можуть пояснити появу нових звуко-просторових якостей, які утворюються
сукупністю просторових властивостей елементів музичної матерії. Сучасна дійсність порушує проблему узагальнення й систематизації знань, накопичених в одній науці - музикознавстві, об'єднання безлічі методик у загальну методологію дослідження, яку можливо результативно застосовувати щодо
аналізу творів академічної й інших форм музичної традиції. Складності у створенні спільної методології дослідження категорії простору полягають у слабкій розробленості деяких підходів, наприклад,
системного, культурологічного, соціального. Необхідність створення загальної методології дослідження категорії простору в музиці актуальна і в зв'язку з тим, що з'являються твори сучасного музичного
мистецтва, які підлягають новим закономірностям організації музичного простору, що обумовлює пошук дослідницьких стратегій, які відповідають природі нових музичних творів.
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CONTRIBUTION OF NATALIIA SLOBODIAN TO THE ESTABLISHMENT OF ARTISTIC
TRADITIONS AND FORMATION OF LVIV BALLET REPERTORY
Purpose of research. The purpose of the research is to reveal the role of Nataliia Slobodian in the development of artistic traditions and the formation of the repertoire of the Lviv ballet. Methodology. Application of a complex of
general (analysis, systematization) and special (art studies, cultural studies) methods and approaches allowed to conduct scientifically objective research. Scientific novelty. Having analyzed sources and having studied the creative career of Nataliia Slobodian, we can state that the ballerina, by her own example, created ideals to follow for the young
performers. As a result, the ballerina became the founder of the Lviv performing school. Conclusions. The image of N.
Slobodian became the embodiment of the patriotic ideal for the modern young generation. Throughout her life, Nataliia
Slobodian proved that it is possible to achieve not only recognition as a choreographer without leaving the native country,
but even more - it is top professionalism. For that reason, it is sad to become aware of the fact that the values of some
contemporary artists do not coincide with the patriotic views of their predecessors. As the national spirit gives more energy for creative work, which soon becomes a part of history. Already in the post-war period, the world learnt about Ukrainian ballet as something different and integral, and stopped perceiving it as part of Russian ballet. Therefore, it is extremely important to preserve, proceed with, and perfect the Ukrainian ballet art, the mastery of which is manifested in the
artistic performance, ballet productions, and the national school that has raised world-class stars.
Key words: Slobodian Nataliia; Lviv Ballet; Ukraine; ballerina; choreography; ballet; traditions.
Петрик Олег Олегович, народний артист України, соліст балету Львівського національного академічного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької, професор кафедри режисури та хореографії
Львівського національного університету ім. Івана Франка
Внесок Наталії Слободян у становлення художніх традицій та формування репертуару львівського балету
Мета дослідження – виявити роль Наталії Слободян у становленні художніх традицій та формуванні репертуару львівського балету. Методологія. Застосування комплексу загальних (аналіз, систематизація) та
спеціальних (мистецтвознавчий, культурологічний) методів і підходів дало змогу провести науково об’єктивне
дослідження. Наукова новизна. Проаналізувавши джерела та вивчивши творчий шлях Наталії Слободян, можемо стверджувати, що балерина власним прикладом формувала ідеали для наслідування молодими виконавцями,
ставши фундатором львівської виконавської школи. Висновки. Своїм життям Наталія Слободян довела, що досягнути визнання у хореографії, не покидаючи рідного краю, можливо. Навіть більше – це вершина професіоналізму. Тому прикро усвідомлювати, що цінності окремих сучасних виконавців не співпадають з патріотичними поглядами їх попередників. Бо національний дух дає значно більше сил для творчості, яка невдовзі стає історією. Ще
в повоєнний період світ пізнав український балет як самостійний, цілісний феномен і перестав сприймати його як
частину російського. Тому надзвичайно важливо зберігати, продовжувати та вдосконалювати українське балетне
мистецтво, майстерність якого полягає у виконанні, постановці балетів та національній школі, що виховала зірок
світового рівня.
Ключові слова: Слободян Наталія; львівський балет; Україна; балерина; хореографія; балет; традиції.
Петрик Олег Олегович, народный артист Украины, солист балета Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, профессор кафедры режиссуры и хореографии Львовского национального университета им. Ивана Франко
Вклад Наталии Слободян в становление художественных традиций и формирование репертуара
львовского балета
Цель исследования – выявить роль Натальи Слободян в становлении художественных традиций и формировании репертуара львовского балета. Методология. Применение комплекса общих (анализ, систематизация) и специальных (искусствоведческий, культурологический) методов и подходов позволило провести научно
объективное исследование. Научная новизна. Анализируя источники и изучив творческий путь Натальи Слободян, можем утверждать, что балерина собственным примером формировала идеалы для подражания молодыми
исполнителями. Как следствие – она стала основателем львовской исполнительской школы. Выводы. Всей своей жизнью Наталия Слободян доказала, что достичь признания в хореографии, не покидая родного края, возможно. Даже больше – это вершина профессионализма. Поэтому обидно осознавать, что ценности отдельных современных исполнителей не совпадают с патриотическими взглядами их предшественников. Национальный дух
дает гораздо больше сил для творчества, которое вскоре становится историей. Еще в послевоенный период мир
узнал украинский балет как самостоятельный, целостный феномен и перестал воспринимать его как часть российского. Поэтому чрезвычайно важно сохранять, продолжать и совершенствовать украинское балетное искусст-
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во, мастерство которого – в исполнении, постановке балетов и национальной школе, воспитавшей звезд мирового уровня.
Ключевые слова: Слободян Наталья; львовский балет; Украина; балерина; хореография; балет; традиции.

Relevance of research. The problem of the role of personality in the formation of ballet traditions of a
theater and choreographic art in general is one of the most urgent in contemporary art studies. Among the
masters of the Lviv ballet, Nataliia Slobodian, a dancer who stood at the origins of the Lviv Performing
School, deserves special attention.
In recent years, there have been many studies devoted to the Ukrainian ballet as a whole
(M. Zahaikevych [1],Yu. Stanishevskyi [5; 6] etc.), Lviv opera and ballet theater (O. Palamarchuk [4],
A. Tereshchenko [7] etc.), individual ballet personalities the art of the Lviv theater (for example, articles
T. Churpita [9] devoted to the choreographer M. Trehubov etc.). But N. Slobodian's creativity in the aspect of
the role in the development of the traditions of the Lviv ballet is not subjected to scientific reflection.
Purpose of research. The purpose of the research is to reveal the role of Nataliia Slobodian in the
development of artistic traditions and the formation of the repertoire of the Lviv ballet.
Statement of basic materials. In their studies, art critics wrote about the formation of ballet groups;
however, they did not focus their attention on the problem of staff turnover as the reason for the weakening
of the foundation of national ballet groups as well as motivational elements for retaining staff in the Ukrainian
theatres.
Observing the world ballet life, one can come across an interesting peculiarity – names of Ukrainian
artists that decorate foreign theatres. Talented youth are moving abroad, leaving native temples of art, not
thinking about the deteriorating cultural standards of the country. This can lead to a total disaster in art in the
future. It is already a major problem now. As the youth considers it to be more prestigious to work and study
the art of choreography in Russia and Western European countries. Many are familiar with such names of
our contemporaries as Svitlana Zakharova, Ivan Vasyliev (soloists of the Bolshoi Theatre (Moscow)), Ivan
Putrov (soloist of a Covent Garden theatre (London)), Leonid Saraphanov (soloist of Mariinsky Theatre
(Saint Petersburg)), Denys Cherevychko (Vienna)), Volodymyr Malakhov (Berlin) etc. And it is by far not a
complete list of Ukrainians abroad, who receive a standing ovation from the audience of the best theatres of
the world.
Frequently, the world art community identifies them as Russians or other foreign performers as they
do not work in Ukrainian theaters; moreover, at contests and festivals, they are introduced as foreigners, despite being, in most cases, Ukrainian citizens. Consequently, few people realize that these artists began their
artistic careers nowhere else but in Ukraine. Evidently, patriotism does not come first for the Ukrainian ballet
artists abroad; rather they are driven by personal ambitions. However, patriotism in particular is one of the
most significant motivational elements for work, leading to the development of a highly professional dancer.
Obviously, such motivational factors as material welfare, the aspiration to become famous and to
have experience of living and working in another country must not be overlooked. Yet, having achieved success, fame, and money, the dancers tend to lose the incredible passion they had when they were pursuing
the desired recognition. On the other hand, patriots, who continue working in Ukraine, teaching young generations, remain in memory for a long time. Among them, there are such talented dancers as Natalia Slobodian (Lviv), Vadym Pisariev, Inna Dorofieieva (Donetsk), Olena Filipieva, Denys Metviienko (Kyiv), Yurii
Karlin, and Olena Kamienskikh (Odessa).
Talents are probably to be encouraged at state level. However, everyone who plans to dedicate his
or her life to the profession of ballet dancer must come to realize that this art is the first and foremost to be
developed in Ukraine. The contribution of Ukrainian artists to the world choreography must go down in history, whereas more solvent theatres are currently taking advantage of our talents. And the ones affected are,
in fact, the Ukrainian public, who do not have the opportunity to enjoy exquisite art. It is due to the fact that a
great many artists contribute to the culture of other countries, not caring about their own posterity.
First and foremost, there must be a possibility for ballet masters to develop professionally. As Yurii
Stanishevskii noted, «it is the production of ballets based on Ukrainian themes that must revive the national
spirit. In the post-war period, the production of the ballet “Lileia” showed that good choreographic art can be
Ukrainian, having awoken in the hearts of not only the performers, but also of the audience the feeling of
pride in their national art» [6, 175].
Nowadays, the theatre still lacks certain momentum, as a contemporary spectator has to grow spiritually. And this requires a large number of professionals.
One of the brightest representatives of the Ukrainian art of ballet is Nataliia Vasylivna Slobodian,
who dedicated almost 70 years of her life to the Lviv National Academic Opera and Ballet Theatre named
after Solomiia Krushelnytska. This woman should inspire the contemporary youth. She is one of the creators
of the Ukrainian ballet. In 1940s-970s, the ballerina was in the prime of her artistic life.
Nataliia Slobodian rarely gave interviews, she would more often ‘talk with her legs’. In reality though,
her life was not a bed of roses: she lived through war, German occupation, famine, and loss of close people.
The daughter of an opera prima Lidiia Nedzvedska-Borovska and a journalist Vasyl Slobodian had dreamt of
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becoming a ballerina since her childhood. Upon accomplishing her dream, the artist would later call the theatre her second home [2].
In order to preserve regional ballet groups, the leading soloists, who dedicated to them their entire
lives, would become their art directors, reviving the best performances of the past. In Lviv, alongside
H. Isupov there was a glorious Ukrainian ballerina N. Slobodian [5, 325-326].
The honorable name of the ballerina is one the first among the individuals that created the theatrical
art of Lviv. «The art of Nataliia Slobodian became a bright, meaningful and great page in the history of the
development of the Ukrainian choreography» (from newspaper «Vilna Ukraina») [1, 35]. The characters that
N. Slobodian created did not leave anyone indifferent; she was called «Ukrainian Ulanova», and Ulanova
herself emphasized the exceptional virtuosity and lightness of performance of the Ukrainian ballerina.
When N. Slobodian went on stage, already from her pose, like that of an anxious, frightened bird,
from her delicate body movements, one could sense that on stage, was not just a dancer, who had performed a due amount of parts and variations, but an actress, who can fully feel the character, living through
every moment.
Indeed, in the ballet, all the characters performed by N. Slobodian lived on love alone. And how
deeply could they, created by her, love! How the innocent feelings of Masha from «Nutcracker» (music by
Tchaikovsky) were revealed; how faithful and loving was Raymonda in the eponymous ballet by A. Hlazunov;
how dramatic and passionate was Nikea from the ballet «La Bayadere» (The Temple Dancer). How spiritual
were the movements, gestures, and dancing of Funny from the ballet «The Great Waltz» created by
M. Trehubov, a legendary ballet master, music by J. Strauss. In this role, the performer was neither a «society hostess» nor an artful seductress. Elegant and graceful, she was again a mystery. In her flirtatious, passionate dancing and appearance there is something from the famous ballerina Funny Elsler, an enthusiastic,
poetic, and somewhat crazy Funny. The actress subtly conveys the gradual emergence of a real feeling in
the soul of her character (from the newspaper «Vechirniy Kyiv») [1, 37].
All viewers– professionals and amateurs–saw the dancer as a sincere, joyful and impulsive woman.
And this is how the character of Phrygia from the ballet «Spartacus» was depicted: «…The faithful wife of
Spartacus, Phrygia, was depicted by the honored artist of USSR N. Slobodian according to the antique tradition that came to us through Plutarch. The character of Phrygia was created by the artist with the peculiar to
her sense of style and plasticity. It is with great exaltation that she performs the finale, where her mastery
reaches the pinnacle of traditional heroic pathos. Thanks to that, a special connection, spiritual affinity appears between the performers and the audience» [1, 27].
Nataliia Slobodian was the prima ballerina of the Lviv theatre and had all the leading roles of the ballet repertory. She had an impeccable performance technique, behind which was an immense amount of daily
work. She was an artist who, by sophisticated art of dance and pantomime, was able to reveal the vivid personalities of her characters. The diversity of characters created by the artist is one of the most attractive features of the performance report, presented by N. Slobodian.
Ballets were created for the dancer. Many composers considered it an honor to invite the Ukrainian
ballet star to «shine» in their work. Anatoliy Yosypovych Kos-Anatolskiy dedicated three ballets to Nataliia
Slobodian – his inspirational muse. He worked with her in person, adjusting the tempo of his musical performances.
The ballerina was invited to join the most prestigious ballet companies in the world, but the dancer
did not leave her home theatre, and, by her creative activity, she improved the level of ballet choreography.
The artist’s repertory included around 50 leading roles, among which: Odetta-Odiliia – «Swan Lake»
(P. Chaikovskyi), Aurora – «Sleeping Beauty» (P. Chaikovskyi), Giselle – from the eponymous ballet
(A. Adan), Medora – «Le Corsaire» (A. Adan), Kitri – «Don Quixote» (L. Minkus), Nikia – «Bayadere»
(L. Minkus), Raymonda – «Raymonda» (O. Glazunov), Lileia – «Lileia» (K. Dankevych), Lisa – «Futile Precaution» (P. Gertel), Svanilda – «Coppelia» (L. Delibes), Tao Hoa – «The Red Poppy», Parasha – «The
Bronze Horseman» (R. Glière), Laurencia, Jacinta –«Laurencia» (A. Crein), Solveig – «Peer Gynt»
(E. Grieg), Phrygia – «Spartacus» (A. Khachaturian), Maria –«The Fountain of Bakhchisarai» (B. Asafyev),
Funny –«The Grand Waltz» (J. Strauss), Francesca – «Francesca da Rimini» (P. Chaikovskyi), Svetlana –
from the eponymous ballet (D. Klebanov), Esmeralda – «La Esmeralda» (C. Pugni, R. Glière), Tsar-Divytsia
(Tsarevna) – «The Little Humpbacked Horse» (C. Pugni), Suimbike – «Shurale» (F. Yarullin), Olena – «The
Coast of Happiness» (A. Spadavecchia), Orysia – «Orysia», Dzvinka –«Khustka Dovbusha» (Dovbush’s
Kirchief), Manusia – «Soychyne Krylo» (The Jay’s Wing) (A. Kos-Anatolsky), Marusia Boguslavk – «Marusia
Boguslavka» (A. Svechnikov), Elada – «Pan Twardowski» (L. Róycki), Bonacieux – «The Three
Musketeers» (V. Basner), Marichka – «Tini Zabutykh Predkiv» (Shadows of Our Forgotten Ancestors)
(V. Kyreiko), Sari – «The Path of Thunder», Aysha – «Seven Beauties» (K. Karayev), Shyrin – «The Legend
of Love» (A. Melikov), Angara – «Angara The Beauty» (L. Knipper), Muse – «I remember a wonderful moment» (G. Sinisalo), Natalia Kamintseva – «Youth» (M. Chulaki), White Girl –«Poem about a Black Man»
(G. Gershwin), Lady in Red – «Bolero» (M. Ravel), Waltz no.7 in Chopiniana (Les Sylphides)
(F. Chopin) [8, 177].
N. Slobodian danced all roles prominently; therefore, the soloist of the Lviv theatre was invited to Kyiv to perform the main part in the new production of the capital theatre – Marusia Boguslavka.
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The ballerina of deep intrinsic dramatic transformation, who created a large gallery of fabulous
dancing characters, endowed with emotional power, dramatic nature and tender lyricism, N. Slobodian
was devoted to the traditions of academic classical dance all her life. Her uni que performance art was
an organic combination of sophisticated dance technique, psychologically plausible dramatic perfo rmance, and sculpturally expressive plasticity. An alumna of the last prewar class of the Kyiv Choreogr aphy College, a student of A. Vahanova, a renowned teacher and ballet mistress, and of the founder of
the national ballet performance art K. Vasina, she dedicated all her artistic career to the Lviv Opera
Theatre, where she danced for twenty-five years [2].
Nataliia Slobodian became the symbol of sophistication and taste in the ballet theatre, since every
performance of the dancer proved that there is indeed no limit to perfection. The Ukrainian ballerina mastered the ballet art so well that she was able to dance proficiently and sensuously at the same time.
Moscow critics wrote about her: «Nataliia Slobodian created amazing characters in the national ballets, where the proficiency of the actress gained a tragic tone. Refusing to recognize the simplistic representational depiction of folk characters, the ballerina would always accentuate the nobility of soul, the purity of
thought, and the loyalty of her heroines» (from the newspaper «Trud») [1, 41]. «An amazing ballerina developed on the stage of the Lviv theater, and today she is a role model for the theatrical youth. Hers is a great
example to follow. She is a ballerina, whom the world’s audience knows to be Ukrainian», – was written in
Kyiv «Robitnycha Hazeta» in 1959 [1, 38].
After finishing her dancing career, the ballerina did not leave theatre and actively embarked on a
teaching and tutoring career, devoting her time to the education of talented youth and passing on her invaluable experience to succeeding generations.
On March 1, 2013, a gala concert – celebration of the 90th anniversary of the great ballerina took
place. There came her students and admirers from different countries with the words of sincere gratitude. It
never fails to amaze that even in such advanced age, N. Slobodian was an extremely active tutor of the
theatre ballet and continued, by her example and hard work, to set the tone for the work of the theatre ballet
group. The ballet artist, even at 90, did not look her age–charismatic, with a sense of humor, self-deprecating
and highly professional ballerina, who was always generous with not only professional, but also life advice.
In ballet productions, it is young soloists and artists of corps de ballet that prove to be interesting;
thanks to the dedicated work of their tutor, a famous Ukrainian ballerina N. Slobodian, with emotional inspiration and exquisite precision, they recreate the vivid content and complex choreographic picture of productions of classical choreographers. In the actual repertory of Lviv artists, the ballet legacy reigns supreme due
to the fact that daily work on its implementation polishes the performance skills of mainly young ballet group
and its talented soloists, with whom worked N. Slobodian, who was herself a brilliant interpreter of leading
roles, most notably, in classical productions [5, 372]..
Scientific novelty. Having analyzed sources and having studied the creative career of Nataliia Slobodian, we can state that the ballerina, by her own example, created ideals to follow for the young performers. As a result, the ballerina became the founder of the Lviv performing school.
Conclusions. The image of N. Slobodian became the embodiment of the patriotic ideal for the modern young generation. Throughout her life, Natalia Slobodian proved that it is possible to achieve not only
recognition as a choreographer, without leaving the native country, but even more - it is top professionalism.
For that reason, it is sad to become aware of the fact that the values of some contemporary artists do not
coincide with the patriotic views of their predecessors. As the national spirit gives more energy for creative
work, which soon becomes a part of history.
However, the consequences of talented artists leaving the country are disheartening. And one can
just imagine how much the cultural standard of the population will deteriorate without the proper level of ballet. Indeed, these performances should be perceived not only as a beautiful sight, but also as a possibility to
take a deeper, different look at life. Ballet inspires, develops the sense of beauty. And that is an indispensable part of human life.
Already in the post-war period, the world learnt about Ukrainian ballet as something different and integral, and stopped perceiving it as a part of Russian ballet. Therefore, it is extremely important to preserve,
proceed with, and perfect the Ukrainian ballet art, the mastery of which is manifested in the artistic performance, ballet productions, and the national school that has raised world-class stars.
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ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНА МУЗИКА:
ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРОТВОРЧІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
Метою дослідження є історико-культурологічний та структурний аналіз духовної музики православної
традиції. Методологія дослідження полягає у використанні історичного та системного методів, які дозволили
розглянути духовну музику як значне історико-культурне явище, обґрунтувати його соціальну значущість. Наукова новизна полягає в концептуальному осмисленні духовної музики православної традиції, обґрунтуванні її
структури, історичної та соціокультурної ролі. Висновки. Розвиток української культури неможливо уявити без
храмового мистецтва православ’я. Духовна музика, поруч з архітектурою та живописом, є його найбільш значущім компонентом. Вона уособлює злиття важливих культурних елементів – мистецтва та релігії. Історичний розвиток духовної музики православної традиції позначений її поступовою секуляризацією та формуванням, окрім
літургічного (суто богослужбового) – паралітургічного та позалітургічного напрямів. Кожен з них представлений
численними жанрами та пластами музичних творів, які займають своє вагоме місце в історії розвитку вітчизняної
музичної культури та є не лише культурними цінностями, а й своєрідним художнім одкровенням багатьох поколінь
українського народу, історія якого тісно пов’язана з православною церквою та глибоко пронизана її релігійним
впливом.
Ключові слова: духовна музика; православна культура; літургічний; паралітургічний; позалітургічний.
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Православная духовна музыка: исторические и культуротворческие аспекты развития
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Целью исследования является историко-культурологический и структурный анализ духовной музыки
православной традиции. Методология исследования заключается в использовании исторического и системного
методов, которые позволили рассмотреть духовную музыку как значительное историко-культурное явление,
обосновать её социальную значимость. Научная новизна заключается в концептуальном осмыслении духовной
музыки православной традиции, обосновании ее структуры, исторической и социокультурной роли. Выводы.
Развитие украинской культуры невозможно представить без храмового искусства православия. Духовная музыка,
наряду с архитектурой и живописью, является его наиболее значимым компонентом. Она олицетворяет слияние
важных культурных элементов – искусства и религии. Историческое развитие духовной музыки православной
традиции характеризуется ее постепенной секуляризацией и формированием, наряду с литургическим (сугубо
богослужебным) – паралитургического и внелитургического направлений. Каждый из них представленный многочисленными жанрами и пластами музыкальных произведений, которые занимают свое важное место в истории
развития отечественной музыкальной культуры, являются не только культурными ценностями, но и своеобразным художественным откровением многих поколений украинского народа, история которого тесно связана с православной церковью и глубоко пронизана ее религиозным влиянием.
Ключевые слова: духовная музыка; православная культура; литургический; паралитургический; внелитургический.
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Orthodox spiritual music: historical and cultural aspects of development
The purpose of the article is historical and cultural and structural analysis of the spiritual music of the Orthodox tradition. The methodology of the study consists in the use of historical and systematic methods that allowed us to
consider spiritual music as a significant historical and cultural phenomenon to substantiate its social significance. Scientific novelty consists of conceptual comprehension of religious music of the Orthodox tradition, substantiation of its
structure, historical and socio-cultural role. Conclusions. The development of Ukrainian culture cannot be imagined
without the temple art of Orthodoxy. Spiritual music, along with architecture and painting, is its most significant component. Religious music, along with architecture and painting, is its most vital component. It embodies the fusion of critical
cultural elements - art and religion. The historical development of the spiritual music of the Orthodox tradition is characterized by its gradual secularization and formation, along with liturgical (purely liturgical) - paraliturgical and extraliturgical
directions. Each of them is represented by numerous genres and layers of musical works that occupy an essential place
in the history of the development of the national musical culture. They are not only cultural values but also a kind of artistic revelation of many generations of the Ukrainian people whose history is closely connected with the Orthodox Church
and deeply permeated by it religious influence.
Key words: spiritual music; Orthodox culture; liturgical; para-liturgical; extra-liturgical.

Актуальність теми дослідження. В умовах утвердження національної свідомості та гуманістичних ідей в Україні постає потреба використання універсальних можливостей духовних надбань нації. У
даному контексті відродження християнської моралі, звернення до духовних цінностей і традицій українського православ’я є важливим чинником консолідації та об’єднання українського соціуму. Майбутнє
України залежить не тільки від ефективності політичних і економічних реформ, але і від того, чи збережуться традиційні культурні цінності, які концентруються у музичному мистецтві православної традиції. Духовна музика є важливим чинником пропаганди християнських цінностей у нашій країні.
Аналіз її культуротворчих функцій та релігійно-філософських засад є актуальним, адже ментальність і
самобутність української культури багато в чому ґрунтується на православ'ї, і не тільки в етикорелігійному, а й у широкому культурологічному контексті.
Стан наукової розробки проблеми. Аналіз наукової літератури свідчить про значний інтерес
українських вчених до окресленої проблематики. Зокрема, українська духовна музика XVII – XVIII
століть стала об’єктом наукових досліджень Н. Герасимової-Персидської, Т. Компанієць, Л. Корній, Ю.
Медведика; регіональні особливості розвитку церковного музичного мистецтва проаналізовані у наукових працях І. Бермес, Л. Дорохіної, Л. Кияновської, Л. Мороз; духовну музику як феномен української
культури досліджують Д. Болгарський, Б. Кіндратюк, Б. Кудрик, І. Харитон, М. Юрченко та ін.
Мета статті – розглянути духовну музику православної традиції як феномен української культури, проаналізувати її художньо-естетичні, богословські та соціокультурні функції.
Виклад основного матеріалу. Православній духовній музиці належить особливе місце у розбудові загальнонаціональної культури, формування її самобутності і духовних цінностей. Однією із найважливіших ознак культури нації є вміння берегти цінності минулого, сприймати та накопичувати їх
естетичну значущість, адже розвиток культури людства – це не тільки створення нових культурних
цінностей, а й осмислення духовного досвіду попередніх поколінь.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що українські філософи, богослови та культурологи доволі часто вбачають коріння української культури, її самобутність саме у християнстві, яке стало головним її культуротворчим фактором. На думку українського філософа, церковного діяча Василя
Зеньківського: «Вся культура релігійна у своєму основному значенні, хоча її емпіричний зміст і стояв
поза релігією... ідеали і завдання, проблеми та задуми релігії гуманізму стоять у глибокому внутрішньому зв'язку з християнством. Православ'я наповнено глибокого і внутрішнього інтересу до «культури»,
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воно породжувало культурну творчість, було носієм освіти, незмінно і наполегливо прагнуло до
пом'якшення життєвих відносин, до одухотворення і перетворення життя» [6, 27].
Духовна музика, як важливий елемент у системі православної культури, концентрує у собі морально-естетичній потенціал спрямований на реалізацію загальнолюдських цінностей, насичена
світом духовності і надії, любові і спрямованості до досконалості. Як невід'ємна складова християнської культури, вона досліджувалася праотцями церкви, науковцями, займала центральне місце у творчості багатьох композиторів.
Значне протиріччя викликає у дослідників питання розмежування понять «богослужбовий спів»
та «духовна музика». Питання церковності духовної музики не втратило своєї актуальності і на
сьогодні. Багато авторів відокремлюють поняття «духовна музика» від богослужбового співу. На Русі
слово «музика» позначалося як мирське музикування, тому люди чітко усвідомлювали особливу
своєрідність і неповторність богослужбового співу і гостро відчували різницю між цими поняттями.
Пов’язано це з тим, що людина прийшовши до храму повинна опанувати свої емоції, уважно та глибоко слухати молитви, а почувши богослужбовий спів вникнути у текст псалмів, а не відволіктись від них.
На Русі, причетних до співочого храмового мистецтва називали обраними, мудрими, і ставлення до співу було як до таїнства. Різницю між музикою і богослужбовим співом вбачали в тому, що
богослужбовий спів долучає віруючого до старанної молитви, а музика створена для насолоди.
В. Мартинов вважає, що богослужбовий спів має небесне походження на відміну від музики.
Згідно зі Священним писанням виникнення музики одночасно відбувається в період активного формування матеріальної цивілізації, що породжує накопичення зла та несправедливості. «Природно, що
настільки протилежні явища, як богослужбовий спів і музика не можуть мати єдиної історії і розвиваються окремими самостійними шляхами, то зіштовхуючись один з одним, то розходячись, існуючи
незалежно» [4, 12].
А. Нікольський шукаючи критерії розмежування цих двох понять наголошував: «Переносячи
тлумачення слова «церковний» на музику, ми повинні від останньої вимагати передусім таких форм,
які не мали б подібності з музикою, призначеною для інших цілей, тобто не для богослужбових» [7,
564].
З іншого боку, майже до кінця ХVІІ ст. церковна музика залишалася єдиним видом професійного музичного мистецтва на Русі. Розвиток церковного співу характеризується появою центрів хорового
співу, шкіл, традицій та напрямів, які в них виникали. Ще за часів князя Володимира та його сина Ярослава відкриваються перші школи церковного співу, а їх випускники стають професійними півчими у
храмах. Першими вчителями церковного співу на Русі були грецькі педагоги. Співаків готували починаючи з дитячого віку, а навчання будувалось на міцній педагогічній основі.
Незмінним компонентом річного кола православного богослужіння є осьмогласіє – ієрархічно
організована інтонаційна система, яка підпорядковується принципу розподілу богослужбових текстів
по восьми гласах. Супроводжуючи православне богослужіння понад тисячу років, будучи мелодійним
фундаментом церковних піснеспівів, гласова система не втратила свого значення і в сучасній співочої
практиці. Основною формою богослужбового співу на Русі від часів прийняття християнства і до
XVII ст. був знаменний розспів. З часом у практику богослужіння у православних церквах України
увійшли Києво-Печерський, демествений, путєвой, грецький, болгарський розспіви. Цінність древніх
розпівів, які натхненно передавалися від покоління до покоління полягає у молитві, яка утворювалась
у звуках, в мелодії, як доповнення до Святого слова.
Окремо треба охарактеризувати Києво-Печерський розспів, який існує в культурі Україні майже
тисячу років. На думку Д. Болгарського він «уособлює досвід богослужбової традиції України, яка не
має аналогів у вимірах часу та в своєрідності ознак» [2, 1]. «В умовах протистояння різних релігійних
факторів співочий обіход монастиря втілював загальнозначущі, стійкі якості музичної культури
України. Серед них головним є надання людині можливості реалізувати засобами розспіву універсальне, природне прагнення до світла й істини» [2, 18].
У ХVІ ст. на теренах нашої країни починає поширюватись партесний спів. Вже у ХVІІ ст. він
спричинив реформу церковного співу. Загально відомо, що величезний вплив на українську та
російську духовну музику мала творчість українського композитора і педагога М. Дилецького, який у
своїй праці «Граматика мусікійська» розробив теоретичні основи партесного співу та виклав основні
композиційно-технологічні правила, знати які повинні були композитори, педагоги та виконавці.
ХVІІ – ХVІІІ століття стають розквітом української церковної музики. Видатні представники
української музики – Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель, П. Турчанінов створили шедеври
національної та світової музики. З часів діяльності цих видатних композиторів вітчизняну духовну музику можна розглядати не лише як складову церковної культури, а й світської.
На початку ХХ ст. зі спробою реформування церкви в українському суспільстві та утворенням
української автокефалії видатні вітчизняні композитори, які творили у цей час – К. Стеценко, М. Леонтович, Г. Давидовський, П. Козицький, Я. Яциневич, П. Демуцький, М. Вериківський, В. Ступницький та
інші, роблять спробу надати українській духовній музиці рис національного характеру. Ними створено
багато духовних піснеспівів літературно-біблійний текст яких написаний українською мовою. Нажаль,
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тривалий час працювати у жанрі духовної музики вони не змогли, на заваді чому стали часи сімдесятирічного безбожництва.
На межі ХХ – ХХІ століть проблема духовного відродження набуває в Україні актуального значення: повертаються із забуття маловідомі або невідомі факти, події, імена, внаслідок побудови нових
церковно-державних відносин складаються сприятливі умови для відродження традицій церковної
півчої культури, багатовіковий шлях розвитку якої практично зупинився на початку минулого століття.
На думку І. Харитона? «ефективним засобом, спроможним дати можливість сучасним поколінням доторкнутися до багатовікової історії духовної культури, відчути її витоки, виховувати почуття гордості за свою країну, народ, культуру є храмове мистецтво, зокрема церковна музика» [8, 3].
Відношення до духовної музики серед науковців, композиторів, церковних діячів, філософів
різне. Церковний спів, який звучить у стінах храму багатьма дослідниками характеризується як духовна музика і навпаки, для деяких музика сучасних композиторів написана на духовні тексти неприпустима до виконання у храмі. Подібне розділення не можна оцінити як суворо позитивне або негативне,
необхідно розуміти, що тільки комплексний підхід до вивчення духовної музики дасть можливість повноцінно вивчити його історію, оцінити його внесок у світову та національну культуру.
У нашому дослідженні духовна музика розглядається як сакрально-естетичний елемент православної культури. Найбільш прийнятною її класифікацією є поділ на літургічну, паралітургічну та позалітургічну (за О. Зосім, Ю. Медведиком, Н. Супрун-Яремко та ін.).
До літургічної музики православної традиції ми відносимо піснеспіви що виконуються під час
канонічного культового богослужіння, тобто на вечірній, утреній, літургії, святкових службах тощо. Це
основні види православної гімнографії: псалми, тропарі, кондаки, гімни, молитви, причетні вірші, стихири, хваління та ін.
Культуротворчий вплив літургійної музики завжди був надзвичайно потужним. Споконвічно
релігійно-духовна культура для всіх прошарків населення є нормою побуту. Релігійні обряди супроводжують людину усе її життя, від народження до смерті – хрещення, причастя, вінчання, панахиди
тощо. Отже, світ особливої краси літургійної музики супроводжує життя широких верств населення
України, і є для багатьох сферою високих моральних ідеалів.
До паралітургічної музики відносимо духовні піснеспіви, які не є обов’язковими у канонічному
богослужінні, не мають суворих канонів, й призначені для концертного виконання під час святкових
служб. Паралітургічна музика у православній традиції набуває поширення в добу українського бароко
й має два основні вектори розвитку. До першого відносимо жанр хорового концерту, поступове впровадження якого у церковну службу відбувається з поширенням партесного співу на теренах України (з
XVI ст.). Художніх вершин свого розвитку даний жанр досягає у добу класицизму в творчості М. Березовського, А. Веделя і Д. Бортнянського, які зуміли втілити прогресивні художні ідеали свого часу.
Другим важливим чинником розвитку паралітургічної музики на теренах України стає поширення духовної пісні в XVI–XVIII ст. Канти і псальми, які можна було віднести до позалітургічної музики,
поступово набувають літургічної функції. На думку Ю. Медведика «певне зближення духовної тематики барокової доби до богослужбової практики відображає не тільки тенденцію до збагачення релігійномистецького арсеналу церкви, але є ще одним зі свідчень тісного генетичного зв’язку між суто сакральним гімновим та позацерковним (пісенним) напрямом музичної творчості» [5, 141]. Нині духовні
пісні безумовно потрібно відносити до паралітургічної музики, адже їх виконання під час святкових
церковних служб є традиційним (колядки, щедрівки, великодні тропарі, пісні присвячені святим тощо).
Паралітургічна музика знайшла своє відображення у творчості як класиків української хорової
музики (М. Леонтович, К.Стеценко, О.Кошиць, Я. Яциневич, П. Демуцький та ін.), так і плеяди сучасних митців (Л. Дичко, Г. Гаврилець, В. Сільвестров, В.Степурко та ін.). Нині вона є важливою складовою музичної культури України – звучить у межах численних музичних фестивалів та конкурсів,
концертах хорової музики, входить до репертуарного плану навчальних програм з хорового диригування у мистецьких освітніх закладах і в цілому в широке музично-просвітницьке коло.
До позалітургічної музики ми відносимо композиції в яких сакральні ідеї знаходять відображення в досить вільному компонуванні текстів і музичних образів. Для неї є характерним пошук нових
форм, музично-виразних засобів і образно-смислових інтерпретацій у межах сучасної естетичної
свідомості.
Ґенеза позалітургічної музики пов’язана із розвитком духовної пісні яка, як зазначалося вище,
виникла як позалітургічний жанр церковної музики і лише з часом набула паралітургічної функції. Сучасний розвиток духовної пісенності в Україні позначений новою віхою розвитку – розвитком жанру
авторської духовної пісні, який є суто позалітургічним її різновидом.
Духовна авторська пісня виникла з огляду на потребу передати своє ставлення до вічних християнських цінностей, свою приналежність до унікального духовного простору. Виконується вона під
акомпанемент (гітара, бандура, фортепіано тощо). Основними рисами жанру є домінуюча роль тексту,
ліричний тон вислову, відсутність широких мелодичних ходів. Серед відомих авторів та виконавців
духовних авторських пісень О. Ахаімов, О. Коняєв, В. Мазур, А. Семенко та ін. Розповсюджуються
православні авторські пісні серед людей християнського світогляду, найчастіше від виконавця до виконавця, у соціальних мережах тощо.
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До позалітургічної музики православної традиції відносимо й дзвонарське мистецтво. Музика
православних дзвонів є унікальним, художньо своєрідним феноменом української культури. Історично
дзвін у православній культурі був єдиним музичним інструментом, який дозволений канонами церкви.
Виконують дзвони сповіщальну функцію – скликають віруючих до богослужіння, підносять урочистість
церкви, сповіщають не присутнім у храмі про час особливо важливих частин богослужіння, висловлюють радість, смуток і торжество народу.
За часів незалежної України відкриваються спеціальні школи та навчальні центри дзвонарського мистецтва, які зазвичай організовані при єпархіях та здійснюють навчання теоретичним і практичним навичкам дзвоніння. Багато різноманітних стилів зараз можна почути в межах фестивалів
дзвонарського мистецтва, які традиційно проводяться в Луцьку – «Благовіст Волині», Дніпропетровську – «Дніпровський дзвін», Полтаві – «Диканські передзвони» і мають статус міжнародних. Основними
завданнями фестивалів є відродження інтересу до дзвонарського мистецтва як самобутньої культурної традиції України.
Висновки. Розвиток української культури неможливо уявити без храмового мистецтва православ’я. Духовна музика, поруч з архітектурою та живописом, є його найбільш значущім компонентом.
Вона уособлює злиття важливих культурних елементів – мистецтва та релігії. Історичний розвиток
духовної музики православної традиції позначений її поступовою секуляризацією та формуванням,
окрім літургічного (суто богослужбового) – паралітургічного та позалітургічного напрямів. Кожен з них
представлений численними жанрами та пластами музичних творів, які займають своє вагоме місце в
історії розвитку вітчизняної музичної культури та є не лише культурними цінностями, а й своєрідним
художнім одкровенням багатьох поколінь українського народу, історія якого тісно пов’язана з православною церквою та глибоко пронизана її релігійним впливом.
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ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПОДІЛЬСЬКОГО КРАЮ КІНЦЯ XIX − ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Мета роботи: на основі аналізу джерельного фонду, а також наукових досліджень щодо театрального
життя Подільського краю, виокремити характерні риси музично-театрального життя зазначеного періоду, відтворити маловідомі сторінки тогочасного мистецького процесу. Методологія: у статті використаний метод логічноузагальнюючий, який дозволяє виявити якісні локальні особливості мистецького життя подільського краю у зазначений період. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дослідженні вперше системно відображено театральне життя Поділля вищезгаданого періоду крізь призму функціонування театральних колективів. Висновки:
протягом XIX століття важливим для театрального життя регіону була діяльність в галузі театрального мистецтва
представників польської нації. Зокрема, саме поляки були ініціаторами організації перших театральних вистав. Це
сприяло появу, розвиток та функціонування мішаних (польсько-російських, польсько-російсько-українських), а з
часом й українських театральних труп. Все це створювало підґрунтя для подальшого розвитку театральної культури Поділля.
Ключові слова: театральна культура; музична культура; Поділля.
Антошко Марина Олеговна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры общего и специализированного фортепиано, Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского
Театральная жизнь подольского края конца XIX − начала XX столетия
Цель работы: на основе анализа библиографического фонда, а также научных исследований театральной жизни подольского края, выделить характерные черты музыкально-театральной жизни указанного периода, воссоздать малоизвестные страницы художественного процесса. Методология: в статье использован логико-обобщающий метод, который позволяет выявить качественные локальные особенности художественной
жизни подольского края в указанный период. Научная новизна работы заключается в том, что в исследовании
впервые системно отражена театральная жизнь Подолья вышеупомянутого периода сквозь призму функционирования театральных коллективов. Выводы: в данный период главным для театральной жизни региона была
деятельность в области театрального искусства представителей польской нации. В частности, именно поляки
были инициаторами организации первых театральных представлений. Это способствовало появление, развитие
и функционирование смешанных (польско-российских, польско-российско-украинских), а со временем и украинских театральных трупп. Все это создавало почву для дальнейшего развития театральной культуры Подолья.
Ключевые слова: театральная культура; музыкальная культура; Подолья.
Antoshko Marina, Ph.D., assistant professor in general and specialized piano, secretary of the rector at the
National Music Academy of Ukraine Tchaikovsky
Theatres life on Podolia late XIX beginning of XX century
Purpose of the article is to the source fund and research on theatrical life Podolsky edge isolate features musical and theatrical life given period, play little-known pages of the contemporary artistic process. Methodology. The
method used in the article logically synthesis, which allows you to identify qualitative features of the local artistic life of
Podolia in this period. Scientific novelty is that the first systematic study reflected the theatrical life skirts above period,
in the light of the functioning theater companies. Conclusions. In the XIX century, essential for the theatrical life of the
region was the work in the field of dramatic art representatives of the Polish nation. In particular, it was the Poles the
initiators of the first theatrical performances. Thre mentioned issue has contributed to the emergence, development, and
operation of mixed (Polish-Russian, Polish-Russian-Ukrainian) and with time and Ukrainian theater company. All this
created the basis for further development of theatrical culture skirts.
Key words: theatre’s culture; music culture; Podolia.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що містить інформацію стосовно витоків театрального життя Поділля у ХIX столітті та фактичний матеріал щодо театрального життя продовж першої половини XX століття. Актуальним є виокремлення діяльності аматорських колективів на Вінниччині вищезгаданого періоду.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед робіт з культури подільського регіону виділяються дослідження, присвячені окремим аспектам музичного і театрального життя Поділля. На жаль, роботи, у
якій комплексно висвітлювалися б усі етапи розвитку музичної культури Поділля поки що не існує.
Проте, у працях вітчизняних учених можна знайти відомості про окремі її галузі (у тому числі театральну, хорову культуру, виконавське життя), конкретні хронологічно обмежені періоди її історії тощо.
Важливим етапом дослідження Вінниччини як окремого культурного регіону є дисертація Тетяни Бурдейної-Публіки «Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як
складової культури Подільського краю». Зокрема, у роботі детально розглядається концертне життя
© Антошко М. О., 2018
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Вінниччини починаючи з 30х років ХХ століття, висвітлюється роль різних мистецьких установ, зокрема, Вінницької обласної філармонії, провідних професійних колективів минулого і сучасності, фестивальний рух тощо. У першому розділі дослідження наведено огляд музичної культури Поділля до початку ХХ століття включно. Окрему розвідку дослідниці присвячено становленню музичного мистецтва
в приватних садибах регіону на межі XVIII–ХІХ століть. Попри деякі неточності, пов’язані з конкретизацією згадуваних імен і датування подій, робота є доволі цікавим узагальненням відомостей з історії
маєткової культури краю, у тому числі й маловідомих архівних матеріалів.
Проблеми музичної культури та театру на теренах Правобережної України першої половини
XIX століття підіймаються в дисертаційному дослідженні Ольги Волосатих. Дослідниця систематизує
відомості про музичне мистецтво Правобережжя, досліджує специфіку функціонування маєткового
магнатського, аматорського та антрепренерського театрів в окремих осередках регіону. У дисертації
також представлений репертуар постійних, пересувних і маєткових театрів Правобережної України
першої половини XIX століття.
Мета дослідження: на основі аналізу джерельного фонду, а також наукових досліджень щодо
театрального життя подільського краю, виокремити характерні риси музично-театрального життя зазначеного періоду, відтворити маловідомі сторінки тогочасного мистецького процесу.
Виклад основного матеріалу. Протягом XIX століття театральне життя Поділля багато в чому
визначалося спільними для всіх українських теренів рисами. Чи не найхарактернішою з них можна
вважати побутування універсальних за своєю функціональністю колективів: різнобічний жанровий репертуар (драматичні вистави, опери, водевілі, балети тощо), мультимовність (спектаклі грались польською, французькою, російською, українською, німецькою мовами), змішаний склад труп (російськоукраїнські й російсько-українсько-польські колективи, зокрема, очолювані Іваном Штейном, Александером Ленкавським, Людвіком Млотковським, Петром Рекановським). Вони гастролювали не лише по
місцевостях Поділля, але й по Україні загалом і, подекуди, навіть за її межами.
До репертуару подібних тогочасних театрів входили драматичні п’єси, опери та балети, але
явно переважали синтетичні музично-драматичні форми, наприклад, опери-водевілі, опери-балети,
комедії з музикою тощо. Щодо жанру опери, слід відзначити, що переважали твори із нескладними
музичними номерами, які здебільшого чергувались із розмовними діалогами. Драматичні п’єси були
насичені музичними епізодами, найчастіше це були народні пісні, танці й хори, які вставлялися за
необхідністю. У операх-водевілях (зокрема, «Казак-стихотворець» Олександра Шаховського і «Катерино» Кавоса, «Москаль-чарівник» Івана Котляревського, «Бой-жінка» Григорія Квітки-Основ’яненки)
розмовні діалоги чергувалися із піснями, при цьому ці пісні були тісно пов’язані з дією, і в багатьох
випадках відігравали значну роль у розкритті драматичних ситуацій та характерів дійових осіб. Ця
традиція походить ще з інтермедій вертепів та шкільних драм [6, 134135].
Однією з найпопулярніших та показових зразків української тогочасної драматургії можна вважати «Наталку-Полтавку» І. Котляревського. Ця «малоросійська опера» (за жанровим визначенням
самого автора) довела свою надзвичайну життєвість, маючи тривалу історію постановок. Її сценічне
життя розпочалося 1819 року в Полтавському театрі, яким керував сам І. Котляревський. На початку
20х років XIX ст. «Наталка Полтавка» за участю М. Щепкіна була поставлена у Харкові й Києві, а в 30х
роках вистава була показана у Москві та Петербурзі, згодом, ставши однією з улюблених українських
опер [6, 134135]. Першим відомим українським дослідником, який зосередив свою увагу на вивченні
театрального життя Поділля, був історик та етнограф Кость Копержинський. Цій проблемі, зокрема,
була присвячена його стаття «Театральне та музичне життя на Поділлі наприкінці XVIII та в перші три
десятиліття XIX століття» [4, 119]. Автор вдається до характеристики історичного тла, яке зумовило
специфіку мистецького життя регіону: «Як і всеньке Правобережжя, складало Поділля єдине ціле з
Польщею й мало трохи чи не однаковий з нею соціально-економічний та політичний устрій. Великі
простори української землі зосереджено було в руках невеличкої купки феодалів-магнатів» [4, 113].
Поділля, як згадувалось у першому розділі даної роботи на той час ще безпосередньо перебувало під
значним впливом польської культури, звісно, і у галузі театру протягом XIX століття ці особливості були вагомими і великою мірою позначалися на розвиткові театрального мистецтва регіону.
Одні з перших відомостей про театральне життя Поділля зафіксовані в статті «Kilka slów o
Malinowskim», опублікованій у газеті «Tygodnik Petersburski» 1840 року, у працях польських етнографів
Антонія й Михайла Роллє, а також у статті М. Яворовського «Существующія нынѣ каменецкія духовныя училища въ ихъ прошедшей судьбѣ» (Кам’янець, 1888). За більшістю наявних з цього питання
даних, 1798 року Антоній Змієвський (1769 – після 1834) (Жмійовський), польський театральний діяч,
який свого часу працював актором театру у Варшаві, першим подав прохання до губернатора
м. Кам’янець-Подільську І. В. Гудовича стосовно влаштування театральних вистав у приміщенні, яке
колись належало уніатському костьолу [4, 119].
Однією з показових вистав театрального репертуару трупи А. Змієвського була комічна опера
Мацея Камєнського «Зоська» (1795), яка належить до числа популярних творів польського репертуа1
ру. Також серед цікавих для глядачів творів були: п’єса Мармонтеля «Земіра і Азор» , перекладена з
французької мови, опери М. Камєнського «Ощасливлена біднота» і «Простота цнотлива» [4, 117].

237

Мистецтвознавство

Антошко М. О.

Послідовником А. Змієвського став Ян Нєпомуцен Камінський (1777–1855), який 1801 року в
м. Кам’янець-Подільському, організував аматорську театральну трупу. Відомо, що до її складу входили актори-поляки (С. Маліновський, А. Ханкевич, К. Ліпінський, О. Сброжек, Л. Вовковинська). До репертуару театральної трупи Я. Н. Камінського також входили п’єси французьких, німецьких, італійських та польських авторів. Серед найбільш популярних творів польських авторів варто згадати,
принаймні, комічні опери на тексти Войцеха Богуславського «Амазонки» та «Іскахар, король Гуаксари»
(музика Юзефа Ельснера), «Удаване диво, або Краків’яни та гуралі» (музика Яна Стефані), популярну
комедію цього ж автора «Модні спазми», оперу М. Радзівілла з музикою Холанда «Агатка», водевіль
(переробка А. Ф. Жулковського з французької комедії) «Стара Компацька, або Папуги», а також фантастично-казкову оперу «Русалка Дністрова» Я. Н. Камінського з музикою К. Ліпінського. Серед інших
творів західноєвропейських драматургів театральним колективом Я. Н. Камінського були поставлені
трагедії Ф. Шиллера «Розбійники» та «Марія Стюарт», «Гамлет» В. Шекспіра, опера Дж. Паізіелло
«Фраскатанка», «Євгенія» П. Бомарше, комічна опера Д. Чімарози «Антрепренер у клопотах», драми
А. Коцебу «Два Клінсберги», «Німецьке захолустя», «Діва сонця» і «Тамплієри» Рейнарда [4].
Багато з цих творів презентувалися у перекладі самого Я. Н. Камінського, що вплинуло на специфіку театрального стилю трупи. Характеризуючи перекладацьку та драматургічну творчість
Я. Н. Камінського, К. Копержинський зазначає, що він зблизив оперу з мелодрамою, знаходячись під
впливом романтичних традицій. Подібна тенденція яскраво відобразилась у п’єсах інших тогочасних
авторів, як польських – В. Богуславського («Іскахар – король Гуаксари»), так і представників інших
національних культур, зокрема німецької («Син любові» А. Коцебу) [4, 120–121]. К. Копержинський подає також відомості про гастрольні виступи у Кам’янці-Подільському мандрівних труп, які приїздили
сюди майже кожного року. Автор називає, зокрема, прізвище Яна Щуровського, який виступав у
1807 році разом з дружиною. У 1814 році відбулись виступи «актора Зілінського зі Львова» [4, 122].
Приблизно з 1820 року, за інформацією К. Копержинського, директором Кам’янець-Подільського театру став Северин Маліновський (1777–1850) – уродженець Поділля, польський актор, режисер, драматург та перекладач. Навчаючись в єзуїтській школі в Могилеві-Подільському, юнак грав у театрі
Станіслава Фелікса Потоцького у м. Тульчині. Його першим вчителем з акторської майстерності був
відомий театральний діяч – В. Богуславський. Працюючи актором трупи Я. Камінського у 1805–1806,
С. Маліновський значно удосконалив свої акторські навички. У цей час він переклав польською мовою
комедії «Принцеса Елідська», «Психея», «Жорж Данден» Ж. Мольєра. У 1817–1818 роках
С. Маліновський працював у театральному колективі Юзефа Мошинського в Кам’янці-Подільському
[4, 124].
Сам С. Маліновський був талановитим актором, демонстрував «декламаційний хист, піднесення, зниження та відміни голосу відповідно до пристрасті. Вміння підкреслювати важливі вислови в монологах, переносити кінець до наступного вірша, не втрачаючи гармонії вірша, були в нього не аби-які.
Вмів переносити вогонь і запал ступенево від сцени до сцени, від акту до акту, не втрачаючи одним
2
разом цілого запасу ефектів» . У репертуарі С. Маліновського були ролі з відомих творів П. Корнеля,
А. Фредро (він був одним з перших, хто впровадив у репертуар театру твори цього автора). Великим
успіхом користувалися його виступи в ролі Густава у власній сценічній версії фрагмента драматичної
поеми А. Міцкевича «Дзяди». Репертуар подільського театру за тих часів відзначався великим жанрово-стильовим розмаїттям, до нього входили п’єси авторів-класицистів, зокрема твори Ф. Вольтера
(«Семіраміда», «Смерть Цезаря», «Заіра», «Олімпія», «Блудний син»), Ж. Расина («Брати-вороги»,
«Андромаха», «Митридат»), П. Корнеля («Галерея суду», «Субретка», «Нікомед»), Ж. Мольєра («Сганарель чи Уявний рогоносець», «Мізантроп») і, водночас, твори романтиків (наприклад, «Праматір
роду Добратинських» – постановка за трагедією Ф. Грільпарцера) [4, 126–127].
У 1829 р. на Поділлі, у тому числі в театрі Кам’янець-Подільського, гастролювала трупа Александера Ленкавського – учня Я. Н. Камінського. К. Копержинський наводить імена акторів-поляків цього театру (Ш. Нєдзєльський, Л. Млотковський, П. Рекановський, Несвітська, Завадський, Завадська,
Зілінській, Монтвянець, Микульський, Левицький, Левандовський). У репертуарі колективу
А. Ленкавського переважали комедії, мелодрами та романтичні опери. Серед польськомовних творів у
репертуарі театру були й такі, де фрагментарно звучала українська мова – опера «Українка або Палац
3
зачарований» Яна Мілевського та «Олена або Гайдамаки на Україні» Я. Н. Камінського .
Поряд з публічними театрами у великих містах регіону, зокрема в Кам’янці-Подільському,
значну роль в культурному житті Поділля відігравали приватні театральні трупи, які функціонували в
маєтках заможних поміщиків. Знаменитим магнатом-цінувальником мистецтв був граф Станіслав
Фелікс Потоцький (1753–1805), зокрема, володар м. Тульчина Брацлавського повіту, в якому ним були
створені інструментальна капела та театр. Як зазначає К. Шамаєва, «У помісному театрі графа
Потоцького у Тульчині йшли опери і оперети. Капельмейстером оркестру довгі роки служив Теодор
(Федір) Феррарі. Він був місцевим уродженцем, сином коваля. Примітивши яскраві музичні здібності
хлопця, граф послав його до Неаполя, де він вісім років вчився гри на скрипці. Повернувшись з-за
кордону блискуче підготовленим віртуозом, Федір очолив оркестр. Задовольняючи своє честолюбство, граф наділив музиканта італійським прізвищем. Мемуарист залишив запис, що “капельмейстера
Феррарі вважали в свій час в Польщі першим компоністом”» [7, 41].
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Варто також наголосити на тому факті, що стосовно походження митця різні джерела подають
доволі суперечливу інформацію. За деякими існуючими відомостями Теодор Феррарі був сином садівника графа Потоцького, тобто, скоріше за все – кріпосним [1, 96]. Натомість Кость Копержинський, посилаючись на Альберта Совінського та Яна Дуклана Охоцького, стверджує, що композитор Феррарі
належав до значно вищої суспільної верстви («походив з України, син одного воєначальника») [4, 136].
Сучасна дослідниця музичної культури Поділля Тетяна Бурдейна-Публіка також висловлює сумніви
щодо найбільш розповсюдженої версії появи в Тульчині першого місцевого композитора («той капельмейстер був сином тульчинського коваля, звали його Федором Ковальчуком. Він отримав музичну
освіту в Неаполі, де змінив українське прізвище на рівнозначне італійське (“Феррарі” в італійській мові
означає “коваль”)»). Здійснені нею архівні розшукування дозволяють стверджувати відсутність родин
або окремих осіб на прізвище Ковальчук серед зафіксованого в офіційних документах кінця
XVIII століття місцевого населення [5, 240]. Проте, попри всі наведені розбіжності, той факт, що за
ініціативи й матеріальної підтримки польського магната обдарований український музикант отримав
професійну музичну підготовку найвищого європейського рівня є цілковито неспростовним. Тим більш,
що подібна практика загалом була усталеною в маєтковій культурі України межі XVIII–ХІХ століть.
Відомим прикладом є, зокрема, кріпосні співаки Ю. А. Ільїнського, з метою професійного вдосконалення відіслані ним до Риму. У випадку з тульчинським мистецьким осередком можна також згадати про
Софію Хойновську, дівчину з-під Умані (за деякими відомостями – доньку економа), котра коштом
графа Потоцького отримала професійну хореографічну підготовку за кордоном [1, 90, 96]. Режисером
маєткового театру в м. Тульчині був, уже згадуваний раніше, Антоній Змієвський. Вочевидь на тульчинській сцені, так само, як і в інших відомих тогочасних приватних мистецьких осередках, практикувалися спільні виступи власних артистів (спеціально підготовлених, у багатьох випадках – на дуже
високому професійному рівні, кріпосних селян) з вільнонайманими митцями. Саме залучення досить
значних кількості виконавців давало можливість презентувати твори оперного жанру, які складали основу репертуару.
Достеменно відомо, що із запрошуваними родиною Потоцьких на роботу професійними акторами укладалися контракти [4, с. 136]. Скоріше за все, на таких умовах у маєтку працювали актори, які
раніше входили до складу пересувної антрепризи А. Змієвського й надалі були пов’язані з очолюваними ним колективами. Не виключено також, що до Тульчина ангажувалися також оперні співаки з
Італії. З мемуарних джерел відомо, зокрема, що в маєтку неодноразово презентувалися італійські
опери, а домашнім учителем музики дітей тульчинських власників був саме італійський співак Джузеппе Балабене). Через брак даних детально висвітлити презентований у Тульчинському театрі репертуар на сьогодні неможливо, проте можна зробити припущення щодо його складу, користуючись відомостями про бібліотеку маєтку, яка містила мішані збірники драматургії різними мовами (французькою,
іспанською, польською тощо), зібрання творів французьких класицистів, зокрема – Мольєра, Расіна,
Корнеля. Так само можна припустити наявність у репертуарі тульчинського маєткового осередку
творів тогочасних польських драматургів Д. Б. Томашевського і С. Трембецького, пов’язаних з власниками багаторічною дружбою. Станіслав Трембецький, до речі, неодноразово гостював у садибах
графів Потоцьких (наприкінці життя постійно оселився в Тульчині), один із його відомих поетичних
творів присвячено знаменитому й донині парковому комплексу «Софіївка», створеному
С. Ф. Потоцьким на честь своєї дружини Софії Потоцької (уродженої Главані, у першому шлюбі – Вітт)
[1, 97–98].
У контексті мистецьких традиції родини Потоцьких варто згадати також дружину Мечислава
Потоцького – Дельфіну. Походячи з подільського шляхетського роду Комар, вона мала змогу отримати
гарну музичну освіту (є відомості, що вона навчалася вокального мистецтва в Італії), була знана як
обдарована співачка з чудовим тембром голосу. У культурі першої половини ХІХ століття Дельфіна
Потоцька відома також своїми дружніми зв’язками з Фридериком Шопеном (можливо, певний час була
його ученицею; відомо, що він високо цінував її музичний талант) і літератором Зигмунтом Красинським (Дельфіну Потоцьку вважають натхненницею багатьох творів митця) [4, 141]. Власний театр був
збудований у 1820 р. у м. Мінківці Ушицького повіту (тепер Вінницька область) графом Ігнаци Сцибором Мархоцьким. Як зазначає К. Копержинський, «F. Kowalski бачив залю цього будинку р. 1820. То
була, – пише він, – величезних розмірів заля, збудована з дощок, без стелі, з високою стріхою на
стовпах, оповитих квітами й галузками зелени; в ній містилося аж кілька сот душ люду. Всенька вона
була заллята світлом від великого числа люстр, канделябрів та ламп; самих люстр, по сотні свічок в
кожній, було в ній 8, а подовж стін, уставлюваних дзеркалами і оздоблюваних різноманітними квітами
та листям, горіло безліч свічок <…>» [4, 132–133].
Оркестром цього театру керував син графа Мархоцького Кароль Мархоцький. Для підготовки
виконавців приватного хору й оркестру власник заснував навчальний заклад – «музичну академію». Ці
колективи відігравали провідну роль у щорічному театралізованому дійстві, в якому католицькі й православні релігійні традиції свята Успення Богородиці тісно переплелися з народними обжинковими
звичаями й інсценізацією античних обрядів. За спогадами сучасників, з року в рік сценарій цих урочистостей (поступово за ними закріпилась назва «Свято Церери») змінювався, збагачувався новими деталями, важливу роль відігравали костюми, реквізит, згодом – декорації та театральне освітлення.
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Видовище, у якому поєднувалися елементи етнографічного дивертисменту (під час святкування поряд
зі створеними І. Мархоцьким, виконувалися місцеві автентичні обрядові співи) й живих картин, привертало увагу численних глядачів, які приїздили з цілого регіону [1, 106].
За запрошенням графа Мархоцького між 1804 та 1806 роками відбулися гастролі театрального
колективу під керівництвом Я. Н. Камінського в Мінківцях. У приватній друкарні графа також був виданий «Гамлет» у перекладі Я. Н. Камінського [1, 60]. Неабияке значення для культури Поділля мала
різнобічна діяльність представників відомої дворянської родини Пшездзецьких. Про серйозне зацікавлення мистецтвом, зокрема – музичним і театральним, усталені художні традиції, які існували в цій
родині, свідчать чимало фактів. Так, наприклад, Аделаїда Пшездздецька була однією з постійних учасниць благодійних театральних вистав і музичних вечорів у Вінниці, а також – непересічною активною
ініціаторкою аматорського театрального та концертного руху в місті [4, 122, 128–129].
У маєтку Чорний Острів Проскурівського повіту, який належав Константи Пшездзецькому, протягом тривалого часу функціонував оркестр, до 40х років ХІХ століття очолюваний італійським скрипалем Луїджі Тоніні. Чільне місце в репертуарі колективу належало оперній музиці, ним виконувалися,
зокрема, фрагменти творів Франсуа Обера, Вінченцо Белліні, Фердинанда Герольда, Джакомо
Мейєрбера і Джоаккіно Россіні. Відомо, що оркестр брав участь в театральних виставах, які відбувались у Подільській губернії (на сцені Кам’янець-Подільського театру тощо). В антрактах театральних
вечорів Луїджі Тоніні виступав також як сольний виконавець (слухачам презентувалися, наприклад,
віртуозні скрипкові твори Шарля Огюста Берио та Кароля Ліпінського). Яскраві фрагменти присвятив
цьому колективу та його керівникові у своїй, згадуваній раніше, книзі «Podole, Wołyń, Ukraina. Obrazy
miejsc i czasów» один з перших подільських краєзнавців Александер Пшездзецький.
Щодо самого власника маєтку й оркестру – Константи Пшездзецького – варто наголосити,
принаймні, на активній участі, яку він брав у здійсненій подільською шляхтою в середині 20х років
ХІХ століття спробі організації постійного театру в Кам’янці-Подільському. За задумом ентузіастів театральної справи мистецьку установу планувалося дотувати за допомогою громадського капіталу,
який мали скласти приватні добровільні пожертви місцевих мешканців. Для порядкування фінансовими та адміністративними справами театру, зібраним капіталом тощо, передбачалося утворити театральну дирекцію, до якої увійшли б найбільш шановані представники губернського дворянства, зокрема – Мечислав Потоцький та Шимон Чайковський [1, 63, 66, 108; 4, 140].
Приватні інструментальні капели існували також і в інших місцевостях Поділля – Ямполі (у
маєтку Прота Потоцького), Меджибожі (у Чарторийських), Ободівці (у Собанських) [4, 137; 5, 140].
Відомим актором, співаком та режисером, який працював, зокрема, на Поділлі був Казімеж Скібінський
(1786–1858). У 1846 р. він виступав у театрах Кам’янець-Подільського, Вінниці, Житомиру, Кремінця.
Наприкінці 40х – початку 50х років ХІХ століття К. Скібінський став ініціатором утворення невеликого
аматорського театрального осередку в с. Біла на Поділлі (Кам’янецький повіт), а також дитячоюнацького аматорського театрального колективу, який складався з Вінницьких гімназистів і пансіонерів і з успіхом давав вистави під час канікул [1, 85, 108].
У Кам’янець-Подільському театрі у 1856 році ним були виконані ролі Едвіна («Відлюдники і поет» А. Фредро), Тифтика («На водах» Е. Скріба). Сучасники відзначали велику комічну обдарованість
К. Скібінського, зауважуючи, що найрельєфніше вдавалися характерні образи (Майор у п’єсі «Дами та
гусари», Педро у «Прециозі», Наглядач у «Замку Кенильворт», дона Базиліо у «Севільському цирульнику», Гавелека у «Швейцарській родині». К. Скібінський власне і сам написав кілька комедій для
дітей. Він також займався перекладом п’єс з французької мови польською, працював над словником
драматичних артистів і музикантів. І до сьогодні предмет великого зацікавлення становлять мемуари
4
К. Скібінського («Спогади актора 1786–1858») , які вважаються одним із важливих джерел до історії
польського театру першої половини XIX століття [3, 132].
З наведеного огляду театрального життя Поділля XIX століття, стає зрозумілою та особлива
роль, яку відіграли в цій галузі поляки. Адже, перші театри на території регіону – у м. Кам’янецьПодільський – були засновані саме ними (А. Змієвський, Я. Н. Камінський). У подальшому це стало
поштовхом для появи спочатку мішаних, згодом – власне українських театральних труп. Значне місце
посідає маєткова музично-театральна культура, яка сприяла розвитку концертного життя, розширенню
жанрової палітри репертуару, створювала підґрунтя для подальшої еволюції художньої культури регіону. Якщо перші вистави театральних труп базувалися на творах європейської драматургії (яка, звичайно, адаптувалася до місцевих культурних традицій та смаків), то згодом, з’явились оригінальні
твори польських авторів (М. Камєнський, Ю. Ельснер, Я. Стефані, Я. Н. Камінський, Ф. Жулковський,
В. Богуславський, А. Фредро). Природно, що впродовж всього досліджуваного періоду репертуар
подільських театрів містив твори визначних класиків європейської драматургії – В. Шекспіра,
Ж. Расіна, П. Корнеля, П. Бомарше, Ф. Грільпарцера, Ф. Шиллера.
Стилістика п’єс, які презентувалися на сценах подільських театрів, була розмаїтою. Зустрічаються драматичні твори авторів епохи французького класицизму (зокрема, Ф. Вольтера, Ж. Расина,
П. Корнеля, Ж.-Б. Мольєра). Відчуваються впливи італійської оперної культури (опери Д. Чимарози,
Дж. Паізієлло). Романтичні тенденції були представлені п’єсами Ф. Шиллера, Ф. Грільпарцера,
А. Коцебу, а також знаходять своє відображення у творчості В. Богуславського та Я. Н Камінського, в
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інсценізаціях популярних літературних творів (В. Cкотт, А. Міцкевич тощо). Усе це стильове багатство
було важливим чинником формування мистецької обізнаності і художнього смаку як українських акторів-виконавців, так і більш широкого загалу глядачів.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дослідженні вперше системно відображено театральне життя Поділля вищезгаданого періоду крізь призму функціонування театральних колективів.
Висновки: Театральна культура Поділля 60х років ХІХ – першої половини ХХ століття позначена низкою загальних тенденцій, які є спільними для різних регіональних осередків. Для даного регіону
і в галузі театрального мистецтва особливо значущою була діяльність митців польського походження.
Зокрема, саме поляки виступали ініціаторами організації перших театральних вистав. Так, завдяки
зусиллям А. Змієвського, Я. Н. Камінського у м. Кам’янці-Подільському з’явилися перші в регіоні
спеціалізовані театральні приміщення, які стали в подальшому поштовхом для розбудови даної сфери
культурно-мистецького життя. Важливими етапами цього процесу стали поява, розвиток і
функціонування спочатку мішаних (польсько-російських, польсько-російсько-українських), а згодом – і
власне українських театральних труп. При цьому варто наголосити на функціональній універсальності
театральних колективів ХІХ століття. П’єси, які ставилися на сценах подільських театрів, являли собою синтез різноманітних стилістичних напрямків, зокрема: французький класицизм, італійська оперна
культура, ранньоромантичні тенденції та ін. Поміж іншим така стильова розмаїтість стала тим важливим чинником, на основі якого відбувалося формування художньої естетики власне вітчизняного музично-театрального мистецтва. Чільне місце у театрально-музичному процесі ХІХ століття посідала
маєткова культура, яка була своєрідним середовищем формування та розвитку концертного життя,
спонукала до пошуку засобів збагачення репертуарної палітри. Власне у маєткових осередках виникало те підґрунтя, яке створювало передумови для подальшої еволюції мистецької культури Поділля.
Примітки
1

Надалі в репертуарі колективу з’явилася балетна версія цього казково-фантастичного твору [6, 152].
Цит. за: [4, с. 125].
3
Детальніше про ці твори див. роботи М. Загайкевич та О. Волосатих [2, с.17–28.;1, с.134–137, 146–148].
4
Видання польською: Skibiński K. Pamiętnik aktora // Wspomnienia aktorów (1800 – 1925). – Warszawa: PIW,
1963. – T. 1. – S. 13–173.
2
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УГОРСЬКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ
Мета роботи – виявлення історичних передумов становлення та розвитку інструментальної музики Угорщини в контексті формування національного стилю. Методологія статті полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності. Основними методами у дослідженні хронології формування та ґенези національного
інструментального мистецтва Угорщини виступили: історичний, джерелознавчий, аналітичний, структурнологічний та метод теоретичного узагальнення. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній здійснено комплексний ретроспективний огляд еволюції угорської музики від часів формування нації, визначено та систематизовано характерні риси національного стилю в музичному мистецтві. Встановлено ознаки, які стали фундаментальними у подальшому розвитку багатьох жанрів професійної музики Угорщини, особливо жанру угорського
камерно-інструментального ансамблю. Висновки. Досліджено, що в результаті еволюції інструментального музичного мистецтва Угорщини формується унікальний стиль – «вербункош». Зароджений у сфері обрядової музики, згодом він переростає в узагальнено-музичний стиль, поєднуючи в собі ознаки національної музики на багатьох рівнях (жанровому, інтонаційному, ладо-гармонічному, ритмічному, художньо-образному тощо). Вербункош
синтезував в собі ознаки різних історичних етапів формування національного стилю, ставши своєрідним генетичним кодом угорського народу епохи Романтизму. Як різновид інструментальної музики у своїй первинній версії,
вербункош став міцним фундаментом та потужним поштовхом у розвитку національного різновиду жанру камерно-інструментального ансамблю, барвисто представленого у творчості угорських композиторів наступних поколінь: М. Мошоньї, Й. Хубаї, Е. Дохнаньї, Й.Лендваї, Е. Вайнера, З. Кодая, Б. Бартока та ін.
Ключові слова: угорська музика; інструментальне мистецтво; вербункош.
Асталош Габриэлла Ласловна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры камерного ансамбля и квартета Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В. Лысенко
Венгерская инструментальная музыка в контексте становления национального стиля
Цель работы – выявление исторических предпосылок становления и развития инструментальной музыки Венгрии в контексте формирования национального стиля. Методология статьи заключается в применении
общего научного принципа объективности. Основными методами в исследовании хронологии формирования и
генезиса национального инструментального искусства Венгрии выступили: исторический, источниковедческий,
аналитический, структурно-логический и метод теоретического обобщения. Научная новизна работы заключается в том, что в ней осуществлен комплексный ретроспективный обзор эволюции венгерской музыки со времен
формирования нации, определены и систематизированы характерные черты национального стиля в музыкальном искусстве. Установлены признаки, которые стали фундаментальными в дальнейшем развитии многих жанров профессиональной музыки Венгрии, особенно жанра венгерского камерно-инструментального ансамбля.
Выводы. Доказано, что в результате эволюции инструментального музыкального искусства Венгрии формируется уникальный стиль – «вербункош». Зарожденный в сфере обрядовой музыки, впоследствии он перерастает в
обобщенно-музыкальный стиль, сочетая в себе признаки национальной музыки на многих уровнях (жанровом,
интонационном, ладо-гармоническом, ритмическом, художественно-образном и т.д.). Вербункош синтезировал в
себе признаки разных исторических этапов формирования национального стиля, став своеобразным генетическим кодом венгерского народа эпохи Романтизма. Как разновидность именно инструментальной музыки в своей
первоначальной версии, вербункош стал крепким фундаментом и мощным толчком в развитии национальной
разновидности жанра камерно-инструментального ансамбля, красочно представленного в творчестве венгерских
композиторов последующих поколений: М. Мошоньи, И. Хубаи, Е.Дохнаньи, И. Лендваи, Е. Вайнера, С. Кодая, Б.
Бартока и др.
Ключевые слова: венгерская музыка; инструментальное искусство; вербункош.
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Hungarian instrumental music in the context of the formation of a national style
The purpose of the article is to identify the historical preconditions for the formation and development of instrumental music of Hungary in the context of the establishment of a national style. The methodology of the article is to
apply the general scientific principle of objectivity. The main methods in the study of the chronology of formation and the
genesis of the national instrumental art of Hungary were: historical, source-study, analytical, structural-logical and the
method of theoretical generalization. The scientific novelty of this work is that there was carried out a comprehensive
retrospective review of the evolution of Hungarian music from the time of the formation of the nation, defined and systematized the characteristic features of the national style in musical art. In it, there were established elements that become fundamental in the further development of many genres of professional music in Hungary, especially the genre of
Hungarian chamber-instrumental ensemble. Conclusions. It is explored that the unique style "verbunkos" is created as
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a result of the evolution of the instrumental musical art of Hungary. Born as ceremonial music, later it developed into a
generalized musical style that combining features of national music on many levels (genre, intonation, musical harmony,
rhythmic, artistic-figurative, etc.). Verbunkos synthesized elements of various historical stages of the formation of a national style, becoming a peculiar genetic code of the Hungarian people of the Romantic epoch. As a kind of instrumental
music in its original version, the verbunkos became a solid foundation and a powerful impetus for the development of the
national variety of the genre of chamber- instrumental ensemble, brightly presented in the works of Hungarian composers of the following generations: M. Moshonyi, J. Hubai, E. Dokhnanyi, J. Lendwai, E.Wyner, Z. Koday, B. Bartoka, and
others.
Key words: Hungarian music; instrumental art; verbunkos.

Актуальність теми дослідження. Надзвичайне багатство та різноманітність угорського мелосу,
а відтак і угорської музики загалом, тісно пов’язані з багатовіковою історією нації, її неординарної культури. Мистецькі надбання угорського народу, сформовані у тривалому процесі його становлення,
увібрали в себе елементи давньої східної та більш сучасної західноєвропейської культур. Суперечлива боротьба впливів яскраво відобразилась на специфіці як аматорського, так і професійного музичного мистецтва країни. Представлена розвідка є спробою ретроспективного огляду еволюції інструментальної музики Угорщини, що згодом стала плацдармом для розвитку жанру камерноінструментального ансамблю. Нажаль, проблема ґенези інструментальної музики на теренах угорського мистецтва є досі не достатньо вивченою, що і зумовило актуальність статті.
Різним аспектам угорської музики, творчості її окремих представників присвячено чимало
ґрунтовних праць угорських (А. Немет, Б. Сабольчі, Б.Барток, З. Кодай, З. Фалві тощо), російських
(Ю. Галієва, А. Кенігсберг, І.Мартинов, Л. Бушуєва, О.Алюшина) та вітчизняних (частково Б. Лукач,
О.Тонхаізер-Воєводіна, Г.Шпак) музикознавців.
Мета статті. Визначити історичні передумови становлення та розвитку інструментальної музики Угорщини в контексті формування національного стилю. Мета роботи визначає наступні завдання:
окреслити історичну ретроспективу еволюції угорської музики, виявити жанрові пріоритети, систематизувати основні ознаки національного стилю.
Виклад основного матеріалу. Коріння угорської музичної культури сягають часів великої міграції народів (ІV ст.), а її найбільш давні пласти пов’язані з традиціями пентатонічної мелодики. Історична прабатьківщина давньоугорських племен, які жили неподалік Уральських гір, – легендарна Magna
Hungaria (Велика Угорщина). За визначенням дослідників історії Угорщини (Д. Балаж, І. Фодор, Л.
Кліма та ін.), це ціле етнотериторіальне поняття. Перша згадка з’являється у записках францисканського монаха-мандрівника Джованні Плано Карпіні у ХІІІ ст. Існує багато гіпотез щодо точної локації
держави давніх угорців, однак безумовною є спорідненість угорського фольклору з народномузичними традиціями тюрків, башкирів, інших східних народів. Цей глибинний пласт музики став основою творчості представників угорської «нової фольклорної хвилі» в ХХ ст. Другий тип мелодики,
який знайшов широкий резонанс у творчості угорських композиторів XVIII–XIX ст., пов'язаний з більш
пізнім музичним фольклором угро-фінських народів, а також з давньоєвропейськими традиціями. Ця
група пісень відрізняється від східної, насамперед, мажоро-мінорною організацією звуків та значно
складнішою формою.
Важливу роль в еволюції інструментальної музики Угорщини відіграла творчість мандрівних
музикантів – «ігриц». Їх репертуар складали пісні епічного характеру на історичну тематику. Після
прийняття християнства (ІХ ст.) музичне мистецтво зазнало впливу європейської церковної музики, а
мандрівні музиканти переслідувались церквою. Однак, деякі з них влаштувались при дворі угорської
знаті. Творчість «ігриц» суттєво вплинула на зв'язок угорського мистецтва із світською культурою інших європейських країн. Зокрема, у другій половині XV ст. двір короля Матьяша у Буді славився у всій
Європі своєю високою музичною культурою, заволікаючи тогочасних музикантів з Фландрії, Італії,
Німеччини, Франції тощо. Водночас відбувається і зворотній вплив, своєрідний міжкультурний діалог,
який виявився у перенесенні на угорський ґрунт популярних європейських музичних жанрів, сюжетів,
манери виконання тощо. Відтак гра музикантів збагачується використанням речитативноімпровізаційного типу мелодики, який супроводжується або чергується віртуозними інструментальними програшами.
У часи поневолення Османською імперією (XV–XVI ст.) музичне мистецтво країни розвивається досить стримано. З’явились перші світські музичні збірники – «Хроніки», які містили пісні та
оповідання на історичні сюжети угорською мовою. Найбільш відомі їх автори – А. Фаркаш та Ш. Тіноді
– увійшли в історію угорської музики як перші професійні виконавці, творці історичних пісень під авторський супровід. На противагу творчості мандрівних музикантів, під впливом проповідників ідей Реформації розвивається церковна музика, видані численні хвалебні піснеспіви, гімни, духовні пісні,
адаптовані з католицьких хорів протестантські пісенники.
Наступним етапом, який став підґрунтям для розвитку інструментального мистецтва Угорщини, стали ліричні пісні з любовною тематикою «Квіткові пісні». Вони довший час зберігались в усній
формі і лише у ХХ ст. були записані З. Кодаєм. Розвинутий мелодизм та примхлива ритміка мелодій
потребували більш досконалого супроводу. Ці пісні були популярні при аристократичних дворах і виконувались під акомпанемент лютні, верджінелу, або ж невеликих оркестрів.

243

Мистецтвознавство

Асталош Г. Л.

В кінці XVII ст. з’являються перші зразки власне угорської музики – це літанії (молитовні пісні),
частини меси, духовні концерти для голосу у супроводі різних інструментів, або для хору з оркестром.
Величезне значення для розвитку мистецтва мали придворні інструментальні та хорові капели, що
належали угорській знаті, зокрема придворна капела родини Естерхазі, якою майже 30 років поспіль
керував Й. Гайдн. При дворі зароджується і угорська опера. Першим її зразком вважається опера Й.
Худі «Принц Пікко та Йутка Пержі». Її прем’єра відбулася в 1793 р. у Буді, але, нажаль, твір втрачено.
«Класовий» характер угорського мистецтва посилюється із приходом Габсбургів. Дедалі
частіше звучить віденська та італійська музика. У культурних центрах тогочасної Угорщині, зокрема
Пожоні (зараз Братіслава, Словачиина) та Кішмартоні (нині Ейзенштадт, Австрія) ставляться опери
В.А.Моцарта, Л.Бетховена, К.М. Вебера у виконанні німецьких та австрійських співаків. Угорська ж музика (переважно вокальна та хорова) звучить тільки у протестантському культурному середовищі: колегіумах, семінаріях, церквах. Народна пісня зберігається майже виключно в усній формі у селянському середовищі аж до XX ст.
Кінець XVIII ст. – етапний у розвитку угорської інструментальної музики. У цей період викристалізовується національний музичний стиль, відомий під назвою «вербункош», який став своєрідною
візитівкою країни. Назва походить від нім. «werbung», що в перекладі означає «вербування» юнаків та
чоловіків у солдати. На відміну від інших країн, в яких вербування найчастіше супроводжувалося грою
мідних духових ансамблів (наприклад, Чехії), в Угорщині ці дійства відбувалися під ансамблевий
акомпанемент струнно-смичкових інструментів. До обряду активно долучались мандрівні циганискрипалі («прімаші»), які вирізнялись чудовим вродженим виконавським обдаруванням. На думку дослідників угорської музики (А. Немет, Б. Саболчі), попередниками вербункоша слід вважати танці гайдуків (озброєних повстанців, які боролися проти османського панування) XV–XVI ст. та деякі танці і
пісні куруців (антигабсбургських повстанців) XVII ст. Однак, оскільки культура Угорщини у період зародження і розквіту зазначеного стилю перебувала під владою Австрійської імперії, цілком очевидним є
вплив пануючої музичної культури Відня. Таким чином, вербункош синтезує в собі ознаки різних історичних етапів формування національного стилю, ставши своєрідним генетичним кодом угорського
народу.
Останнє примусове вербування відбулося в 1848 р. Отже, вербункош остаточно сформувався
фактично за півстоліття. Для нього характерними стали наступні риси: 1) панування мажоро-мінорної
системи ладів; 2) обернений пунктирний ритм, в якому перший звук короткий і наголошений, другий –
довший і ненаголошений; 3) панування тріолей; 4) використання мелодичного малюнку з т.зв. «формули боказо» у кадансах з наголошеними слабкими, або відносно слабкими долями та з неакордовими звуками секундою вгору або вниз, що супроводжувалося притоптуваннями чи ударами шпор у характерних танцях; 5) багатство фігурацій та широке фразування у повільних частинах та епізодах; 6)
імпровізаційність, блискуча віртуозність; 7) тричастинність у характерному співвідношенні епізодів (частин) – повільна (lassu), швидка (gyors), дуже швидка (friss); 8) домінування збільшених секунд та
зменшених септим, опора на т.зв. циганські або угорські гами (двічі гармонічний мажор та двічі гармонічний мінор).
На етапі зародження вербункоша його виконували цигани-аматори, які стали носіями угорської
інструментальної музики. Згодом він потрапляє і у аристократичні та професійні кола. Зокрема, першим автором вербункоша вважається органіст і регент парафіяльної церкви у Будапешті Й. Бенграф.
Його творіння – зразки віденського класичного стилю: 30 мес, 7 реквіємів, 6 квартетів, 12 мотетів, кантата, а також 12 Угорських Танців для клавікорду, які стали найдавнішими друкованими зразками вербункоша. Серед авторів угорської інструментальної танцювальної музики слід назвати й відому в країні тріаду професійних композиторів, основоположників камерно-інструментальних жанрів угорської
музики на національній основі: Я. Біхарі, Я.Лавотта та А. Чермак.
Янош Біхарі (1764–1827 рр.) − видатний угорський скрипаль-віртуоз XIX ст. Як композитор та
виконавець він популяризував національну музику далеко за межами своєї Батьківщини, ставши визнаним в Європі музикантом. На початку 1800-х років у Пешті він створив камерний ансамбль у складі
струнних та чембало. Віртуозна гра Я. Біхарі та його колективу відіграла надзвичайно важливу роль у
формуванні композиторського стилю Ф. Ліста. Й. Біхарі називають «угорським Бетховеном», що свідчить про високу оцінку та повагу сучасників до музиканта. У творчому доробку митця чимало програмних інструментальних творів («На честь коронації її величності Угорської королеви», «На смерть мого
сина» тощо), кілька обробок народних пісень та 86 композицій у стилі вербункоша. До репертуару
скрипаля входив відомий «Ракоці-марш», оснований на обробці популярної угорської пісні про національного героя Ференца Ракоці. Згодом твір неодноразово цитувався у творчості європейських композиторів: Ф. Еркеля, Г. Берліоза, Ф.Ліста, Й.Штрауса та ін.
Автор численних циклічних творів Янош Лавотта (1764–1820 рр.) теж був визнаним в Угорщині
скрипалем та композитором. В 90-х рр. XVIII ст. він очолив театральне товариство у Будапешті. Його
здобутком стало перенесення зазначеного стилю у сферу камерно-інструментального жанру, зокрема
Квартету, та створення перших зразків циклічних творів на основі музики вербункоша. Окрім цього,
саме Я. Лавотта вперше у своїй творчості використав угорську гаму, авторство якої довший час приписували Ф.Лісту. Його перу належать і світські танцювальні твори: менуети, контраданси, полонези.
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Ще один яскравий представник раннього угорського Романтизму ˗ скрипаль і композитор Антал Дьордь Чермак (1771 або 1774 – 1822 рр.). Його творча діяльність, як і Й. Біхарі та Й. Лавотта, відіграла епохальну роль в історії угорської музики. З 1794—1822 рр. А. Чермак керував оркестром
угорської театральної трупи у Пешті, написавши в цей період чимало музики до театральних постановок. Він є автором кількох камерно-інструментальних композицій, зокрема Струнного Квартету, циклу з
6 угорських танців, збірок німецьких та угорських танців, «Угорських танців» для 2-х скрипок і віолончелі, «Угорських романсів» для фортепіано і скрипки, скрипкових п’єс. Розвиваючи стиль «вербункош», А. Чермак скеровує вектор своєї творчості у напрямку камерно-інструментальної музики, заклавши міцний фундамент для подальшого розвитку жанру.
Серед наступного покоління композиторів найбільшої популярності здобув Марк Рожавьольді
(1789-1848 рр.), названий в народі «скрипалем свободи». Він був улюбленим композитором видатного
угорського поета і революціонера Ш. Петефі. Розвиваючи традиції зазначеного стилю, митець створює його сюїтний різновид на зразок французької танцювальної сюїти «Quadrille français» («французької четвірки», танців мінімум для чотирьох пар). Так з’явився «körmagyar», що буквально означає «коло угорських танців». Започаткований у творчості композитора цикл складався з шести танців: Andalgó
(«прогулянковий»), Lelkes («захоплюючий»), Toborzó («вербувальник»), Ömledező («що ллється»),
Három a tánc («танцювальна тріада»), Kézfogó («потискання рук»). Пізніше додавалися й інші частини.
М.Рожавьольді вважається засновником угорського чардашу.
З часом вербункош трансформується, з’являються його класові різновиди: чардаш («музика
кабаків») та палоташ («музика палаців»). Якщо останній став виключно танцювальною інструментальною музикою, то чардаш часто виконувався у вигляді покладених на музику поетичних текстів. «Співаний чардаш» став значно повільнішим і буквально називався «піснею для слухання» (hallgató nótа).
Якщо музика виконувалась у значно швидшому темпі, то вона ставала танцювальною, отримавши назву «фріш» або «фрішка» («свіжий», «бадьорий»). Таким чином, з другої половини XIX ст. вербункош
втрачає свій обрядовий характер. Поступово переростаючи у національний стиль, він став своєрідним
дрес-кодом угорського музичного Романтизму.
Наукова новизна. У роботі здійснено комплексний ретроспективний огляд еволюції угорської
музики від часів формування нації, визначено та систематизовано характерні риси національного стилю в музичному мистецтві. Встановлено ознаки, які стали фундаментальними у подальшому розвитку
багатьох жанрів професійної музики Угорщини, особливо жанру угорського камерноінструментального ансамблю.
Висновки. У результаті еволюції інструментальної музики на теренах угорського мистецтва
формується унікальний стиль – вербункош. Зароджений у сфері обрядової музики, згодом він переростає в узагальнено-музичний стиль, синтезуючи в собі національні ознаки на багатьох рівнях (жанровому, інтонаційному, ладо-гармонічному, ритмічному, художньо-образному тощо). За півстоліття вербункош кардинально трансформується, охоплює широкий спектр жанрової варіативності від
танцювальної сюїти та камерно-інструментального ансамблю до камерно-вокальної музики, опери.
Його популярність сягає загальноєвропейського рівня. Відомі численні зразки стилю у творчості віденських класиків: Й. Гайдна (Фортепіанний концерт D-dur, Hob. XVIII, Final), В. А. Моцарта (Скрипковий
концерт A-dur , K. 219, III ч.), Л.Бетховена (Симфонія № 3), А.Діабеллі («Угорські танці» для фортепіано в 4 руки); а також романтиків: «Угорські танці» Й.Брамса, «Угорський дивертисмент» (D. 818) для
двох фортепіано Ф.Шуберта, «Угорська фантазія» для фаготу і фортепіано ор.35 К.М. Вебера, «Ракоці-марш» Г. Берліоза, «Угорські рапсодії» Ф.Ліста. Як вербункош став міцним фундаментом і потужним поштовхом у розвитку жанру камерно-інструментального ансамблю, барвисто представленого у
творчості угорських композиторів наступних поколінь: М. Мошоньї, Й. Хубаї, Е.Дохнаньї, Й.Лендваї, Е.
Вайнера, З. Кодая, Б. Бартока та ін.
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КОНЦЕРТНІ ОСЕРЕДКИ ПРИ ДВОРАХ ПРУССЬКИХ КОРОЛЕВ
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТОЛІТТЯ
Актуальність роботи. Дослідження присвячене 450-річчю від дня заснування Staatskapelle Berlin - Берлінської державної капели. Особливим періодом розквіту Königlich Preußische Hofkapelle було XVIII століття, коли
при владі перебували освічені монархи, любителі мистецтва Й музиканти-дилетанти Фрідріх I і Фрідріх II. Мета
роботи. У статті підкреслюється особлива роль прусських королев, високоосвічених та музично обдарованих
жінок свого часу – Софі Шарлотти й Софі Доротеї, які формували музичні смаки при дворі в атмосфері прекрасних палаців і паркових ансамблів, в оточенні кращих музикантів свого часу. Наукова новизна роботи полягає в
узагальненні даних про історичних осіб, їх особистої ролі в розвитку європейської музичної культури. В українських дослідженнях історія Берлінської державної капели розглядається вперше. Висновки. Правлячі династії
визначали музичні традиції прусського двору, впливали на розвиток стилю і жанрів європейської та німецької музики вказаного періоду.
Ключові слова: Königlich Preußische Hofkapelle; Королівська прусська придворна капела; камерні капели
королев; особливості салонного концертування при дворах королев Софі Шарлотти та Софі Доротеї.
Белявина Наталия Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры
сценического и аудиовизуального искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Концертные центры при дворах прусских королев в первой половине XVIII столетия
Актуальность работы. Исследование посвящено 450-летию со дня основания Staatskapelle Berlin Берлинской государственной капеллы. Особенным периодом расцвета Königlich Preußische Hofkapelle был XVIII
век, когда у власти находились просвещенные монархи, любители искусства и музыканты-дилетанты Фридрих I и
Фридрих II. Цель работы. В статье подчеркивается особенная роль прусских королев, образованных и музыкально развитых женщин своего времени Софи Шарлотты и Софи Доротеи, которые формировали музыкальные
вкусы при дворе в атмосфере прекрасных дворцов и парковых ансамблей, в окружении лучших музыкантов своего времени. Научная новизна работы заключается в обобщении данных об исторических особах, их личной роли в развитии европейской музыкальной культуры. В украинских исследованиях истории Берлинской государственной капеллы рассматривается впервые. Выводы. Правящие династии определяли музыкальные традиции
прусского двора, влияли на развитие стиля и жанров современной им европейской и немецкой музыки.
Ключевые слова: Königlich Preußische Hofkapelle; Королевская прусская придворная капелла; камерные
капеллы королев; особенности салонного концертирования при дворах королев Софи Шарлотте и Софи Доротее.
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The concert centers at a courtyard of Prussian queens in the first half of the XVIII century
Purpose of the article. Research is devoted the 450 anniversary from the date of basis Staatskapelle Berlin the Berlin state chapel. The XVIIIth century when in power there were educated monarchs, fans of art and musicians-

© Бєлявіна Н. Д., 2018

246

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
dilettantes of Fridrih I and Fridrih II was the especial period of blossoming Königlich Preußische Hofkapelle. Scientific
Novelty. The unique role of the Prussian queens formed and musically developed women of time of Sophie Charlotte
and Sophie Dorothee which formed. Musical tastes at court in the atmosphere of elegant palaces and park ensembles, in
an environment of the best musicians of the time, is, underlined. Scientific novelty of work consists in the generalization
of the data about historical persons, the role in the development of the European musical culture. In the Ukrainian researches the,e history of the Berlin state chapel is considered for the first time. Conclusions. Ruling dynasties defined
musical traditions of a Prussian court yard, influenced development of style and genres modern it of the European and
German music.
Key words: Königlich Preußische Hofkapelle; Royal Prussian court chapel; chamber chapels of queens; features of concerts at a courtyard of queens to Sophie Charlotte and Sophie Dorothee.

Актуальність теми дослідження. У 2020 році виповнюється 450 років з дня заснування Берлінської державної капели. Невелика придворна капела була заснована в 1570 році бранденбурзьким
курфюрстом Йоахімом II Гектором (1505-1571) і відтоді розвивалася в різні періоди правління бранденбурзьких курфюрстів і прусських королів. Особливим періодом розквіту було XVIII століття, коли
при владі перебували освічені монархи, любителі музики і музиканти-дилетанти прусські королі Фрідріх I (1657-1713) і Фрідріх II (1712-1786). Особливо слід відзначити роль прусських королев з ганноверської гілки королівської династії Стюартів, освічених і музично розвинених жінок свого часу –
Софі Шарлотти (1668-1705) і Софі Доротеї Ганноверської (1687-1757), які самостійно розвивали музичний смак і традиції при своїх дворах, виховували дітей – принців і принцес – в атмосфері прекрасних архітектурних ансамблів палаців і високого стилю сучасної їм європейської й німецької музики.
На жаль, в Україні XVIII століття не було умов для створення самостійних державних інституцій
з метою розвитку світського музикування й концертування: кращі українські музиканти перебували на
придворній службі спочатку в Литві та Речі Посполитій, а потім в Росії, в маєтках і палацах литовської,
польської та російської знаті. У XVII-XVIII ст. почали розвиватися світські професійні музичні сили й в
Україні, але це відбувалося на території західних земель, що входили до складу різних європейських
країн, центральна ж Україна підпала під російську експансію - її культурний розвиток вкрай сповільнився і не підтримувався правлячою владою імперії.
Мета і завдання дослідження: простежити картину музичного життя Прусської придворної капели у XVIII ст.; окреслити значення королівських осіб в її розвитку, перевірити гіпотезу про роль
прусських королев в розвитку придворної світської культури і виховання естетичного смаку принців і
принцес, майбутніх осіб королівського звання; вивчити стилістичні особливості музики при дворі, жанри салонного музикування, виявити імена музикантів придворної капели, які вплинули на музичне життя Пруссії.
Постановка проблеми. Простежити процес зародження світського музикування й концертування на прикладі Прусської королівської придворної капели, визначити роль камерних придворних капел
прусських королев. Виявити осередки музикування (приватні палаци, літні резиденції, відкриті паркові
ансамблі й театри), з’ясувати виконавські сили та персоналії - запрошених композиторів, співаків, інструменталістів, а також придворних музикантів, які вплинули й сформували стиль Прусської королівської капели.
Аналіз досліджень і публікацій. Зазначена тематика розглядається в декількох доступних нам
дослідженнях, представлених в електронному форматі.
У дослідженні К. Сакса «Музика й опера при бранденбурзькому дворі (Curt Sachs. Musik und
Oper am kurbrandenburgischen Hof) розкривається діяльність Берлінської капели від її заснування до
правління Фрідріха II: аналізуються особливості життя королівської родини й роль правителів в організації музичного життя двору. Представлені списки членів капели, характеризуються їхні твори та
виконавська майстерність [4].
У дослідженні групи авторів – С.Оуен, Б.Руель і Дж.Сток – «Музика німецьких дворів, 17151760: творчі пріоритети» (Music at German Courts, 1715-1760: Changing Artistic Priorities. Edited by
Samantha Owens, Barbara M. Reul, and Janice B. Stockigt) розглядається діяльність деяких німецьких
придворних капел: музичне життя двору, склади капел, імена співаків, музикантів-виконавців і композиторів, пріоритети в репертуарі й виборі музикантів [6].
У статтях і виступах на «Symposion 450 Jahre Staatskapelle Berlin» в 2016 році розглядається
період діяльності Королівської прусської хофкапелли в 1713-1806 роках. Так, Еллен Екснер (Ellen
Exner, Boston) в своїй доповіді зупинилася на новій оцінці ролі прусських королев ганноверської династії – Софі Шарлотти й Софі Доротеї – в культурному розвитку придворної капели. В українських дослідженнях історія творчої діяльності Берлінської державної капели розкривається вперше [5].
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність Königlich Preußische Hofkapelle - Королівської Прусської придворної капели у XVIII столітті – важливий етап її розвитку, оскільки нею активно опікувались вищі державні особи королівського двору Пруссії. В 1701 р. при королі Фрідріху I
(1688-1713) Пруссія стає королівством, а Берлін - європейською столицею, де активно розвивається
придворне та мистецьке життя. Як відомо, музика посідала важливе місце в житті династії Гогенцоллернів. Наприклад Фрідріх I отримав гарну музичну освіту: прекрасно співав, грав на флейті та клавірі
і навіть «міг найважчі речі з першого погляду зіграти на клавірі, тобто закомпанувати» [3, 532].
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У 1701 р. придворний оркестр перейменовується на Königlich Preußische Hofkapelle – Королівську прусську придворну капелу, яку Фрідріх переформатував і осучаснив, відійшовши від застарілої сім’ї віол до скрипок, на кшталт сучасного оркестру [4]. У 1713 р. в капелі було 29 кращих музикантів-інструменталістів: 17-18 скрипалів, дві віоли, 5 віолончелей (лютні й гамби), 4 гобої (флейти,
валторни), 3 бассони ( труби), 4 співаки, клавірист (органіст) [6, 80].
З появою Софі Шарлотти (1668-1705), дружини курфюрста Бранденбурзького, майбутнього короля Прусського Фрідріха I, з’являється особистість, у якої «любов до музики стоїть в центрі її єства»
- музика виходить на перший план придворного життя [4, 32]
Софі Шарлотта була високоосвіченою жінкою: вільно говорила й писала німецькою, французькою, англійською, італійською мовами. Крім того, вона мала й серйозне музичне виховання: гру
на клавірі вона засвоїла завдяки придворному ганноверському органісту Антону Кобергу , також вона
гарно співала, грала на клавесині та арфі. Нагадаємо, що в Ганновері вона виховувалась в атмосфері
французьких музикантів придворної капели та італійської опери на чолі із придворним капельмейстером, знаменитим композитором Агостіно Стеффані (1654-1728).
Її музичний смак розвинувся завдяки закордонним мандрівкам: до Італії - у 1680-1681 рр. разом із батьком перебувала у Венеції; до Франції - у 1683 р. разом із матір’ю перебувала майже рік при
Французькому дворі Людовіка XIV у Версалі, де на той час була дуже розвинена музична культура на
чолі з Ж.Б.Люллі та іншими видатними музикантами.
Майбутня королева Пруссії Софі Шарлотта, з 1684 р. як дружина курфюрста Бранденбурзького
Фрідріха III, отримала в 1696 р. в подарунок резиденцію - містечко Lutzow (Літцов) на північному заході від Берліна. В резиденції Lietzenburg Софі Шарлотта перебувала декілька літніх сезонів (16991704 рр.).
Архітектор І.А.Нерінг розробив перший проект Палацу Lietzenburg - двоповерхового будинку з
центральним входом у вигляді двоповерхового ризаліту та портиком (збудував тільки центральну частину). У 1699 р. палац добудовував А.Шлютер, а партер і сад в стилі французького бароко розробив у 1697 р. С.Годо. В 1700 р. Еозандер Гете розширив палац за типом заміської приватної резиденції - до центральної будівлі було додано два крила.
Після коронації в 1701 р. Фрідріх I вирішив перебудувати Lietzenburg, який вже не відповідав
королівському стану. Палац було знов розширено, збудовано 48-метрову купольну башту, вінцем якої
стала статуя Фортуни, виконана із золота.
У головному корпусі розташовувалися апартаменти короля та зала прийомів, прикрашена великими склепіннями, нішами, барельєфами. В кінці західного крила Фарфоровий кабінет Шарлотти:
дзеркала в позолочених рамах, китайський фарфор, велика кількість порцелянових дрібнички в модному на той час східному стилі (пізніше, в 1706 р., була розписна й стеля). Після смерті Софі Шарлотти в 1705 р. палац, за традицією Ганноверської династії, до якої належала королева, був перейменований на Шарлоттенбург.*.
Софі Шарлотті не подобались бали і прийоми, особливо свята з великою кількістю людей. Понад усе вона любила літературу й музику, особливо музичні вистави та оперу, а саме італійську оперу.
Тому в окремому приміщенні в Лютценбурзі був збудований невеличкий театр, який називали
Musenhof Софі Шарлотти.
Рівень музики при бранденбурзькому дворі не міг задовольнити Софі Шарлотту, оскільки
«кожна музично освічена жінка надає перевагу сольній музиці оркестрових, вона бажає насолоджуватись художнім твором безпосередньо у виконанні одного-двох відомих, ніж взаємодії більшої кількості
невідомих виконавців, що підпорядковуються єдиному цілому...» - стверджує К.Закс [4, 33]. До того ж,
берлінська капела виросла із давньої англійської гамбової школи і складалась виключно з німців, що
не відповідало стилістичним смакам і звичкам Софі Шарлотти, ідеали якої належали італійському та
французькому мистецтву.
Спочатку вона задовольнялась власною грою на клавесині й тим, що пропонувала їй придворна капела. Однак пізніше вона почала формувати власну придворну музику. Цікаво, що знаменитий італійський композитор А. Аріості називав себе «Ваш курфюрстерський капельмейстер», та це не
дає підстави говорити, що в королеви була власна капела, стверджує К.Закс [4, 34]. Якщо Софі Шарлотті потрібен був оркестр, то за придворним порядком музиканти повинні були виконувати її накази.
Придворна музика Софі Шарлотти була виключно камерною: віртуози всіх видів (співаки, інструменталісти), які перебували в Берліні чи яких вона могла утримувати в резиденції Lietzenburg і
були її музикантами.
Починаючи з 1691 р., таким був прекрасний співак-контральтист Фердинандо Кьяравалле (Караваллє). Його Софі Шарлотта чула при Ганноверському дворі й попросила у Verborgung (напрокат),
на деякий час у герцога Мантуї. Така форма обміну музикантами була звичною в той час.
Ф.Кьяраваллє перебував при Софі до 1703 року після чого повернуся на батьківщину в Італію. При
дворі затримуються й італійський співак Нікколо Джованні Кьяватті (Ніколіно), який перебував тут у
1791 р. проїздом, а також Руджіеро Феделлі і Дж.Бусселіні (Буцеліні). Саме ці чотири співаки виконували на честь дня народження Фрідріха разом із придворною капелою «Серенаду на воді» поряд із
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замком. Також у 1692 р. співак з Мантуанського двору теорбіст Антоніо Франческо Москателлі мав
окремий ангажемент.
У 1696 р. в Берліні з’являється Франческо Антоніо Пистоккі (1659-1717) – болонський співак та
оперний композитор. Відомо, що в 1696 р. він був капельмейстером маркграфа Георга Фрідріха фон
Бранденбург-Ансбаха, з яким Софі була в дружніх стосунках. Протягом року Георг Фрідріх направляв
Ф.Пістоккі до двору Софії. Також Георг Фрідріх направляє у 1697 р. свого концертмейстера Джузеппе
Тореллі (1658-1709), який працював у нього з 1686 року. На той час Дж.Тореллі був уже відомим скрипалем-віртуозом і композитором – творцем концерту для скрипки та Concerto grosso. Софі Шарлотта
писала в листі: «Тореллі прекрасний скрипаль. Завдяки йому в мене звучить хороша музика» [4, 34].
У 1697-1698 та 1700-1703 роках при Берлінському дворі за рекомендацією герцога Мантуї
Франциска IV Гогзага перебував Аттіліо Аріості (Ariosti, 1666-1740) - італійський композитор, віолончеліст, органіст, – «прекрасний виконавець на віолі d'amour і скоро став необхідним при дворі курфюрстині Софі Шарлотті» [4, 34] . В Літценбурзі він служив як придворний композитор, написав декілька
опер, балети-кантати, арії, камерні твори, а також брав участь у musikalischen Unterhaltungen - музичних бесідах королеви як скрипаль та співак.
Цікава його жалібна Кантата на від’їзд Софі Шарлотти в Ганновер (до хворого батька), яка виконувалась співаками А.Аріості, Ф.Кьяравалле, Ф.А.Пістоккі, а також Л.Манца та співаком-віртуозом
Валентино Урбані (Урбіно). Також у Софі Шарлотти працювали дві співачки – Софі Гутьяр та Пауліна
Фрейдлін, про яку Софі писала - „La Paulina chante de bon goüt“ [4, 35].
Після дуже цікавих 1697-1698 років зі знаменитими італійцями лише в 1702 році з’являться
нові імена.
Серед них Джованні Баттіста Бонончіні (1670-1747) – член Болонської філармонічної академії,
співак, віолончеліст, композитор. У 1698 р.-1747 р. він був придворним композитором і віолончелістом
у Відні, однак періодично перебуває в інших країнах (у 1702-1703 рр.– у Берліні, 1716-1728 рр. – у
Лондоні). У 1702 р. в Берліні відбулась прем’єра опери «Polifemo» (Поліфемо), про яку королева пише, що саме для неї Дж.Б.Бонончіні створив маленьку пастораль. Разом із Дж.Б.Бонончіні із Відня
прибули два співаки, його учні, - Шулер та Регіна Шооньянс (дружина віденського придворного художника Anthonj Schoonjans), мистецтво якої дуже полюбила королева.
Готфрід Фінгер (1655/6-1730) у 1702 р. стає камерним музикантом королеви Софії Шарлотти.
Г.Фінгер – віртуоз віоліст, відомий як автор творів для віоли, камерних творів (сонати, партити для
струнних та духових інструментів) та опер-пастіччо (разом із А.Р.Штрікером та Ж.Б.Вольюмером).
Періодично при дворі перебував Агостіно Стеффані (1654-1728) – італієць за походженням,
який все життя прожив у німецьких країнах. З 1688 року був капельмейстером герцога Ернста Августа
Брауншвейг-Люнебурга в Ганновері – батька Софі Шарлоти. Відомий тим, що поєднував музичну
(композитор, органіст та клавесиніст, теоретик музики) та дипломатичну діяльність (підтримував католицьке духовенство у німецьких князівствах). А.Стеффані є автором (під псевдонімом Gregorio Piva)
опер-серіа (венеційського типу), пасторалей та камерних вокальних дуетів; мотетів, мадригалів та
кантат; інструментальних творів (тріо-сонати). Його творам притаманний італійський вокальний стиль
з його широким мелодійним розвитком.
Тим часом у 1704 р. вдалось залучити до роботи композитора Руджієрі Феделі – представника
неаполітанської оперної школи, якого королева запросила через принцесу Луїзу (дружина принца
ландграфа Кассель-Гессен). Також був запрошений венеційський кастрат-сопраніст Моммолето –
учень Феделі, мистецтво якого дуже вражало слухачів.
Однак 1 лютого у 1705 року королева, а разом з нею камерна музика при Берлінському дворі
померли: «Траурну музику» Руджієро Феделі виконали майже 100 співаків на її похороні – італійська
музика говорила їй останнє слово», - підкреслив К.Сакс [4, 38].
Отже, Софі Шарлотта створила власний Musensitz у Літценбурзі. Тут був її власний двір, де
збирались художники, вчені, державні діячі навколо прекрасної та розумної жінки. Тут у приміщеннях,
які були декоровані музичними емблемами, стіни прикрашені портретами Арканджелло Кореллі та
інших музикантів, музичні бесіди проходили виключно під італійські п’єси. Камерні дуети «чарівного
мелодичного багатства і вражаючої сили емоцій, багатство барв яких не зменшилось і до сьогодення»
для двох голосів виконували знамениті італійські артисти А.Аріості та Дж. Бонончіні в супроводі
клавічембало, за яким грав А.Стеффані.
Королева Софі Шарлотта розвивала у Літценбурзі виключно італійську музику – камерну вокальну та інструментальну музику й оперні твори композиторів Дж.Тореллі, А.Аріості, А.Стеффані,
Дж.Бонончині, А.Кореллі, який присвятив їй скрипкову сонату (ор.5, 1700). У палаці була велика музична бібліотека, де зібрані твори Скарлатті, Страделли, Кореллі, Пістоккі, Бонончіні, Аріості та інших
італійців. На жаль, колекція пропала: Фрідріх II подарував її своїй сестрі Амалії Анні, а надалі її передали до Joachimsthalsche гімназії. Цікаво, що в 43 роки королева почала вивчати контрапункт: її роботи дуже розхвалювали сучасники. Відомо, що спеціально для Софі Шарлотти були збудовані майстром Мікаелом Мітке два харпсихорди, один з яких зберігся до цього часу [6, 80].
Після смерті Фрідріха I замок Шарлоттенбург королем Фрідріхом Вільгельмом I (1688-1740) не
використовувався, не виділялись кошти на його обслуговування, сад був вирубаний, оранжерея не
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опалювалась, а окремий будинок опери було передано під знесення й розібрано на будматеріали для
шкіл, якими опікувався король.
Коли Фрідріх Вільгельм I вступив у 1713 р. на престол, він здійснив адміністративну реформу
– скоротив придворні посади з 100 до 12 (в тому числі й музикантів). А різноманітні розважальні заходи (театральні вистави, концерти та бали) було скасовано, єдиним зібранням були лише «тютюнові
колегії», на яких обговорювались виключно державні справи.
Капела була закрита першим же наказом нового короля Фрідріха Вільгельма I (1688-1740), а
«музиканти розсіялись по всій країні» [4, 31]. За часів правління Фрідріха Вільгельма I музика була
виключно військовою. З усіх членів капели залишився (і то лише за його великий зріст) тільки один
камерний музикант – трубач і віолончеліст Генріх Готфрід Пепуш (Pepusch), який писав військову музику [6, 80].
Придворне музикування підтримувалось дружиною Фрідріха Вільгельма I, королевою Софією
Доротеєю Ганноверською (1687- 1757), яка активно провадила музичне вихованням своїх дітей. Кронпринц Фрідріх, принцеси Вільгельміна, Луїза Ульріх та Анна Амалія були гарними музикантами і патронували артистів. Особливо музикальною була принцеса Амалія, яка грала на шести інструментах,
писала музику, вивчала теорію контрапункту, культивувала музику Г.Ф.Генделя та сім’ї Бахів.
Королева Софі Доротея утримувала в палацах Шарлоттенбургу та Монбіжу маленьку хофкапелу камерних музикантів (оскільки не могла багато платити), до якої запрошувала як аматорів, так і
професіоналів. Фрідріх та Вільгельміна теж приділяли увагу хофкапелі й частково її фінансували.
З 1712 р. Schloss Monbijou – палац Монбіжу (від франц. mon bijou - мій дорогоцінний камінь)
був літньою резиденцією королеви Софії Доротеї, і саме тут продовжувались традиції концертування.
Великий комплекс Палац Монбіжу розвивався протягом 1649-1706 років: у 1668 році був збудований невеликий літній будиночок та закладений парк; у 1703-1706 роках архітектором Е.фон Гете
був спланований палац у стилі пізнього бароко площею 400 м., його прикрашав парк, басейн, фонтани, власна пристань на р.Шпреє, куди гості прибували на човнах; у 1742 р. архітектор Г.В.фон Кнобельсфельд значно розширив палац, добудувавши нові крила та флігелі
Висока, на два поверхи Дзеркальна зала – Spiegelsaal (іноді залу називали а ля Grec) використовувалась для прийомів та розваг, маскарадів і особливо концертів. У Дзеркальній залі часто грали
старші діти: кронпринц Фрідріх на флейті, принцеса Вільгельміна на клавесині, лютні. В палаці була
велика бібліотека, де Софі Доротея зустрічалась таємно із своїм сином Фрідріхом (який був у засланні
в палаці Кюстрін), де вони вели філософські бесіди та музикували, що було заборонено королем.
Після розпуску Придворної королівської капели саме тут організовувались свята й концерти, на які
запрошувались відомі музиканти, такі як скрипаль І.Г.Пізендель, флейтист І.І.Кванц, лютняр С.Л.Вайс
[6, 79-80].
Син Софії Доротеї - король Фрідріх II (1712-1786) був вихований як «освічений монарх», музикант-дилетант, флейтист, покровитель світської музичної культури. Він започаткував декілька осередків камерного музикування та концертування в королівських резиденціях, в кожній з яких були влаштовані музичні кімнати та музична бібліотека і до яких придворні музиканти прибували почерзі: палац
Шарлотенбург, Берлінський королівський палац та Оперний театр, Театр у Потсдамському палаці, Новий палац у Потсдамі з театром, залами та галереями для балів і прийомів. А також палац Сан-сусі,
де була концертна зала, прикрашена в стилі рококо: рокайльні прикраси на стінах та стелі, рокайльне
обрамлення дзеркал та фресок А.Пена, стіни, обшиті дорогою дерев’яною обшивкою.
Ч.Берні надає опис концертного життя у Потсдамі. В Новому палаці в короля та його сестри
принцеси Амалії була кімната для занять музикою. Концертна кімната короля – «прикрашена дзеркалами великого розміру й скульптурами». В ній розміщувався клавір (1746р., робота Готфріда Зільбермана), черепаховий пюпітр (1767р., скульптор М.Камблі), «призначений особисто для його величності,
багато й елегантно прикрашений сріблом; а на столі – каталог концертів, написаних для Нового палацу, і рукописна книга сольфеджіо… його величність має книги цього роду для вправ на своїй флейті
…" [1, 193]. Необхідно відзначити, що подібні музичні кімнати з бібліотеками були у всіх королівських
палацах.
Ч.Берні також згадує концерт короля в палаці Сан-Сусі: «Виконання почалось концертом для
німецької флейти, де король грав сольну партію з великою точністю; його амбушур вільний і рівний,
пальці блискучі, а смак чистий і простий». Також король зіграв ще три концерти,і як стверджував
І.Кванц «його величність , його учень не грає ніяких інших концертів, крім тих, що він написав
спеціально для короля і яких нараховується до 300; король грає їх по черзі» [1, 195].
У Капелі Прусського короля, за характеристикою І.Кванца, перебували «різні прекрасні
італійські співаки-віртуози…, гарний оркестр…., що може надихнути будь-якого композитора й концертного віртуоза, з початку теперішнього царювання оркестр став одним із найкращих у Європі, не
кажучи вже про різних видатних скрипалів у його складі» [3, 534-535]. Дійсно, до складу оркестру входили знаменитості того часу: брати Й.Бенда (1724-1804) та Ф.Бенда (1709-1786), брати К.Г.Граун та
Й.Г.Граун, «берлінський Бах» - Ф.Е.Бах (1714-1788 ), Й.Й.Кванц (1697-1773).
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В їхніх творах, за визначенням Е.Бюккена, відбувалось об'єднання «блискучих рис французького стилю з украдливою красою італійської наспівності», та «змішування смаків» шляхом поєднання
"італійської музики почуттів з французькою музикою розуму" [2, 78].
Висновки. На підставі проведеного дослідження необхідно зазначити, що, правлячі династії
прусського двору визначали музичні традиції, впливали на розвиток стилю й жанрів сучасної їм європейської та німецької музики. Особливим періодом розквіту Königlich Preußische Hofkapelle було XVIII
століття, коли при владі перебували освічені монархи, любителі мистецтва й музиканти-дилетанти
Фрідріх I і Фрідріх II, за влади яких були створені концертні осередки в королівських плацах та професійні колективи – капели з німецьких та іноземних виконавців. Фрідріх I перейменував придворний
оркестр на Königlich Preußische Hofkapelle , а також осучаснив капелу на кшталт сучасного оркестру.
Важлива роль належить прусським королевам, високоосвіченим та музично обдарованим
жінкам свого часу – Софі Шарлотті і Софі Доротеї. Софі Шарлотта створила власний Musensitz у Літценбургзі, де збирались художники, вчені, державні діячі, музиканти. Музичні бесіди проходили
виключно під італійські твори у виконанні знаменитих італійських співаків та інструменталістів.Софі
Доротея розвивала музичні концерти в барочному палаці Монбіжу, де виступали відомі німецькі музиканти та музикували її діти. Вона виховала «освіченого монарха» Фрідріха II, який створив нові осередки концертування та музикування.
При прусському дворі розвивався новий національний концертний стиль, який спирався на
просту пісенність мелодії салонно-побутового характеру, на образну єдність у творі як єдиний артефакт та нові жанри – інструментальну сонату та камерний ансамбль, симфонію-увертюру та концертну симфонію; формувався новий «змішаний» стиль і, так званий, «загальноєвропейський смак».
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МИСТЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Мета роботи. Дослідження присвячене виявленню задіяності поняття експерименту в естетикохудожньому дискурсі, становленню мистецького експерименту як естетичного поняття, окресленню трансформацій в інтерпретації мистецького експерименту у зв’язку із зміною моделей образотворення, означенню основних характеристик видів мистецького експерименту. Методологія дослідження полягає у застосуванні методів
узагальнення, систематизації та порівняння, котрі дозволяють утвердити експеримент як естетичне поняття,
спрямоване на позначення відповідних феноменів мистецького експериментування, виявити та окреслити особливості різних видів мистецького експерименту, що з’являлися в естетико-художньому просторі від кінця ХІХ ст.
до наших днів. Наукова новизна дослідження полягає в розширенні поняттєво-категоріального апарату естетики,
залученні до його складу понять, необхідність яких продиктована естетичними та мистецькими феноменами сучасності. Для розрізнення експериментування в різних образотворчих системах запропоновано використовувати
такі поняття, як «онауковлений мистецький експеримент», «модерністський мистецький експеримент», «постмодерний мистецький експеримент». Теоретичну інтерпретацію різних видів мистецького експерименту співставлено із практичними втіленнями експериментальних задумів у мистецтві. Такий підхід дозволяє представити спільність ідей, цінностей та інтерпретацій на рівні філософсько-естетичних та художніх пошуків представників певної
епохи. Висновки. Осмислення особливостей становлення та розвитку мистецького експерименту, функціонування його в межах різних образотворчих систем, дозволяє нам виокремити основні види мистецького експерименту
та виявити особливості онауковленого, модерністського та постмодерного експерименту. Практична реалізація у
мистецькому просторі та теоретичне осмислення мистецького експерименту у працях провідних мислителів сучасності є достатньою підставою активного залучення поняття мистецького експерименту до сучасного естетикохудожнього дискурсу.
Ключові слова: експериментальне мистецтво; мистецький експеримент; онауковлений мистецький
експеримент; модерністський мистецький експеримент; постмодерний мистецький експеримент.
Бенюк Олеся Богдановна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Киевского национального университета культуры и искусств
Художественный эксперимент в эстетическом дискурсе
Цель работы. Исследование посвящено выявлению задействования понятия эксперимента в эстетикохудожественном дискурсе, становлению художественного эксперимента как эстетического понятия, описанию
трансформаций в интерпретации художественного эксперимента в связи с изменением моделей творения художественного образа, определению основных характеристик видов художественного эксперимента. Методология
исследования заключается в применении методов обобщения, систематизации и сравнения, позволяющих
утвердить эксперимент как эстетическое понятие, направленное на обозначение соответствующих феноменов
художественного экспериментирования, выявить и определить особенности различных видов художественного
эксперимента, появившихся в эстетико-художественном пространстве с конца XIX в. до наших дней. Научное
новаторство исследования заключается в расширении понятийно-категориального аппарата эстетики, привлечении понятий, необходимость которых продиктована эстетическими и художественными феноменами современности. Для диферинцирования экспериментирования в различных изобразительных системах предложено
использовать такие понятия, как «онаучненный художественный эксперимент», «модернистский художественный
эксперимент», «постмодернистский художественный эксперимент». Теоретическая интерпретация различных
видов художественного эксперимента сопоставлена с практическим воплощением экспериментальных замыслов
в искусстве. Такой подход позволяет представить общность идей, ценностей и интерпретаций на уровне философско-эстетических и художественных поисков представителей определенной эпохи. Выводы. Осмысление
особенностей становления и развития художественного эксперимента, функционирование его в рамках различных изобразительных систем позволяет нам выделить основные виды художественного эксперимента и сформулировать особенности онаучненного, модернистского и постмодернистского эксперимента. Практическая реализация в художественном пространстве и теоретическое осмысление художественного эксперимента в трудах
выдаючихся мыслителей современности является достаточным основанием активного привлечения понятия художественного эксперимента в современный эстетико-художественный дискурс.
Ключевые слова: экспериментальное искусство; художественный эксперимент; онаучненный художественный эксперимент; модернистский художественный эксперимент; постмодернистский художественный эксперимент.
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The Art Experiment in Aesthetic Discourse
The purpose of the article. This work researches the role of the concept of the experiment into Aesthetic and
Artistic discourse, establishing an artistic experiment as an Aesthetic notion, the delineation of transformations in the
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interpretation of an artistic investigation, related to the changes in the image creating system, defining the different types
of artistic experiment and their main attributes. Methodology. The methodology of the research is to apply methods of
generalization, systematization and comparison to enable confirmation of the test as an Aesthetic concept capable of
designating applicable phenomena as artistic experimentation, reveal and identify the features of various types of artistic
experiment that appeared in the Aesthetic and Artistic areas since the end of the 19th century up to now. The scientific
novelty of the research is to expand the aesthetics categorical apparatus, to invoke concepts which are necessary for
modern Aesthetic and Art. To distinguish eхexperimentation in various visual systems, I suggest using such concepts as
"scientifically imbued artistic experiment," "modernist artistic experiment," "postmodern artistic experiment." The theoretical interpretation of various types of an artistic experiment is compared with experimental ideas implemented in works of
art. This approach allows us to represent common beliefs, values , and interpretations in the spheres of Philosophy, Aesthetics, and Art of a given epoch. Conclusions. Understanding the formation and development of an artistic experiment,
it's functioning within the various visual systems, allows us to distinguish the main types of artistic experimentation and to
identify the features of the scientifically imbued artistic experiment, modernist and postmodern experiment. Its realization
in the creative sphere and the theoretical interpretation of the artistic research in the works of leading contemporary
thinkers is a sufficient reason for introducing the concept of the artistic investigation into the modern Aesthetic and Artistic discourse.
Key words: experimental art; artistic experiment; scientifically imbued artistic experiment; modernist artistic experiment; postmodern artistic experiment.

Актуальність теми дослідження. У праці австрійсько-англійського історика та теоретика мистецтва Е. Ґомбріха «Історія мистецтва», що побачила світ 1950 р., розділ, присвячений мистецтву першої половини ХХ т., називається «Експериментальне мистецтво» [7, 419]. Якби автор писав свою
працю в наш час, то «експериментальним», ймовірно, назвав би усе мистецтво ХХ ст. Експериментальні пошуки художників, мистецьких шкіл та напрямів, багаточисельні новітні, експериментальні мистецтва, виникали та впроваджувалися у культурний простір впродовж цього часу.
Стан наукового дослідження. Реалізація експериментування у мистецтві супроводжувалася
теоретичним осмисленням поняття «мистецький експеримент», його входженням до художньоестетичного дискурсу. Завдяки працям Т.Адорно, Д.Белграда, В.Беньяміна, Дж.Ватімо, В.Вельша,
Ж.Дельоза, У.Еко, Ж.-Ф.Ліотара, Я.Мукаржовського, А.Б.Оліви, Х.Ортеги-і-Гасета мистецький експеримент став об’єктом естетичного, мистецтвознавчого, культурологічного аналізу.
Мета дослідження. Дослідження присвячене становленню та розвитку мистецького експерименту як естетичного поняття. Розвиток нових напрямів естетичних досліджень, реалізація в сучасному культурному просторі нових художньо-естетичних явищ та процесів, інтеграційні процеси, у розвитку сучасної науки та мистецтва, – всі ці явища сприяють збагаченню поняттєво-категоріального
апарату естетики новими набутками.
У дослідженні представлено різні інтерпретації поняття мистецького експерименту, котре у
своєму розвитку пройшло три етапи становлення: спершу як онауковлений мистецький експеримент,
згодом як модерністський мистецький експеримент і врешті як постмодерний мистецький експеримент. Специфіка зазначених різновидів поняття безпосередньо пов’язана із тим культурним простором, з тією культурно-мистецькою парадигмою в межах якої існував і впроваджувався мистецький
експеримент. Тож зупинимося на характеристиках кожного із зазначених видів.
Виклад основного матеріалу. Онауковлений мистецький експеримент. Долучення експерименту як поняття досі суто наукового до сфери мистецтва стало можливим завдяки популяризації ідей
позитивістської естетики О.Конта та І.Тена. Власне як естетичне, поняття експерименту вперше було
застосоване у художньо-естетичній концепції Е.Золя. У художньо-естетичній концепції натуралізму
постає так званий онауковлений мистецький експеримент – сформований на базі позитивістського світогляду метод художньої творчості, що має на меті художніми засобами здобувати нове знання про
дійсність. Онауковлений мистецький експеримент, калькував властивості, специфіку, запозичував усі
істотні ознаки наукового експерименту та не виходив поза межі відображально-наслідувальної традиції, тобто спирався на правдиве, реалістичне відображення навколишньої дійсності.
Мета мистецького експерименту в натуралістичній концепції – пізнання істини, яку закладено в
подіях і фактах. Ця мета мусить залишатися незмінною так само, як незмінним повинен бути і сам експериментальний метод, незалежно від того, до котрої зі сфер культури – науки чи мистецтва – долучений експеримент. Тому ґрунтом для побудови мистецького експерименту було визначено емпіричність, раціональність та логічність. До мистецької сфери перенесено наукові закони, методи та
принципи. Як служитель істини, письменник постійно мусить зважати на ту істину, яку встановлюють
науковці, на її користь відрікатися від своїх гіпотез, свідомо їх вдосконалювати, оперувати встановленими фактами й уникати здогадів. Так в інтерпретації Е.Золя виглядає «еволюція» мистецтва.
Засновник натуралізму був переконаний, що такі явища як фантазія, уява, форма, стиль, ідеал
не відіграють важливої ролі у процесі художньої творчості. Натомість наголошував на важливості проблеми «відчуття реальності» і, пов’язаної з нею, роботи письменника з фактами через спостереження
та експериментування. Трактуючи поняття експерименту, Е.Золя зіставляє його з поняттям спостереження. Ці наукові методи тісно пов’язані, але їх потрібно чітко розрізняти. Спостереження – це дослідження, яке передбачає зумисне невтручання в досліджувані явища. Натомість експеримент
обов’язково має супроводжувати певна видозміна, варіювання, створення штучних умов та обставин.
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Спостерігача Е.Золя називає фотографом явищ, котрий точно прагне відтворити натуру: «Він прислуховується до природи і пише так, як вона йому диктує» [3, 243]. Тим часом суть експериментування –
не показ, а навчання: порівняння, тлумачення, роздуми. В експериментальному романі слід застосовувати і експериментування, і спостереження. Механізм їх поєднання письменник демонструє, аналізуючи шлях романіста в пошуках істини: «Як спостерігач він відображає факти такими, якими він їх
спостерігав, визначає відправну точку, віднаходить тверду основу, на якій діятимуть його персонажі й
розгортатимуться події. Відтак він стає експериментатором і здійснює експеримент, – себто урухомлює дійові особи в межах того чи іншого твору, показуючи, що послідовність подій у ньому буде саме
такою, якої потребує логіка досліджуваних явищ» [3, 244].
У контексті натуралістичної інтерпретації мистецького експерименту формується уявлення про
роль автора у процесі художньої творчості. Художник і науковець відтепер мають на меті одне: завдяки точному аналізові відобразити реальність. Обидва стають дослідниками, які відсторонено спостерігають за природним перебігом процесів, не втручаються в них, не намагаються щось прикрасити, додати або викинути. Обидва стають реєстраторами фактів, їх причин та наслідків. І письменник, і
науковець зумисне утримуються від висловлення суджень чи формулювання висновків. Автори мають
зникнути для реципієнта, зникнути зі свого творіння, щоб уникнути помилок та упереджень.
Хоча у своїй художньо-естетичній концепції Е.Золя торкався реалізації експериментального
методу лише в літературі та театрі, за задумом, експеримент доконечно належало застосовувати у
всіх видах мистецтва. Цей метод письменник вважає універсальним, оскільки завдяки своїм рівноцінним складовим – відчуттю, розуму та досвіду – мистецький експеримент веде до істини.
Модерністський мистецький експеримент. Мистецький експеримент від початку ХХ ст. набував все більшої популярності, зазнав переосмислення і утвердився вже в іпостасі модерністського мистецького експерименту. Модерністський мистецький експеримент своєю основною метою проголосив
пошук нового, а своїм основним принципом – свободу творення, що так само породжувала нове. У
мистецькій практиці модерністський мистецький експеримент постав як метод художньої творчості, що
випробовував та моделював різноманітні засоби та способи творення, складові творчого процесу та
художнього образу задля впровадження нового замість усталеного, загальноприйнятого. Модерне мистецьке експериментування, як стверджував Т.Адорно, відкинуло теорію експерименту як перевірки, і
постулювало такі методи експериментування, результати яких годі передбачити. Потреба ризикувати
у способах, методах, засобах творення, стала обов'язковою в мистецькому експериментуванні:
«Крайнощів вимагає мистецька технологія, це не просто прагнення бунтівливого духу» [1, 54]. Творці
модерністського експерименту були переконані, що шанс залишитися в історії мають лише ті художні
твори, які не пов’язують свою долю з минувшиною, котрі не бояться ризику.
Пріоритет новаторства спричинив потужну критику та відхід від традиції. Всі мистецькі напрями
та художньо-естетичні концепції, сформовані в цей період, перш за все, декларували подолання традиційного відображально-наслідувального способу та мети творення. Підтвердження цьому знаходимо в статтях, маніфестах, теоретичних розробках представників кожного модерністського напряму. На
приклад, всесвітньовідомий український художник, засновник супрематизму К.Малевич писав: «Увесь
минулий і сучасний живопис до супрематизму, скульптура, слово, музика, були сковані формою натури і чекають на своє звільнення, щоб говорити власною мовою і не залежати від розуму, сенсу, логіки,
філософії, психології, різних законів причинності та технічних змін життя» [5, 27]. Для К.Малевича творчість виникає лише там, де виявляється чиста форма, яка не запозичує нічого вже створеного у природі.
Результатом експериментування у мистецтві модернізму стало виникнення множини модерністських художньо-естетичних концепцій, що пропонували кожна своє уявлення про мистецтво, творчість, його витоки та мету, впроваджували свій експериментальний пошук нового. Відтак постало експериментування із засобами та методами творення, з предметністю, зі складовими творення
художнього образу: формою, кольором, ритмом, пластикою та ін. Модерністський мистецький експеримент, ґрунтувався на відведенні пріоритетної ролі котромусь із засобів чи методів творення та наділенні його особливими функціями. Так, представники кубізму, футуризму, абстракціонізму, супрематизму, експериментуючи із формою, доводили її повноцінність як виражального та образотворчого
засобу, наголошували, на її здатності визначати суть художнього твору, формувати композицію, простір, тощо. При цьому зберігали концептуальну унікальність і, кожен своїм шляхом, виявляли здатність
форми визначати всі інші образотворчі засоби в художньому творі. Різноманіття експериментувань із
формою доводило, що форма як засіб творення художнього образу є настільки гнучкою та місткою, що
якась одна концепція усіх видозмін форми не була б здатна охопити.
Становлення і розвиток модерністського мистецького експерименту супроводжувався долученням до мистецького експериментування новітніх технологій. Технічні інновації відкрили мистецтву
нові обрії у вигляді раніше невідомих видів мистецтва таких, як мистецтво фотографії та кіно, мистецтво книгодрукування та ін. Про значення та важливість технічних інновацій як про зміну «мистецьких
технологій виробництва» говорив В.Беньямін [2, 56]. Мислитель був переконаний, що власне із зміною
технічних засобів пов'язане виникнення нових мистецьких напрямів, творчих методів і засобів вира-
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ження. Це означає, що технічні інновації тісно пов’язані із пошуком нового у творчій діяльності людини,
з експериментуванням, яке можна повторювати та моделювати скільки завгодно разів.
Постмодерний мистецький експеримент. Розвиток науки, новітніх технологій, формування
масової, постіндустріальної, інформаційної культури – ці та багато інших супутніх явищ творили і змінювали мистецький феномен, котрий у постмодерному естетико-художньому дискурсі називають «експериментальним». Таких експериментальних мистецьких феноменів у цей час формується незліченна кількість: «експериментальна музика», «експериментальний театр», «експериментальне кіно»,
«експериментальна поезія», «експериментальне малярство». Завдяки експериментуванню
з’являються новітні види мистецтва, такі як геппенінґ, перформанс, ленд-арт, віджей-арт та інші.
Можна помітити, що деякі з ідей, котрі реалізовує постмодерний мистецький експеримент, беруть свій початок у модернізмі. В епоху постмодерну вони ніби доведені до своєї максимальної межі.
Це, зокрема, стосується декларованої художниками-модерністами ідеї свободи творчості. Якщо для
модерністських експериментаторів свобода творчості означає в загальному відхід від класичної міметичної системи образотворення, то екпериментатори епохи постмодерну долають жанрову і видову
розрізненість мистецтва, або навіть більше, долають розрізненість між мистецтвом та «немистецтвом». Сучасний український філософ В. Кебуладзе пише: «Десимволізація сучасного мистецтва – це прагнення до цілковитої свободи. Сучасне мистецтво руйнує межі між витворами мистецтва й
предметами щоденної реальності. Справжній сенс цієї руйнації полягає не в тому, що будь-який елемент щоденної реальності може стати витвором мистецтва, а в тому, що витвір мистецтва сам перетворюється на елемент щоденної реальності» [4, 40].
Залучений до мистецького еспериментування, принцип поєднання непоєднуваного також знаходить своє логічне продовження у постмодерному мистецькому експерименті. Максимальний пік його
знаходимо у такій особливості усієї постмодерної культури, яка дозволяє одночасно співіснувати, як
рівноцінним началам, традиції та новаторству. Мистецтво «…що називається постмодерном, передбачає одночасно як нові експерименти за межами фігуративності, так і повернення до фігуративності
та нове звернення до традиції» – писав видатний філософ сучасності У.Еко в «Історії краси» [6, 426].
Принципова і категорична протилежність між традицією та новаторством була подолана завдяки визначальній цінності постмодерну – плюральності.
Плюральність як концептуальне багатоманіття також бере свій початок в контексті модернізму.
Різниця між модерним багатоманіттям та постмодерною плюральністю полягає в тому, що в постмодерному культурному просторі плюральність постає у своєму максимально радикальному вимірі, як
основна цінність епохи, котра обумовлює інтерпретацію всіх інших особливостей та характеристик.
Завдяки їй стає можливим подолання концептуальності та вільне співіснування різноманітних систем
образотворення, напрямів, шкіл, ідей. «Оргією терпимості, тотальним синкретизмом, абсолютним і
нестримним політеїзмом Краси» [6, 428] називає епоху постомодернізму У. Еко.
Мистецький експеримент періоду постмодерну ставить собі за мету досягнення плюральності,
багатоманітності. Але чи достатньо цього кількісного накопичення для постмодерного мистецького
експериментування? Очевидно, тут слід зробити деяке уточнення. Ми переконані, що постмодерний
мистецький експеримент має за мету плюральне творення естетичного. При цьому естетичне постає
як метакатегорія, тобто найширша і фундаментальна категорія естетики. “Естетичне” як метакатегорія
вбирає в себе всі можливі естетичні поняття і категорії: прекрасне і потворне, трагічне і комічне, піднесене та низьке. Отже, якщо інтерпретувати постмодерний мистецький експеримент як плюральне творення естетичного, то своє логічне пояснення віднаходять прагнення сучасного мистецтва виявляти
не лише прекрасне, високе, дотепне, але такою ж мірою потворне, низьке, абсурдне, еклектичне, жорстоке, шокуюче, провокативне.
Наукова новизна. У цьому дослідженні представлено поняття «мистецький експеримент» як
естетичне поняття, показано його задіяність до художньо-естетичного та філософсько-естетичного
дискурсу. Від останньої третини ХІХ ст. і до наших часів поняття мистецького експерименту зазнало
розвитку і змін, які були спричинені зміною культурних епох. Тому ми виокремили три етапи становлення мистецького експерименту, визначили їх особливості, окреслили естетико-філософське підґрунтя, з'ясували особливості реалізації у мистецькій практиці. Така інтерпретація поняття мистецького
експерименту дозволяє не лише утвердити це поняття у сучасному поняттєво-категоріальному апараті естетики, але й допомагає усвідомлювати, сприймати специфіку сучасного експериментального мистецтва.
Висновки. Отже, застосоване у контексті відображально-наслідувальної концепції образотворення, поняття мистецького експерименту вперше виникає у художньо-естетичній концепції натуралізму. Онауковлений мистецький експеримент має такі характеристики: 1) розвиває класичну систему
образотворення; 2) наслідує особливості наукового експерименту, своєю метою проголошує пошук
істини; 3) заперечує важливість фантазії у творчому процесі, натомість наголошує на важливості спостереження за навколишньою дійсністю та наслідування її; 4) постає як універсальний метод творення, який слід застосовувати у всіх видах мистецтва.
З приходом епохи модернізму поняття мистецького експерименту зазнає змін в інтерпретації,
котрі суголосні епосі. Модерністський мистецький експеримент характеризується: 1) цілеспрямованим
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відходом від традиції; 2) проголошенням своєї мети – пошуку нового; 3) реалізацією у творчому процесі принципу свободи творчості і надання, у зв’язку із цим, особливого значення творчій фантазії; 4)
залученням до творчого процесу новітніх технологій як засобів творення.
Постмодерному мистецькому експерименту властиві: 1) плюральність як головна цінність та
мета; 2) реалізація естетичного у всіх можливих іпостасях цієї категорії; 3) подолання конфронтації у
співвідношенні традиції та новаторства; 4) максимальна радикалізація принципу свободи творчості і
подолання у зв’язку із цим видового, жанрового розмежування мистецтва; 5) тісний зв’язок з інноваційними процесами в культурі.
Мистецький експеримент широко впроваджується у мистецькій практиці, активно задіяний у
художньо-естетичному дискурсі, має цікаву історію свого становлення та зміни змістового навантаження. Саме тому поняття мистецького експерименту є гідним об’єктом мистецтвознавчого та естетико-філософського дискурсу.
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ЕПІЧНА ТРАДИЦІЯ В КООРДИНАТАХ ОПЕРНОГО ЖАНРУ: НА ПРИКЛАДІ ПОСТАНОВКА
ОПЕРИ О.БОРОДІНА «КНЯЗЬ ІГОР» Д.М.ГНАТЮКА
Мета роботи – висвітлити важливі аспекти творчої біографії Д.Гнатюка, закріпленої в координати комунікативної культурно-мистецької моделі українського простору ХХ століття. Апелюючи до режисерської практики
майстра, ми маємо можливість узагальненого та раціонально-об’єктивного аналізу мистецьких тенденцій, які формувалися в контексті складного соціополітичного та міжнаціонального континуума. Методологія передбачає
включення проблеми аналізу у простір історичного, мистецтвознавчого та культурологічного дискурсу з
обов’язковим закріпленням питання у міждисциплінарному контексті. Такі концептуальні підходи стануть умовою
висвітлення маловідомих сторінок творчої біографії Д.М.Гнатюка з подальшим аналізом мистецького середовища, як умови сходження митця на олімп національного та світового визнання. Наукова новизна дослідження
полягає у вивченні творчої постаті ХХ століття – Д. М. Гнатюка у новому форматі, який передбачає закріплення
особистості в координатах суб’єкта культури, рефлексія якого кристалізується у творчих пошуках, апробаціях та
звершеннях. Висновок. Досліджуючи режисерські поступи майстра в проекції на інтерпретативні рішенні постановки опери О. Бородіна «Князь Ігор», ми маємо можливість відчути динаміку становлення особистості, в якій
режисерський період представлений узагальнюючою та акумульованою внутрішньою потребою моделлю. Це новий етап творчої біографії митця, який стимулює до перманентного переосмислення його внутрішньої сутності з
урахуванням культурно-мистецького та соціополітичного контексту.
Ключові слова: творча особистість; виконавська інтерпретація; художня апробація; драматургія твору;
академічне виконавство.
Бондарчук Виктор Алексеевич, кандидат искусствоведения, доцент Национальной музыкальной
академии Украины имени П.И.Чайковского
Эпическая традиция в координатах оперного жанра: на примере постановка оперы А.Бородина
«Князь Игорь» Д.М.Гнатюка
Цель работы очерчена проблемой освещения важных аспектов творческой биографии Д.Гнатюка, закрепленной в координаты коммуникативной культурно-художественной системы украинского пространства ХХ
века. Апеллируя к режиссерской практики мастера, мы имеем возможность обобщенного и рациональнообъективного анализа художественных тенденций, которые формировались в контексте сложного социополитического и межнационального континуума. Методология предусматривает включение проблемы анализа в пространство исторического, искусствоведческого и культурологического дискурса с обязательным закреплением
вопроса в междисциплинарный контекст. Такие концептуальные подходы станут условием освещения малоизвестных страниц творческой биографии Д.М.Гнатюка с последующим анализом художественного наследия, как
условия восхождения художника на олимп национального и мирового признания. Научная новизна исследования заключается в изучении творческой личности ХХ века – Д.М.Гнатюка в новом формате, который предусматривает изучение личности как субъекта культуры, рефлексия которого кристаллизуется в творческих поисках,
апробациях и свершениях. Вывод. Исследуя режиссерские поиски мастера в проекции на интерпретативные
решении постановки оперы А.Бородина «Князь Игорь», мы имеем возможность почувствовать динамику становления личности, в которой режиссерский период представлен обобщающей и аккумулированной внутренней потребностью моделью. Это новый этап творческой биографии художника, который стимулирует к перманентному
переосмысление его внутренней сущности с учетом культурно-художественного и социополитического контекста.
Ключевые слова: творческая личность; исполнительская интерпретация; художественная апробация;
драматургия произведения; академическое исполнительство.
Bondarchuk Viktor, Candidate of Art Criticism, Associate Professor of the Tchaikovsky National music academy of Ukraine
An epic tradition in the coordinates of the operatic genre: for example, the production of the opera by O.
Borodin "Prince Igor" by D. M. Gnatyuk
The purpose of the article. The use of the work is outlined by the problem of highlighting essential aspects of
the creative biography of D.Gnatyuk, fixed in the coordinate of the communicative cultural-artistic system of the Ukrainian
space of the twentieth century. Applying to the master's directorial practice, we have the opportunity to generalize and
rationally-objective analysis of artistic tendencies that were formed in the context of a complex sociopolitical and interethnic continuum. Methodology. The methodology involves the inclusion of the problem of analysis in the space of historical, art critic and culturological discourse with the obligatory consolidation of the issue in an interdisciplinary context.
Such conceptual approaches will become a condition for coverage of little-known pages of D.M. Gnatyuk's creative biography, followed by an analysis of the artistic environment as the conditions for the artist to come to the Olympus of national and world recognition. The scientific novelty of the study consists in studying the creative figure of the twentieth
century - D. M. Gnatyuk in a new format, which involves the consolidation of the individual in the coordinates of the subject of culture, whose reflection crystallizes in creative searches, tests, and achievements. Conclusions. Investigating
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the director's steps in the projection of the interpretive decision of the opera by O. Borodin "Prince Igor," we have the
opportunity to feel the dynamics of the formation of the individual, in which the director's period is represented by a generalizing and accumulated internal demand model. The mentioned factor is a new stage in the creative biography of the
artist, which stimulates a permanent rethinking of his inner essence, taking into account the cultural and artistic and sociopolitical context.
Key words: creative person; performing interpretation; art approbation; dramatic art; academic performance.

Актуальність теми дослідження. Результати наукових пошуків у сфері гуманітаристики переконливо вказують на непохитні тенденції щодо проблеми дослідження творчих біографій українських
митців, науковців, громадських та культурних діячів. Такий підхід стимулює до консолідації методів та
механізмів сучасної біографістики, загострюючи увагу науковців на відповідному інструментарію та
алгоритму застосування. Закріплюючи проблему в координати культурологічного та мистецтвознавчого дискурсу, ми маємо можливість всебічно охопити проблему творчої біографії, уникаючи редукціонізму та нівеляції значних її контекстуальних елементів.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження творчої біографії Д.М.Гнатюка, зокрема його життєвої сторінки, пов’язаної з режисерською практикою, стає можливим за умови аналізу значної джерельної бази. Аналізуючи діяльність Національної опери України, Б.Гнидь послідовно висвітлює творчі
здобутки Д.Гнатюка; вкрай важливими стають рецензії Г.Деревенко, В.Костенко, М.Медуниці,
З.Мензатюка у періодичних видання, які формують картину об’єктивного і незаангажованого часовими
реаліями розуміння соціокультурного простору України, в яких відбувалася сутнісна ідентифікація
Майстра; незамінною складовою вивчення творчості Д.Гнатюка є матеріали засідань художньої ради
театру та його документація, що зберігається в архівах установи [2; 3; 4; 5; 10; 3; 5; 7; 9; 10; ].
Мета дослідження – аналіз творчого шляху Д.М.Гнатюка, який пов'язаний з його режисерською
практикою у Національній опері України імені Т.Шевченка. Увагу дослідження сконцентровано на механізмах режисерської інтерпретації митця, виявлення його стильових під час роботи над постановкою опери О.Бородіна «Князь Ігор».
Виклад основного матеріалу. Опера О. Бородіна «Князь Ігор» виявилася етапною творчого
сходження Д. Гнатюка на олімп мистецького визнання. Основні тематичні контури драматургії твору
майстер окреслив ще будучи у статусі соліста театру, що набуло в майбутньому вигляду узагальненого, обґрунтованого і смислово-вибудованого театрального дійства. Робота над виставою розпочалася
задовго до її включення в репертуар театру. Дмитро Михайлович ще з 50-х років ХХ століття виходив
з нею на сцену оперного театру, демонструючи рівень високого професійного вокального мистецтва,
закладеного у традиції акторських рішень та сценічних втілень. Митець вивчав полотно О. Бородіна в
розрізі численних критичних зауважень та рецензій. Звертаючись до історії створення та перших постановок, формував свою динаміку розвитку драматургії, будував свій ключовий елемент розуміння
сутності композиторського мислення, ідеї. З метою багатостороннього аналізу опери, Д.Гнатюк вивчає
і аналізує основу опери – стародавні тексти, такі як: «Слово о полку Ігоровім», «Іпатіївський літопис» з
метою осмислення стильової моделі твору, заповнення його графічного простору екзистенційносценічними рішеннями в контексті соціальних та ідеологічних моделей часу [6].
Д. Гнатюк формував власну концепцію розвитку твору, його драматургічну модель, методи
сценічного втілення та механізми вирішення виконавських проблем. Описуючи період підготовки опери до постановки, З. Мензатюк зазначає: «Гнатюк дістає свій режисерський клавір цього твору. На
вклеєних між сторінками аркушах помічено все, що відбувається на сцені» [7].
На засіданні Художньої ради театру 9 липня 1974 року головний художник Ф. Нірод підіймає
питання про необхідність включення до репертуару вистави О. Бородіна «Князь Ігор», в результаті
чого, спільним рішенням колективу, рішення було прийняте і опера з’явилася у планових постановках
1975 року під режисерським контролем Д. Гнатюка [9]. Основа режисерської моделі твору Д. Гнатюка
була сформована механізмами сценічного зіставлення декількох сюжетних ліній:
– ідеї державності, відображеної елементами сценічного оформлення, як елемент виконавського режисерського рішення, який спрямований на створення ефекту рельєфності, величі, монументальності та непохитності;
– моделі половецької складової у творі, що гарантує проекцію об’ємно-просторової фактури
вистави, сутністю якої є простір, об’єм, горизонт, масштаб;
- структури, яка сформована протиставленням різних сюжетних ліній комічної та патетичновеличної сфери, любовної та зневажливої;
- зіставленні двох архетипів культур – руської та східної (половецької), що дає можливість відчути динамічне співвідношення різних світоглядних систем, фактурні компоненти яких поєднуються
загальним драматургічним розвитком та виявляють себе в контексті одиничних елементів і розрізі як
горизонтальної, так і вертикальної організації в партитурі.
Ю.Станішевський вбачав у постановці Д.Гнатюка відродження емпіричних ознак російської
оперної традиції, в якій оживають і набувають змістової координації ідеї національного відродження та
визволення. Апеляція режисером до визначених контурів даної постановки дає можливість відчути
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узагальнено-структуровану модель оперного жанру, побудовану на потужному творчо-мотиваційному
підґрунті постановки вистави «Князь Ігор».
Для режисера це стала не просто прем’єра вистави, це була ідентифікація особистості у новому вимірі, яка зможе розгерметувати кордони творчого сходження митця до вершин театральної сакральності. Режисер вибудував чітку концепцію підготовки вистави, в якій особливу уваги приділяв підготовці молодих акторів, які ще не були задіяні у виставі і не мали акторського досвіду постановки.
«Всіх об’єднує ціль: досягти новизни не завдяки зовнішньої вишуканості, а ціною високої простоти,
чіткої логіки, правди. Максимально вникнути в партитуру і слово, глибоко знати історію – така гаряча
мета учасників вистави» [4]. Д.Гнатюк залишав за межами сценічного майданчика анахронічні принципи роботи над виставою, уникав творчої інерції і стимулював виконавців до повного переосмислення
сутності актора, його осмисленого перевтілення в акторські роль з чітким контролем виконуваної дії на
сцені. Режисер формував шляхи співпраці з артистами-вокалістами, працював з ними над технікою
опанування емоційно-психологічного змісту вокально-сценічних образів, вимагав повного, а не фрагментарного, прояву емоцій актора відповідно до концептуальної ідеї композитора.
Працюючи з вокалістами, режисер приділяв великої уваги слову, яку розглядав не просто як
елемент комунікації, а як складну модель, яка несе в собі код, змістове навантаження, а відтак, вимагає повної концентрації актора в роботі над текстовим матеріалом. Слово-жест-міміка – це та модель,
синтетична сутність якої, створює можливість змістової організації матеріалу, а закріпивши її в координати авторської, виконавської інтерпретації, формується кінцевий результат – мистецький продукт,
який споживає найбільший гурман і критик – театральний глядач.
Працюючи над образною системою Ігоря, вокальна партія якого демонструвала найбільш
окреслені ознаки широти, простору, величі, кантилени, у Д.Гнатюка кристалізувалася досконала техніка сольного співу, узагальнюючи цим самим потужний творчий доробок митця, що знайшов свою проекцію у рівномірності звучання на всьому звуковому діапазоні, у всіх регістрах. Непохитна інтонація,
закріплена в координатах чіткої дикції наповнювали вокальну партію величчю, благородністю, глибиною внутрішнього переживання. Напрацьована акторська майстерність Д.Гнатюка, доповнювала рельєфність образу Князя, доносила до глядача відчуття сили внутрішнього опору, паритетності відносно до протистояння та потужної енергетичної пульсації в інтерпретації актора.
Контрастність як квінтесенція побудови оперної драматургії «Князя Ігоря» чітко прослідковується і у зіставленні Д.Гнатюком героїв вистави. Режисер активно культивує принцип моральної антитези, який сутність якого детермінує контури загальної структури вистави, її побудови, драматургії. На
противагу монолітному, колоритному і виваженому у своїх рішеннях Ігорю, режисер протиставляє два
образи – героїв Скулу та Ярошку. Дмитро Михайлович приділив великої уваги розвитку образної системи цих персонажів. Він не тільки відпрацював з артистами В.Герасимчуком та В.Гуровим елементи
акторської техніки щодо втілення авторської моделі героїв, він сформував у артистів відчуття внутрішньої стану героїв, їх значення у формуванні розвитку загальної драматургічної концепції опери.
Вдало і переконливо сформувала, відтворила і донесла до глядача образ дружини Ігоря Людмила Кравченко. Режисер, працюючи над роллю з артистками В.Любимовою та Л.Кравченко (які призначені на партію дружини князя) формував відчуття щирості акторського втілення щодо образу героїнь. Дружина князя, у трактуванні Д.Гнатюка, – це не тільки лагідна, вірна і турботлива жінка, – це
уособлення величі руської княгині, це та модель світосприйняття, сутність якої формує патетика відчуттів за всю народність руського товариства. Її функція – консолідація екзестенційно-глибинних мотивацій населення у боротьбі з ганебним утиском нападників. На високому професійно-виконавському
рівні було представлено образ половецького хана Кончака (А.Кікоть), сина князя Володимира
(В.Гриненко), Кончаківни (Н.Міссіна) та Оврула (В.Скубак).
Розуміння змістової організації образу під час роботи було досягнуте, режисер і виконавці
знайшли спільне розуміння драматургії образу, механізмів його сценічної реалізації.
У підготовці до вистави, Д.Гнатюк активно працює над організацією драматургії твору в контексті її сценічного та світлового оформлення. Разом з художником-постановником Ф.Ніродом проговорювалися всі деталі художнього оснащення сцени з метою повного заповнення просторових координат майданчика. В основу оформлення кабінету було покладено модель контрастових зіставлень
двох культур – руської і кочової, що знайшло своє відображення у виписаній панорамі староруського
міста Київської Русі і вигляді білої кам’яної архітектури у протиставленні широких половецьких шатрів.
Ф.Нірод заперечив насиченість вистави різними, малоефективними, а головне – зміство і драматургічно другорядними елементами, оскільки своєю вторинністю, вони змінюють координати головної ідеї
вистави і формують формат знівельованої концептуально-обумовленої ідеї.
Як зазначав Д.Гнатюк, у постановці, з домінуванням державності, повинна бути збережена
структурна цілісність сценічного задуму – зображення білокам’яної Русі з елементами позолоти, як
символу величі та самобутності русичів. Для підкреслення відповідної атмосфери, Д.Гнатюк використовує принцип умовності, яка, на основі мінімалізму і виваженості елементів оформлення відмежовує
монументальність, героїчність та пафосність [7]. Д.Гнатюк, разом з художником Ф.Ніродом, створюють
нове, концептуально вивірене і обґрунтоване рішення – формують синтетичну модель сценічного
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оформлення опери – поєднуючи театральний живопис з елементами театральної графіки, що дає можливості проекції нового сценічного доповнення образної системи композиторської комунікації.
Важливого значення у формування контрастної модуляції Д.Гнатюк надає елементам світлового оформлення. У картині Половецького стану, основою пожежі, відчуттю напруження і внутрішнього
неспокою досягається завдяки динаміці світлових ефектів. Апелюючи до контрастних форм світлової
партитури, режисер формує концепцію відчуття загальної ідеї картини – пожежі, панічного стану, глибокого напруження та туги. Завдяки моделюванню світлового формату, у картині Половецького стану,
режисером чітко окреслюється панорама випалених сонцем безкраїх степів з половецькими шатрами,
а за допомогою елементів театральної графіки загальна сцена доповнюється контурами шоломів воїнів, що створює ефект масштабного, епічного полотна з координатами не окресленого простору і
об’єму. Для збереження головної концептуальної ідеї постановки – контрастових протиставлень,
Д.Гнатюк у І дії використовує повне затемнення, як момент зародження основної ідеї твору. Головним
завданням режисера, при використанні затемнення сцени, є збереження динаміки розвитку драматургії. Момент повної темряви на сцені, формує у артистів відчуття спаду динаміки, стимулюючи цим самим інертність розвитку подій, драматургічної концепції. Вирішенням даної проблеми, Д.Гнатюк вбачав посилення динаміки драматургії завдяки змістовому навантаженню текстового матеріалу –
посилення системи артикуляції з акцентом на координацію мізансценічних елементів. Акумулювання у
артиста відчуття перманентності руху, режисер стимулював саме завдяки таким механізмам сценічного вирішення.
У підготовці опери до прем’єри велася активна робота всіх творчих ланок, що формують сутнісні основи жанру. Диригент В.Кожухар, у роботі над виставою, розглядає епічний жанр як культивування традиції слов’янської самобутності з глибоким вивчення архаїчних шарів культури. Розкрити
сутність сучасної соціальної структури, віднайти основу його детермінації, сформувати у виконавців
відповідний поняттєвий апарат, який у вербальній трансформації ідентифікує естетику опери, відкриє
глядачам не тільки просторовий, часовий а й мистецький континуум, виражений засобами музичної
виразності – пріоритети диригента-постановника в роботі над твором. Така драматургічна концепція
знайшла своє відображення у змістовій організації музичного твору, окресливши його простір елементами виконавської інтерпретації. Помітна темпова адаптація деяких окремих номерів, у виконавському
тлумаченні диригента, формує орієнтири сучасного бачення і сприймання музичного матеріалу. Оскільки основою режисерського бачення розвитку драматургії є, насамперед, відхід від інерції та статики
і моделювання розвитку основної ідеї твору завдяки динаміці руху, її концептуальної переваги, то темпові трансформації набирають ознак вмотивованого та раціонально-обгрунтованого формату.
Режисерської інтерпретації зазнала також картина з плачу Ярославни та увертюри опери. Диригент чітко окреслює розвиток музичної думки композитора, трансформуючи її власною диригентською інтерпретацією. Майстер знаходить логічні, ключові вектори у вертикалі загальної фактури оркестрового звучання, акцентуючи увагу на лейтмотивах та провідних музичних темах.
Важливого значення надає Д.Гнатюк і постановці балетних номерів у виставі. Разом з балетмейстером-постановником А.Шекерою вони шукають осмисленої єдності всіх художніх аспектів опери,
для того щоб синтетична сутність жанру була збережена і пронесена наскрізною ідеєю, що обумовлено традицією епічної, монументальної творчості О. Бородіна. Балетмейстер чітко і стильовообгрунтовано віднаходить механізми донесення загальної концепції опери через хореографічну лексику. Через рух, комплекс танцювальних елементів постановник прагне як найдостовірніше передати
атмосферу жанрової драматургії: «Хореографічні візерунки віддзеркалюють ліниву млосність пісеннотанцювальних мелодій, їх стихійний запал, вогняну патетику. Гармонійний синтез вокалу і хореографії
в половецьких танцях у виставі справляє величезне враження», – зазначає Г.Деревенко [3].
У роботі над виставою, Д.Гнатюк вдало віднайшов механізми, які дають можливість уникати
статичності розвитку драматургії твору, обумовленої, насамперед, хоровими сценами. Як зазначає в
одній з рецензій Г.Садовська: «Працюючи над постановкою «Князя Ігоря», режисерська робота
Д.Гнатюка зводилася до пошуку відповідного темпоритму, свіжих відтінків, переосмислення деяких
мізансцен» [11].
Народно-хорові моделі режисер інтерпретує як поліфонічний елемент вистави, який повинен
стимулювати динаміку її внутрішнього розвитку, руйнувати елементи статичності та перманентно культивувати головну ідею твору. «Для кожного хориста, для кожного статиста режисер шукає найдоречнішої пози, найточнішого місця. Адже «Князь Ігор» – опера масова, народна, а натовп мусить складатися з характерів» – сформувавши концепцію розвитку драматургії твору, зазначав Д.Гнатюк [8].
Творчий конгломерат у складі диригента, режисера, хормейстера та балетмейстера створили
єдину, концептуально-вмотивовану драматургічну модель, яка сповна відтворила стильові координати
О.Бородіна – широку пластичність вокальних ліній, масштабність і величаву могутність хорових сцен.
Як зазначає Ю.Станішевський: «Глядач побачив людей, сповнених незламної сили, почув відгомін
битв, брязкіт старовинної зброї, бойовий тупіт копит, почув давно знайому і разом з тим таку нову, світлу, соковиту й багатобарвну музику Бородіна» [13, 123].
Щодо прем’єри опери О.Бородіна «Князь Ігор» 1975 року, рецензія не стримувала емоцій щодо
оцінки та характеристики проведеної роботи. Ми маємо можливість спостерігати, у часових координа-

260

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
тах, всі етапи – від зародження ідеї постановки, її сценічного втілення та закріплення у просторі театрального виконавства України другої половини ХХ століття. Загальне враження від перших вистав
Д.Гнатюка зазнає, більшою мірою, позитивних відгуків, враховуючи всі попередні та поточні зауваження щодо присутніх недоліків. Сам режисер, обговорюючи прем’єру неодноразово акцентував увагу на
прогалинах постановочної частини, але сприймав це як стимулюючий аспект подальшого режисерського сходження. Під час обговорення вистави на засіданні художньої ради театру, Д.М.Гнатюк зазначив: «Коли я приступив до постановки вистави, я хотів організувати лабораторію роботи артиста на
свою роллю. Фактично за місяць ми створили постановку. Моя мета, яку ставив – навчити артиста жити музикою, почуттям героя. Всі зауваження я приймаю, недопрацьовані місця будуть ліквідовані» [10].
Висновок. Апелюючи до зрощення Д.М.Гнатюка як режисера зазначимо, що артист пройшов
складний і тривалий шлях становлення, психологічної адаптації та творчої ідентифікації у просторі
театрального мистецтва. Мистецький континуум, який представлений його діяльністю як оперного виконавця, драматичного актора, і, врешті-решт як музичного режисера окреслює чіткі координати його
глибокої внутрішньої мистецької сутності, яка кристалізується у вигляді процесуальності творчого
продукування митця. Працюючи над своєю першою постановкою, Д.М.Гнатюк продемонстрував абсолютне оперування оперним матеріалом, узагальнив синтетичну сутність жанру в контексті його перманентного переосмислення. Оперуючи системою стійких ознак композиторської техніки О.Бородіна,
Д.Гнатюк не тільки не порушив координати авторського змістового наповнення, а й знайшов власне,
детерміноване поглядом незаангажованого режисера рішення. Авторська інтерпретація, частково побудована на редукції певних оперних елементів, представила до огляду нове, концептуально обґрунтоване рішення сценічних завдань. Уникаючи інерції анахронічних тенденцій, продукованих ідеологічними стандартами часу, режисер розгерметував театральний простір динамікою авторського бачення
та механізмами його сценічної реалізації.
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ХАРАКТЕРНІ ВИДИ ТЕХНІКИ
У ТВОРАХ ПОГРАНИЧЧЯ КЛАСИЦИЗМУ Й РОМАНТИЗМУ
Метою роботи є аналіз концертів для кларнета з оркестром Я.Стаміца, В.Моцарта і першої з чотирьох
композицій цього роду Л.Шпора з метою виявлення найбільш відповідальних моментів звучання, що вимагають
посиленої уваги виконавців під час підготовки до виступу і в процесі концертної гри. Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше у вітчизняному музикознавстві аналізуються в обраному ракурсі твори
Я.Стаміца, В.Моцарта, Л.Шпора. Висновки. Із запропонованого історичного огляду випливає, що феномен концертного трактування кларнета з художньою апробацією його специфіки в композиторській творчості Я.Стаміца,
В.Моцарта, Л.Шпора склався в пору пізнього класицизму – раннього романтизму – бідермаєру. У тренувальних
збірниках рекомендованих етюдів більше ніж 70% усього матеріалу підлягає, природно, зазначеним базовим техніко-штриховим показникам майстерності кларнетиста. Запропонована ступінчастість проходження технічних рубежів у роботі кларнетиста, від початківця до майстра, стосується градацій складнощів відповідно до етапів технічного й артистичного зростання інструменталіста й особливостей його індивідуальної готовності. Проте
зазначені три базові техніко-штрихові позиції (lеgаtо, stаccаttо, detashe), вихідним моментом яких усвідомлюється
“наслідування оперному вокалу” (lеgаtо), а інструментальну “швидкість” втілюють два інші технічні прийомиштрихи, охоплюють, за можливості, весь інструктивний матеріал у збірниках, зібраних автором цього дослідження. В ньому втілені стилістичні “символи майстерності” кларнетиста, які є вихідною точкою й основою розвитку
мистецтва гри на кларнеті.
Ключові слова: інструменталізм; майстерність кларнетиста; класицизм; романтизм; бідермаєр; віртуозність
Буркацкий Зиновий Павлович, кандидат искусствоведения, и.о.профессора, заведующий кафедрой
духовых и ударных инструментов Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Характерные виды кларнетной техники в произведениях пограничья классицизма и романтизма
Целью данной работы является анализ Концертов для кларнета с оркестром Я.Стамица, В.Моцарта и
Первого из четырех композиций этого рода Л.Шпора в направленности на выявление наиболее выразительно
ответственных моментов звучания, которые требуют усиленного внимания исполнителей при подготовке к выступлению и в процессе концертной игры. Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в
отечественном музыковедении анализируются в избранном ракурсе произведения Я.Стамица, В.Моцарта,
Л.Шпора. Выводы. Из предложенного исторического обзора следует, что феномен концертной трактовки кларнета с художественной апробацией его специфики в композиторском творчестве В.Моцарта, Л.Шпора, К.Вебера
и их высокоталантливых современников, сложился в пору позднего классицизма – раннего романтизма. В рекомендуемых тренировочных сборниках этюдов более 70% всего материала подчинено, естественно, указанным
базовым технико-штриховым показателям мастерства кларнетиста. Предложенная ступенчатость прохождения
технических рубежей в работе кларнетиста-профессионала, от начинающего к Мастеру, касается градаций
сложностей соответственно этапам технического и артистического роста инструменталиста и особенностям его
индивидуальной готовности. Однако, указанные три базовые технико-штриховые позиции (lеgаtо, stаccаttо,
detashe), исходным моментом которых осознается “подражание оперному вокалу” (lеgаtо), а инструментальную
“беглость” запечатлевают два других технических приема-штриха, - охватывают, по возможности, весь инструктивный материал в сборниках, собранных автором данной работы. В них воплощены стилистические “символы
мастерства” кларнетиста, образующие исходную точку и само развитие искусства игры на кларнете.
Ключевые слова: инструментализм; мастерство кларнетиста; классицизм; романтизм; бидермайер;
виртуозность.
Burkackiy Zinoviy, Ph.D., Professor, Wind and Percussion Instruments Department, Odessa National Music
Academy named after A.V.Nezhdanova
Typical types сlarine technology in the product on the demolition of classicism and romanticism
Purpose of the article is an analysis Concerto for clarinet with orchestra J.Stamitz, W.Mozart and the First
from four compositions of this sort L.Spohr in directivities on revealing the most impressive responsible moments of
sounding, which require escalated attention of the performers when preparing to appearance and in the process of the
concert play. Scientific novelty of the study is defined that that for the first time in domestic musicology are analyzed in
elected foreshortening of the works of J.Stamitz, W.Mozart, L.Spohr. Conclusions. From offered history review follows
that phenomenon of the concert interpretation of the clarinet with the artistic approbation of his specifics in composer
creative activity J.Stamitz, W.Mozart, L.Spohr formed in a time of the late classicism - an early romanticism. In recommended burn-in collection etude more than 70% whole material is subordinated, naturally, specified base technicianstroke factor mastery of clarinetist. Offered jagging of the passing of the technical borders in working of the clarinetistprofessional, from beginning to Master, concerns the gradation of the difficulties accordingly stage technical and of the
artistic growth of instrumentalist and particularity his readiness. However, specified three base technicians-stroke posi-

© Буркацький З. П., 2018

262

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
tions (lеgаtо, stаccаttо, detached), which source moment is realized "imitation operatic vocal" (lеgаtо), but instrumental
"facility" show two other technical acceptances, - cover, as far as possible, the whole instructive material in collection,
collected by author given work. In them incarnate stylistic "symbols of mastery" of clarinetist, forming source point and
development art plays itself on clarinet.
Key words: instrumentalism; mastery of the clarinetist; classicism; romanticism; Biedermeier; virtuosity.

Актуальність заявленої теми визначається органікою дидактичних настанов в осяганні надбання провідних митців минулих століть, оскільки кожний з виконавців-фахівців має у своєму активі той
необхідний набір засвоєних творів, оволодіння якими створює технічну й художньо-артистичну базу
його концертного репертуару. Мова йде про композиції для кларнета таких видатних майстрів, як
Я.Стаміц, В.Моцарт, Л.Шпор, чиї твори для названого інструмента часто звучать в концертах майстрів, у конкурсних програмах і в репертуарі студентів старших курсів музичних училищ та вищих навчальних закладів. В цей перелік авторів і аналізованих творів входять, перш за все, сольні композиції,
оскільки в них із найбільшим розмахом виявляються віртуозно-артистичні якості виконавців.
Зрозуміло, що в методичних розробках щодо кларнетової гри, які маємо в працях К.Бермана
[1], Б.Дикого [3], К.Мюльберга [4], В.Петрова[5], автора даного дослідження [2] та ін., в історичних
оглядах, присвячених творчості названих видатних композиторів, містяться відомості щодо кларнетної
техніки як такої й відповідних творів для кларнета. Але спеціального зосередження на дидактиці засвоєння відповідальних в артистичному поданні фрагментів, а часто й сукупного аналізу творів саме
для цього інструмента не знаходимо у фундаментальних теоретичних і музично-історичних дослідженнях.
Метою дослідження є аналіз концертів для кларнета з оркестром Я.Стаміца, В.Моцарта і першого з чотирьох композицій цього роду Л.Шпора і виявлення найбільш виразно відповідальних моментів звучання, що вимагають посиленої уваги виконавців під час підготовки до виступу і в процесі
концертної гри.
Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше у вітчизняному музикознавстві
аналізуються в обраному ракурсі твори Я.Стаміца, В.Моцарта, Л.Шпора.
Як відомо, історично первинною була творчість «мангеймців», а також їхніх сучасників –
італійських композиторів, у творах яких позначилися установки на кларнетну віртуозну гру. З досвіду
педагогів і виконавців, що концертують, ми знаємо, що творче знайомство зі знову набраними для занять студентами Академії доцільно починати з підготовки ними концертів Я.Стаміца й Ф.Розетті. І хоча в цих творах немає технічних труднощів, якими прикрашають свої твори Л.Шпор, К.Вебер і представники наступних поколінь, однак уже тут яскраво проявляються основні штрихові, темпо-динамічні
показники характерної кларнетної техніки.
Так, наприклад, популярний концерт Я.Стаміца Фа мажор демонструє багато чого з того, що
ми знаходимо в композиціях В.Моцарта й навіть К.Вебера. А саме: необхідну від соліста артистичну
гнучкість ритмічних перемикань із примхливим (“по-моцартівськи“) чергуванням великих і дрібних довгостей у різних штрихах і динаміці. І якщо учень може впоратися з цією технікою, то, досвід показує,
що можна сміло пропонувати йому роботу над класикою. Є ще один “секрет“ музики Я.Стаміца - на
прикладі пасажу від такту 1 перед ц.45 тридцать другими. У редакції професора К.Мюльберга пропонується більш простий варіант, що “знімає“ приховане двоголосся пасажу, див. «бурдонний» звук ре.
Уміння виконувати у визначеному темпі авторський текст становить непросте випробування
для технічної підготовки кларнетиста. Річ у тім, що цей же пасаж поданий у каденції наприкінці першої
частини й фактично повторений у третій частині (ц. 90) шістнадцятими в темпі Presto. Із цих повторів
зрозуміло, що автор концерту усвідомлював виразову істотність даного фрагмента в значеннєвотехнічному відношенні, адже схована поліфонія такого типу – це стилістична цитата з Й.С.Баха, це
посилання на високий авторитет попередника Моцарта як представника «бунтівної молоді» середини
XVIII століття. Даний важкий пасаж ніби свідчить про «героїчну озброєність» виконавця, повноцінну
творчу здатність заявити про себе й про свій стиль.
Кларнетист інтуїтивно приймає цей артистичний виклик Я.Стаміца, концентруючи зусилля на
зазначених уривках. Осередок музичного змісту на цій непростій побудові безпосередньо виводить на
поняття віртуозності, доблесті, сміливості музиканта-артиста. В часи Я.Стаміца це була й сміливість
змістовного порядку: незважаючи на авторитети, “штюрмер“ Я.Стаміц, всупереч очікуванням оточення, демонструє своє бахіанство, і це в роки, коли син Й.С.Баха Ф.Е.Бах називав свого великого батька
“старим ковпаком“! Сучасний кларнетист покликаний передати цю напругу змісту культурних пристрастей XVIII ст. «технічною доблестю». І якщо не виходить з першого разу (як пропонує редакція
К.Мюльберга спрощений варіант до ц. 45), то треба брати з ритмічним “розгойдуванням“ (тобто з
більш зручними підходами до важкого фрагмента), щоб із повним блиском продемонструвати вказану
фігуру в III частині. У світлі розглянутих нами методик підготовка концерту Я.Стаміца надзвичайно полегшена грою етюдів Р.Штарка “24 етюди для кларнета“, № 1, 6, 14 тощо, а також Етюд № 2
И.Оленчика в стилі старовинної музики зі збірника «16 віртуозних етюдів», і, особливо, варіація № 6
адажіо doloroso в дусі бахівських прелюдій.
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Одним із найвідоміших творів для кларнета є концерт В.Моцарта Ля мажор. Відома любов
композитора до цього інструмента, що імпонував йому поєднанням своїх чудових технічних і мелодійних можливостей. Моцарт особливо виділяв легкість звучання й регістрову рівність кларнета. Для виконавців цей концерт став знаком готовності до виступів на великій артистичній сцені. Це єдиний концерт для кларнета Моцарта.
Тональність ля мажор є однією із найулюбленіших у Моцарта: клавірна Соната Ля мажор; Дуети Церліни й Дон Жуана з опери “Дон Жуан“; Концерт для скрипки й фортепіано.
Кларнетний концерт Ля мажор виділяється також драматичністю. Друга частина - Адажіо; цей
темп не визначальний для Моцарта, який уникає різких темпових контрастів. А в цьому творі заявлений темповий «злам». Контрастність досягається й тональністю ре мінор – однією з «сакральних» тональностей Моцарта (“Lacrimosa“ з Реквієму).
Все сказане говорить про піднесену театральність образів концерту, про певну “автобіографічність“ образу ліричного героя твору. Справа в тому, що тема насичена так званими «моцартовими» інтонаціями, тобто, хроматичними оспівуваннями тонічних опорностей. Сам Моцарт усвідомлював внутрішню контрастність своєї натури, пограничність піднесеного й блазнівського в
самовираженні, що любив підкреслювати у своєму поводженні й висловленнях, гранично різних і
непоєднуваних.
Врешті, концерт написаний надзвичайно зручно й не містить явних труднощів, але навіть великі майстри не поспішають включати в концертний виступ цей твір, тому що великі його розміри, зосередження найбільших труднощів наприкінці композиції вимагають великої артистичної витримки, що
часто є непомітним для публіки. Тому для конкурсів – цей твір незамінний, а для широкої публіки –
звучить не завжди ефектно.
Спробуємо дати пояснення цьому факту. Всі кларнетисти із хвилюванням чекають у третій частині цифру 19 і пасаж стаккато із прихованим двоголоссям (від biss), оскільки обидві руки у швидкому
темпі повинні встигнути зіграти широкі інтервали, де беруть участь пальці обох рук музиканта. Якщо
пасаж вдається, то тоді врочисто й могутньо, як головний зміст усього твору, проходять великими довгостями мотиви “переверненого“ Хреста. Для Моцарта ця “гра“ зі знаменитою фігурою Розп’яття властива багатьом його творам і символізує гармонію християнського й позахристиянського початків у
світорозумінні композитора. Тому кларнетист, що «не виділяє» пасаж на цифрі 19 (у тактах 35-37),
ніби виймає стрижень тематизму з цього твору. Адже мотив Хреста як такий звучить у головній партії
першої частини (опорні звуки мі, до-діез, ре-діез). У розробці першої частини цей мотив виділений як
секвенційний ланцюг (ц. 7, такти 2-6 після цифри 7).
І в коді першої частини (такт 9, після ц. 10) ми бачимо елемент того схованого двоголосся, що
повною мірою створює напругу наприкінці ІІІ частини. Відзначимо це приховане двоголосся й у коді
(ц.12), що так само підготовлює проведення мотиву Хреста, правда, в основному вигляді (ля-ми-ремі). Таким чином, Моцарт технічною напругою вираження виконавця створив «зону підвищеної уваги»
для тематичних образів, що становлять високий зміст музики від Баха до Моцарта.
У першій частині, написаній у формі сонатного allegro, тема головної партії проходить і в коді,
надаючи сонатному allegro подоби до форми рондо. У формі рондо з елементами сонатності написана
третя частина. Рондо – це символ кола, завершеності, універсальності світобудови, і композитор
вибудовує тему-рефрен за риторичною фігурою кола (Богопоминання), тобто основний мотив-фраза
починається на «до-діез» і закінчується на «до-діез».
Грандіозна концепція кларнетного концерту Ля мажор тримається на технічній здатності пальцевої моторики й здатності виявити віртуозний блиск наприкінці твору. Для підготовки концерту Моцарта надзвичайно корисною є добірка етюдів зі збірника №3 автора цього дослідження. Щоб підготуватися передати приховану поліфонію концерту Моцарта, корисні етюди В.Носова №1 Allegro, №12
Р.Джетті, №15 С.Ригіна в збірнику №3, де переважають етюди для розвитку яскравої пальцевої віртуозності. Концерт Моцарта не містить «тотальної віртуозності», тому в процесі його вивчення необхідні
етюди зі збірника №1 (упорядн. З.Буркацький) №1, №4 Г. Клозе; №5, №7 Б.Дикова.
Концерт №1 Л.Шпора Фа мажор для кларнета з оркестром, ор.26, являє собою ранньоромантичну музику, що до сьогоднішнього дня мало вивчена музикознавством. І разом з тим інтерес до цієї
епохи надзвичайно посилився в останні десятиріччя, оскільки значної уваги заслуговують явища перехідні, які перебувають на стику традицій.
Л.Шпор – знаменитий скрипаль, педагог, композитор, що ввійшов в історію музики і як автор
опери «Фауст», написаної в паралель до роману у віршах Й.Ґете. Тим самим він продемонстрував
чутливість до «ідеї часу». Версія Фауста в опері Шпора самостійна стосовно гетевського Фауста й
містить актуальний національний стилістичний штрих: дія відбувається в Угорщині, що відбивало
політичну ситуацію після Наполеонівських воєн, коли армії союзників багато чим були зобов’язані
доблесті угорських гусарів. Л.Шпор – композитор «перехідної» епохи, формально від класицизму до
романтизму, але, як тепер констатується в мистецтвознавстві, це ще й період бідермаєру, зародження
раннього німецького натуралізму (К. Бюхнер) і символізму (У.Блейк, К. Фрідріх) в літературі
Л.Шпор написав 4 концерти для кларнета, які входять у конкурсні програми, але з надзвичайною обережністю виконуються в навчальних і концертних виступах. Зовні техніка Концерту №1 вигля-
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дає скромніше, ніж у К.Вебера, в останнього каскади ефектних пасажів привертають увагу й виконавців, і слухачів. Але подібно до того, як у своїй опері Л.Шпор з’єднує риси серйозного й комічного
жанрів, історичну правду й грубий кон’юнктурний вимисел, у цьому творі знайомі моцартівські звороти,
пісенні мелодійні формули з’єднуються з етюдно-пасажними фрагментами, що йдуть незвично щільно
й досить складні навіть для підготовленого кларнетиста.
У вказаному творі композитор спеціально вибирає звороти, які стилістично нібито не
відповідають один одному. Так головна партія Allegro у кларнета соло виділена пісенним ритмом
канта-шансоном. У цій же партії поміщені вишукані «моцартівські інтонації» із хроматичними
оспівуваннями на сильній долі. Після перших трьох фраз у соліста є пасаж і потім – вісім тактів штрихово різноманітних і поданих у швидкому темпі послідовностей паралельними інтервалами, які вимагають граничної витривалості виконавця, хоча зовні не «вражають слух».
Подібні ж, не очевидні, але для виконавця відчутні складності містять пасажі в побічній партії зі
звуком у четвертій октаві на завершення стрімкого сходження. Цей високий звук на кларнеті, як кінцева крапка дімінуендо, практично мало досяжна для виконавців середньої ланки музичної підготовки,
оскільки взаємодії подиху, губ, спеціальної аплікатури утворюють найскладніший «вузол труднощів».
Розробка й реприза першої частини концерту скрупульозно повторюють щаблі навантаження
виконавця в експозиції, не даючи солістові звичних «люфтів». Концерт написаний в облігатній манері,
тобто голос соліста майже весь час звучить із оркестром, однак з розмахом концертно-змагальної гри.
Кода першої частини із охопленням нижнього регістра у швидкому темпі зі стрибками є важкою для
виконавця – і «непомітна» для слухача (куди ефектніше завершення на фортепіано!)
Друга частина містить ознаки «легкого Аdаgіо», тобто насичена складною мелізматикою, розмаїтістю ритмічних угруповань, - і все це в межах p і pp.
Третя частина – Rondo Vivaсe – містить ознаки perpetum mobile, тобто в ньому домінує пасажний рух, тим самим посилений технічний бік, поданий у першій частині. Оркестрові репліки вкрай
убогі, соліст увесь час на «авансцені» звучання. До того ж він виконує «хроматичні фігури» із численними стрибками в темпі, який повинен чітко витримуватися. І вже зовсім саркастично (воістину «романтична іронія»!) завершується це найскладніше Rondo («коло випробувань»…) –фразою на рр. Таке
закінчення –на зразок «німої сцени» в театрі – містить позамузичну символіку й нагадує прийоми майбутніх символістів, що зверталися до позахудожніх ефектів у художніх творах.
Концерт Л.Шпора №1 ми вважаємо надзвичайно корисним для виконавця. Адже в ньому автор домагається серйозного зосередження на технічних висотах і заздалегідь ховає від публіки результат їхнього подолання. Безумовно, на техніку Л.Шпора і його сучасників вплинула скрипка
Н.Паганіні, віртуозний блиск якої перевершував будь-який оркестр. Цікавий той факт, що Л.Шпор концертував з великим Паганіні в дуеті, тому в концертах для кларнета Л.Шпора можна помітити й образний, і технічний вплив скрипки Н.Паганіні. Однак німецька культура бідермаєру нібито передавала
демонічний вигляд великого виконавця в умовах камерності, кімнатних півтонів. Звідси – моральний
заряд, що одержує виконавець, працюючи над концертом Шпора: скромне «притлумлення » успіху
перед публікою через манеру тихого входження й виходу під час виступу.
Для оволодіння прийомами гри, закладеними в текст концерту, потрібен чи не весь арсенал
технічних етюдів. Як показали дослідження, кларнетна техніка розглянутого періоду, що охоплює
приблизно половину сторіччя, орієнтована на єдність трьох основних штрихів, що визначили специфіку гри на цьому інструменті в цілому: lеgаtо, stаccаttо, detashe.
Із запропонованого історичного огляду випливає, що феномен концертного трактування кларнета з художньою апробацією його специфіки в композиторській творчості Я.Стаміца, В.Моцарта,
Л.Шпора склався в пору пізнього класицизму – раннього романтизму – бідермаєру. В тренувальних
збірниках рекомендованих етюдів більше ніж 70% усього матеріалу підлягає, природно, зазначеним
базовим техніко-штриховим показникам майстерності кларнетиста. Запропонована ступінчастість проходження технічних рубежів у роботі кларнетиста, від початківця до майстра, стосується градацій
складностей відповідно до етапів технічного й артистичного зростання інструменталіста й особливостей його індивідуальної готовності.
Однак зазначені три базові техніко-штрихові позиції (lеgаtо, stаccаttо, detashe), вихідним моментом яких усвідомлюється “наслідування оперному вокалу” (lеgаtо), а інструментальну “швидкість”
втілюють два інші технічні прийоми-штрихи, охоплюють, за можливості, весь інструктивний матеріал у
збірниках, зібраних автором цього дослідження. В них утілені стилістичні “символи майстерності”
кларнетиста, які є вихідною точкою й основою розвитку мистецтва гри на кларнеті.
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CHERNIHIV REVUTSKY MUSIC COLLEGE: EUROPEAN VECTOR OF DEVELOPMENT
Purpose of the research. The research is related to the coverage of the process of accumulating the musical
pedagogical experience of the Chernigov region, which corresponds to the historical traditions of European professional
art education and becomes the basis of innovative developments at the present stage of its development. The research
methodology assumes the following scientific approaches: historical-musical and comparative, which contribute to a
comprehension of the continuum in the historical and artistic process of interaction of the all-European and domestic
traditions of art education in their regional dimension; communicative and interdisciplinary allow us to characterize the
specifics of individual musical specialties and the expediency of using its results in the modern educational process. The
scientific novelty of the work consists in revealing the features of the historical process of accumulating the musical and
pedagogical experience of the Chernigov region, in which the diversification and correlation of musical and educational
work become fundamental factors in the formation of the pedagogy of the arts, consistent with the trends of European art
education. Conclusions. The historical experience of artistic education in Chernigov testifies to the permanence of the
national system of musical education, creates professional conditions for the adaptation of its components to the European educational space. The application of the historical and musical approach in the evaluation of educational pedagogical experience will be facilitated by the further extrapolation of his professional thesaurus into the pedagogical plane,
becomes the fundamental basis of innovative developments in the contemporary stage of improving art education, fills it
with an inner content and concepts that are in tune with the current ideas of the European vector of social development
of the state.
Keywords: process; musical-pedagogical experience; integration; diversification; correlation; continuum.
Васюта Олег Павлович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Чернігівський музичний коледж ім. Л.М. Ревуцького: європейський вектор розвитку
Мета роботи. Дослідження пов’язане з висвітленням процесу накопичення музичного педагогічного досвіду Чернігівським музичним коледжем ім. Л.М. Ревуцького, що відповідає історичним традиціям європейської
фахової мистецької освіти і стає основою інноваційних напрацювань на сучасному етапі розвитку. Методологія
дослідження
передбачає
використання
історико-музикологічного,
компаративного,
комунікативноміждисциплінарного методів, що дозволяє охарактеризувати особливості становлення окремих музичних
спеціальностей та доцільність використання результатів у навчально-виховному процесі. Наукова новизна роботи полягає в розкритті історичного процесу накопичення музично-педагогічного досвіду, в якому диверсифікація
і кореляція фахової роботи стає принциповим чинником формування педагогіки мистецтв навчального закладу,
що відповідає тенденціям європейської мистецької освіти. Висновки. Історичний досвід мистецької освіти
Чернігівщини засвідчує сталість вітчизняної системи музичного виховання. Сприятиме подальшій екстраполяції
фахового тезаурусу в педагогічну площину і стає принциповою основою інноваційних напрацювань сучасного
етапу вдосконалення мистецької освіти музичним коледжем. Наповнює її внутрішнім змістом, поняттями,
співзвучними актуальним ідеям європейського вектору суспільного розвитку держави.
Ключові слова: процес; музично-педагогічний досвід; інтеграція; диверсифікація; кореляція; континуум.
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Черниговский музыкальный колледж им. Л.Н. Ревуцкого: европейский вектор развития
Цель работы. Исследование связано с освещением процесса накопления музыкального педагогического опыта Черниговским музыкальным колледжем им. Л.Н. Ревуцкого, что соответствует историческим традициям
европейского профессионального художественного образования и становится основой инновационных наработок на современном этапе развития. Методология исследования предполагает использование историкомузыкологического, компаративного, коммуникативно-междисциплинарного методов, которые способствуют
осмыслению континуума историко-художественного процесса взаимодействия общеевропейских и отечественных традиций художественного образования. Характеризуют специфику отдельных музыкальных специальностей и целесообразность задействования результатов в современный учебно-воспитательный процесс. Научная
новизна работы заключается в раскрытии особенностей исторического процесса накопления музыкальнопедагогического опыта Черниговского музыкального колледжа им. Л.Н. Ревуцкого, где диверсификация и корреляция музыкально-воспитательной работы становятся принципиальными факторами формирования педагогики
искусств. Отражает тенденции европейского художественного образования. Выводы. Исторический опыт художественного образования Черниговщины свидетельствует о постоянстве отечественной системы музыкального
воспитания, создает профессиональные условия для адаптации ее составляющих в европейском образовательном пространстве. Способствует дальнейшей экстраполяции профессионального тезауруса в педагогическую
плоскость. Становится принципиальной основой инновационных наработок современного этапа совершенствования художественного образования. Наполняет его внутренним содержанием, понятиями, созвучными актуальным идеям европейского вектора общественного развития государства.
Ключевые слова: процесс; музыкально-педагогический опыт; интеграция; диверсификация; корреляция; континуум.

Relevance of research. Stage of transition of Chernihiv region to the innovative development of artistic education coincides with the time of the state independence of Ukraine and covers the end of XX - the
beginning of the XXI century (1991 - 2018). At this time there is an active formation of the modern level of
artistic culture of the region, formation and development of the fundamental principles of the modern paradigms of artistic education, embodied in the results of educational and pedagogical, and musical and educational activities of the Chernihiv Revutskiy Music College (Director - Honored Worker of Arts of Ukraine
V.Sukhoversky). This college has changed its status and name several times since the foundation (1904):
private, state, communal. In the status of a Music College it has been operating since 2017 [17]. The work of
this educational institutions during this period has a systematic character and covers educational and methodical, scientific and pedagogical, musical and performing spheres. The result of this work is aimed at
achieving a sustainable perception of modern innovations of artistic education by a creative person (student
or teachers), musical-pedagogical community of the region (the college performs the methodical work on
professional music education at all levels of its implication), executive authorities, whose competence is the
implication of the state policy to education. The principle position of an educational establishment promotes
the formation of innovative visions realized by the stage-by-stage development of the musical-educational
process, setting up a creative atmosphere that provides their introduction and has a predictable positive result.
The purpose of this study is to highlight the historical accumulation process of the artistic experience
of professional musical education in Chernihiv Music College, which contributes to a successful solution of
educational problems and covers a wide array of pedagogy of arts and supports a high level of college innovative culture and becomes the basis of its creative development. This innovation is based on the improvement of educational potential of the institution and involvement in the educational process of the development, covering the world and local professional experience of musical education as well as effective
response to modern trends in artistic education with the next incarnation in educational practice on the basis
of pedagogical correlation and diversification. Key determinants of innovative visions of the Music College,
from our point of view, are a fruitful combination of the educational process of scientific and educationalmethodical components, support for an interfacial dialogue and creative cooperation. In this context, the scientific approach provides a predictable vision of musical-pedagogical purposes, revealing their effective
mechanisms and their introduction into the educational practice, contributes to a sequential schedule and
generalization of innovative development and provides productive creative functioning and interaction of various factors of artistic education. By its very nature, historical and musical approaches involved in the educational practice and educational process are the phenomena that promote the organic combination of the
main goals of professional education, form a whole complex of educational activities aimed at training professionals, who meet European standards of artistic education. It facilitates the mobilization of the educational resource on solving the educational problems of Ukrainian society in the modern world.
The coverage of entry issues of Ukraine to the European process of artistic education can be found
in works of our scientists, such as V. Roga [10], N. Gerasimova-Persian [5], O. Beregovoy [2], A. Lyagushchenko [6] and others. The artistic and scientific elite of Ukraine has got a positive experience that allows us
to outline the ways of modernization and preservation of the best achievements of local artistic experience.
In particular, the Academician of the National Academy of Arts of Ukraine V. Rozok emphasizes the preservation of the local "natural and vital structure of academic artistic education". At the beginning of the XXI century [10]. In addition, with the expansion of artistic educational services, the scientist says that it is necessary to move not towards the unification, but towards integration (italics by VR), while retaining its own work
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in the realm of artistic education, which is confirmed by a high-level, in particular by the graduates of the National Music Academy of Ukraine. V. Roshch emphasizes: "The Ukrainian system of musical education has
proven its historical value and has been recognized in Europe" [10].
A famous figure in the drama and choreographic culture of Ukraine A. Lyagushchenko reveals the
main directions of local modern choreographic education, aimed at intensifying the process of educational
practice which provides "... the preparation of a cross functional performer, who perfectly owns the techniques of classical and folk-stage dance and is acquainted with the latest choreographic techniques" [6]. A.
Lyagushchenko emphasizes: "The philosophy of the educational process in the Academy is based on the
principle of a continuous and graduate training of ballet artists, who provide the opportunity to solve common educational-creative tasks and issues" [6].
Presentation of basic materials. The foundation of the Chernihiv Music College (1904) became a
turning point in shaping the professional foundations of musical education of the XX century. An example of
the involvement of the European educational model has become the opera class headed by a well-known
opera singer V. Grozdov-Dykovskaya. The teacher was actively involved into the educational process of the
acquaintance with the European opera literature [8]. Among the many musical events of this period in Chernigov an Italian opera of a known entrepreneur N. Gonzalez made a difference (1907) [11]. In the history of
the musical culture of the Chernihiv region it was the first performance of an opera troupe, based on its creative composition (orchestra, choir, soloists) relied on its own creative forces. It gave the opportunity of real
dating and creative mastering the musical and creative specifics of the Italian vocal school. As it is known,
the ethnolinguistics (linguistic ethnology) plays a leading role in the expansion of the sphere of musical and
vocal performances, which forms the linguistic world of the vocalist-performer and becomes a reality of the
musical-educational process [1, 263].
Tours of the Italian opera included the following works: J. Verdi - "Trubadur", "Traviata", "Aida"; Sh.
Guno - "Faust"; J. Bizet - "Carmen", R. Leonkovallo - "Pyatitsy"; P. Mascagni - "Rural honor", which became
an example of Italian vocal culture, an evidence of the achievements of the European vocal practice, which
has found its expression in the general structure of the vocal art, the stage performance of an artist, the peculiarities of vocal sound formation, skillful usage of registers and timbre of voices (soprano, mezzo soprano, tenor, bass). In particular, in his own vocal guidance, a prominent Italian teacher-vocalist of the XIX
century. F. Lamperti stressed: "The part must be studied not only by the throat, but also by the mind, as it is
very important to keep the voice - the tool as fresh as possible for the theater", which the performances of
the Italian opera have demonstrated to the full [9, 114].
A striking examples of the combination of the national and Western European opera literature were
also the performances of the Society of St. Petersburg Opera artists directed by M. Shigaeva (1908) [14].
Repertory posters included the works of M. Glinka "Life for the Tsar", O. Dargomyzhsky "Mermaid", P.
Tchaikovsky "Eugene Onegin" and "Peak Lady", J. Verdi" Traviata", Sh. Guuno" Faust" and R. Leonkovallo
"Pyatitsy".
The mentioned association of opera artists in the implementation of stage performance relied on a
creative concept based on professional principles of opera performance, which peculiar to the main creativity
generators factors of the opera: orchestra, choir, soloists. This approach provided for the disclosure - the
realization of creative potential opera ensemble in the sense of vocal-solo self-identification and artisticexecutive decision.
The activity of Chernihiv Music College has become a new stage in the further development of the
musical-educational process and professionalization of various spheres of musical culture in the early 20's.
XX century [7]. By this time there was a significant deepening of pedagogical-professional principles for each
of music specialties (opera singing, piano, violin, cello, wooden and brass wind instruments, the theory of
music and compositions, etc.) and there was an expansion and complication of the structure of the educational process, the intensification of the process of special musical education: the performing, musicalpedagogical, theoretical (musical). Regulations of the statute of the musical school supposed to hold closed
by each specialty musical evenings (academic concerts) each week , which contributed to familiarization
with pedagogical methods and recorded student’s achievement according to the program requirements.
These requirements were necessary for each age groups of musical and performing culture. Conducting of
an open public a concert by each class of the school was a prerequisite for the educational-educational process. In April - May there were open examinations, which ended with a musical evening (grand concert) with
participations of choir, symphony orchestra and small chamber-instrumental performances. The structure of
the educational process involved a close relationship of various subject-professional commissions (divisions). Each student received 30 minutes of special class per week. He attended classes on the theory of
music, solfeggio, general piano. For all music specialties there was a compulsory participation in the student
choir, various ensemble forms music making: duets, trio, quartets, quintets, sextettes, symphonic music orchestra (for musical instrumental specialties). The training course for all specialties had a worked-out professional-age correlation: preparatory, younger, middle, higher. The training plans were flexible to response to
the individual and creative peculiarities of a student, which affected the term his stayed in each age group
and stimulated search and application of various musical and pedagogical techniques. (Recall students from
each specialty every Sunday publicly reported to the academy about the success of the studies). Everyone
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was preparing for the future practical music-professional activities. On this purpose, there was a substantive
diversification-professional variation. For example, in the classroom, the total number of special disciplines,
besides the general ones, were supplemented by a number of others narrow-profiled: general vocal-choral
preparation, lyrical vocals, Italian language, professional vocal training, opera vocal preparation, opera,
dramatization, declamation and stage reading. (Opera studio operated at the college on an ongoing basis).
Similar approaches to the education of professional carriers of musical art had steady direction and gave
positive practical results. So, the examples from the history of artistic education of Chernihiv region are convincingly presented. It proves that the process of targeted professional diversification and correlation contributed to the formation of a person capable of professional music and creative activities.
The scientific novelty of the work lies in uncovering the features of the historical process of accumulation of musical and pedagogical experience of the Chernigov musical college, in which diversification and
correlation of musical education work become the principal factors in the formation of the corresponding
pedagogy of arts trends in European artistic education.
Conclusions. The conducted research confirms historical continuity of European traditions of professional music education in domestic practice artistic education, which contributes to its adaptation to the European educational system. An increase in the regional musical-pedagogical experience has specific goals
of the national practice of artistic education and provides:
- formation of an individual creative style of artistic educational institution that meets the contemporary requirements of artistic education and takes into account its own work and a wide range of professional
factors that determine and form creative student's personality;
- creation of a system of educational and pedagogical work, which is based on the introduction of
various techniques of artistic education based on their correlation, simulation and forecasting of learning outcomes;
- introduction of effective mechanisms of adaptation in the educational process of strategic development of the national music-professional education and revealing the ability to respond flexibly to trends in
world art practice education;
- forecasting the results of educational work, formation personnel potential and educational standards that take into account peculiarities of each music specialty and meet long-term goals of educational
process.
From our point of view, in the general system of national artistic education the following factors of its
functioning are getting further development :
- through the vision of musical training - further introduction of multi-level artistic education on the
basis of creation polyphonic artistic educational complexes in the following ways: "school - collegeacademy";
- the introduction of an artistic educational system that involves unity and interaction of various factors of professional music education: pedagogical, performing and scientific (educational) -methodological.
The conducted research confirms the historical significance of accumulation of musical-pedagogical
experience and promotes the realization of the main goals –formation of personnel potential at the level of
professional requirements of a sustainable society.
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УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ТЕАТРАЛЬНОМУ РЕПЕРТУАРІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Метою пропонованої розвідки є деталізація репертуарних тенденцій театрального життя Правобережної
України в аспекті міжкультурного діалогу та увиразнення національної специфіки. Методологію дослідження
української театральної культури зазначеного періоду складає застосування історико-хронологічного методу із
залученням комплексного міждисциплінарного підходу, а також елементів методик суміжних гуманітарних наук.
Доречним є також застосування порівняльного методу, методів комплексного аналізу й наукової реконструкції
тощо. Наукова новизна полягає в систематизації відомостей щодо презентованого на сценах Правобережної
України першої половини ХІХ століття репертуару. Його жанровий склад, умови побутування, виконавська традиція театральної практики зазначеного періоду є одним з актуальних напрямків дослідження в сучасній
історіографії музичної культури України. Особливої уваги приділено місцю та ролі української тематики в умовах
превалювання польської та адміністративного впроваджування російської театральної традицій. У контексті репертуарних тенденцій наведено відомості щодо маловідомих творів. Висновки. Складність дослідження театрального репертуару першої половини ХІХ століття пов’язана з малодоступністю текстів значної частини його
зразків, а також із практикою створення численних сценічних версій твору – виконавських адаптацій, які нерідко
значно відрізнялися від першоджерела. Проте навіть за наявними джерелами можна зробити висновок про
значну популярність творів із українською тематикою. Подальші джерелознавчі пошуки науковців у цьому перспективному напрямку нададуть набагато більший за обсягом матеріал для дослідження репертуарних особливостей, які багато в чому визначали обличчя української театральної культури першої половини ХІХ ст., а також
впливали на її подальший розвиток.
Ключові слова: музично-драматичний театр; Правобережна Україна; національна музична культура;
міжнаціональні культурні взаємозв’язки; театральна культура; театральний репертуар.
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Украинская тематика в театральном репертуаре Правобережной Украины первой половины XIX
века
Целью предлагаемого очерка является детализация репертуарных тенденций театральной жизни
Правобережной Украины в аспекте межкультурного диалога и прояснения национальной специфики. Методология исследования украинской театральной культуры указанного периода состоит в применении историкохронологического метода с привлечением комплексного междисциплинарного подхода, а также элементов методик смежных гуманитарных наук. Уместно также применение сравнительного метода, методов комплексного
анализа и научной реконструкции. Научная новизна заключается в систематизации сведений о представлявшемся на сценах Правобережной Украины первой половины XIX века репертуаре. Его жанровый состав, условия
бытования, исполнительская традиция театральной практики указанного периода является одним из актуальных
направлений исследования в современной историографии музыкальной культуры Украины. Особое внимание
уделено месту и роли украинского тематики в условиях превалирования польской и административного насаждения русской театральной традиции. В контексте репертуарных тенденций приведены сведения о малоизвестных произведениях. Выводы. Сложность исследования театрального репертуара первой половины XIX века
связана с малодоступностью текстов значительной части его образцов, а также с практикой создания многочисленных сценических версий произведения – исполнительских адаптаций, которые нередко значительно отличались от первоисточника. Однако даже по имеющимся источникам можно сделать вывод о значительной популярности произведений с украинской тематикой. Дальнейшие источниковедческих поиски ученых в этом
перспективном направлении дадут гораздо больший по объему материал для исследования репертуарных особенностей, которые во многом определяли лицо украинской театральной культуры первой половины XIX в., а
также влияли на ее дальнейшее развитие.
Ключевые слова: музыкально-драматический театр; Правобережная Украина; национальная музыкальная культура; межнациональные культурные взаимосвязи; театральная культура; театральный репертуар.
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The purpose of the article is to detail the repertoire trends of the theatrical life of the Right-Bank Ukraine in the
aspect of intercultural dialogue and the clarification of national specificity. The methodology of the Ukrainian theatrical
culture of the mentioned period research is the application of the historical-chronological method with the use of a sophisticated interdisciplinary approach, as well as elements of the techniques of the related humanities. It is also appropriate to apply a comparative method, methods of complex analysis and scientific reconstruction, etc. The scientific novelty consists in the systematization of information about the repertoire presented on the stages of Right-Bank Ukraine in
the first half of the nineteenth century. His genre composition, living conditions, performing tradition of this period theatrical practice is one of the most important directions of research in the contemporary historiography of Ukrainian musical
culture. Particular attention is paid to the place and role of Ukrainian subjects in the prevailing conditions of the Polish
and administrative introduction of Russian theatrical traditions. In the context of repertoire trends, information about littleknown works. Conclusions. The complexity of the study of the dramatic repertoire of the first half of the XIX century is
due to the inaccessibility of texts of a large part of his samples, as well as the practice of creating numerous stage versions of the work – performances adaptations, which often differed significantly from the original. However, even according to available sources, we can conclude that the works of Ukrainian subjects are viral. Subsequent sources of scholarly
research in this promising direction will provide much more material in the study of repertoire features that largely determined the faces of Ukrainian theatrical culture of the first half of the nineteenth century and also influenced its further
development.
Key words: music and dramatic theatre; Right-bank Ukraine; national musical culture; international cultural interrelations; theatrical culture; theatrical repertoire.

Актуальність теми дослідження. Створення новітніх концепцій історії української культури природно вимагає звернення до витоків – ключових етапів у становленні національних типів тих чи інших
видів мистецтва, жанрів, форм мистецького життя тощо. Одним з них є період межі XVIII–XIX століть й
перша половина ХІХ століття як найвиразніший період становлення в Україні світської театральної
традиції сучасного типу. Звісно ж, театральний репертуар, зокрема, особливості його репрезентації в
специфічних умовах функціонування тогочасного театру, має розглядатися як невід’ємна складова
цього процесу. На жаль, попри доволі значну активність сучасних дослідників, репертуарне питання й
досі перебуває серед «білих плям» вітчизняного мистецтвознавства. Тож метою пропонованої розвідки є деталізація репертуарних тенденцій театрального життя Правобережної України в аспекті
міжкультурного діалогу та увиразнення національної специфіки.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження репертуарної політики театральних колективів Правобережної України першої половини ХІХ ст. помітно, що попри превалювання польської та
адміністративне впроваджування (починаючи з 1830х років) російської театральної традицій українська тематика посідала вагоме місце на сцені регіону. Ступінь «українського», звісно ж, могла коливатися в конкретних випадках від безпосередньо класичних зразків національного репертуару до фрагментарного уведення «українського елементу» до змісту або використання української мови.
Звісно ж, не можна обійти увагою популярність на Правобережжі народно-побутової опери
І. П. Котляревського «Наталка Полтавка». Уперше презентована у Києві в сезон 1821/1822 років, вона
згодом увійшла до постійного репертуару численних антреприз [1; 3; 15, 61–62]. У виконавській практиці п’єса набула значної варіантності – структура змінювалася від двох до трьох дій, музична складова редагувалася відповідно до умов виконання. Згодом з’являються твори, написані як наслідування
«Наталки Полтавки», а також спроби її продовження. Найвідоміший з них – «Свадьба Терпелихи с Тетерваковским, або Рудий Макогоненко опять старостою» Карла Зелінського – дослідники датують
1844 роком або серединою 1840-х років [9]. Проте 27 травня 1835 року трупою Дезідеріуша Маге в
Балті ставилася «Комедия-водевиль на Малороссийском диалекте в 2 д. “Свадьба Возного, или Рушники Выборного”», де діяли персонажі п’єси І. П. Котляревського [3, 9].
У контексті більш опосередкованого уведення українського елементу варто згадати репертуарні польські опери «Удаване диво, або Краків’яни та горяни» («Cud mniemany czyli Krakowiacy i
1
Górale») Яна Стефані за п’єсою Войцеха Богуславського та «Чорштинський замок, або Бойомир і
Ванда» («Zamek na Czorstynie, czyli Bojomir і Wanda») Кароля Курпінського на лібрето Юзефа Красинського. Остання є показовою не лише локалізацією місця дії в карпатських горах, але й звучанням автентичної мелодії пісні карпатських гуралів з околиць Дуклі (Лемківщина) «За горами, за лісами» для
характеристики місцевого мешканця [16, 6]. Дискусії щодо можливого українського походження іншої
теми (характеристики головної героїні) тривають ледь не з дня прем’єри твору [5, 69].
Беззаперечним підтвердженням зацікавлення сучасників українською тематикою є факт створення Яном Непомуценом Камінським перекладу (переробки) драми німецького автора Теодора Кернера із перенесенням сюжетної схеми в антураж подій української історії – «Гелена, або Гайдамаки на
Україні» («Helena, czyli Hajdamacy na Ukrainie». Спостерігається певна паралель до «української школи» у польській літературі, яка формується саме у 1810–1820-х роках. Використання українських історичних реалій і своєрідної української екзотики для створення «локального колориту» було дуже характерним для раннього Романтизму саме в Польщі.
Звичайно ж, цей твір у жодному разі не можна розглядати як «історичний» у сучасному розумінні цього терміна. Буремні події 60х років XVIII ст. виявляються у п’єсі Я. Н. Камінського ефектним,
але досить умовно забарвленим історичними та національними реаліями тлом для розгортання запозиченої любовної інтриги з традиційним «трикутником» (Вацлав – Гелена – Горейко). Серед персо-
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нажів твору своєю життєвою та історичною достовірністю привертає увагу насамперед ГорейкоТименько – шляхтич, який під вигаданим ім’ям пристав до гайдамаків (як виявилося згодом, до лав
народних месників його привело прагнення помсти родичеві, який підступно позбавив його батьківсь2
кого спадку) . Водночас у цій постаті виразно проглядає типовий для одного з напрямків Романтизму
внутрішньо роздвоєний персонаж, який постійно (і доволі бурхливо – аж до спроби самогубства) коливається між вірністю колишнім товаришам-гайдамакам, кривавим протестом проти суспільства, що
його відкинуло, і пристрасним коханням до Гелени, яке для нього неподільно поєднане з каяттям та
3
прагненням знайти прощення і спокуту . Яскрава та сценічно ефектна роль була популярною серед
акторів, і нерідко саме її обирали для дебютів на новій сцені.
Звісно ж, численні неточності у відображенні історичних фактів можна пояснити браком конкретної інформації та певною ідеологічною установкою автора. Однак постає питання доречності дослідження твору з такої позиції, адже у контексті реального театрального повсякдення й літературного
процесу першої половини ХІХ ст. (який, як відомо, не обмежується шедеврами світового значення, а
складається із сукупності написаного і презентованого, із творів «другого» і «третього» ряду так само)
«історичність» здебільшого обмежувалася згадками про історичні події або наданням персонажам
імен відомих реальних історичних осіб.
Віддамо Я. Н. Камінському належне: поповнюючи репертуар п’єсою з привабливою для тогочасних глядачів пригодницько-розбійницькою тематикою, він створив драму, яка на тогочасній сцені, в
умовах нестатку (практично – відсутності) творів, у яких адекватно і правдиво висвітлювалася б історична минувшина, досить успішно виконувала важливу функцію – у яскравій дохідливій формі популяризувала українську історію серед найширшого кола глядачів.
Керівники антреприз, які діяли на Правобережжі, також досить активно поповнювали репертуар творами з більш чи менш яскраво вираженою українською складовою. Насамперед згадуються
комедіо-опери Антоні Жмійовського (Змієвського): позначена рисами народної фантастики «Засідка на
упиря» з її численними сценічними версіями, казково-фантастична «Дівчина зі Світязю», народнопобутова, зі жваво змальованими постатями сільської дівчини Параски та чумака Грицька, колоритною, ледь не вертепною, фігурою жида Юдка, деталізованим місцем дії на поштовій станції по Одеській дорозі п’єса «Чумак-Чародій». Судячи зі збережених джерел, подібним до неї був і презентований
влітку 1832 року в Кам’янці-Подільському «Бердичівський ярмарок» невстановленого авторства (дія
розгортається упродовж кількох годин біля оселі бердичівського шинкаря) [2, 36].
Здебільшого саме з посиленням українських національних елементів було пов’язано практич4
не побутування відомої у численних сценічних версіях «Українки, або Зачарованого палацу» . На
більшості афіш підкреслено, що дія твору відбувається саме в Україні і написано його «на малороссийском наречии» (як варіант – «на малороссийском и польском»). У різних варіантах відмінними є не
лише назви, а також склад дійових осіб і структура твору (дві або три дії).
У контексті творення новітнього театрального репертуару, позначеного поєднанням романтичних і реалістичних засобів, зацікавленістю українською історією та культурою заслуговує на увагу
написана українською мовою п’єса житомирського драматурга-аматора Кароля-Августа Гейнча «Повернення запорожців з Трапезунда» («Powrót zaporożców z Trebizundy»). Показовими є не лише захоплене оспівування запорізької звитяги та звичаїв, досить вдале змалювання індивідуалізованих постатей персонажів, реалістичне відтворення повсякденного побуту козацьких поселень. Критично і
тверезо, із прогресивних позицій (зважаючи на час написання твору) висвітлено історичні взаємини
козацтва з польською державою [14, 7 зв.]. Відтінок типового для західноєвропейських романтиків зацікавлення таємницями історії, її напівлегендарними особистостями, додає п’єсі непряме введення до
сюжету (згадується безпосередніми дійовими особами в передісторії події, у розповідях козаків про
похід тощо) лінії Димитрія. Обставини появи, характеристика, надана іншими персонажами, дозволяють припустити, що автор мав на увазі одного з найвідоміших політичних авантюристів початку XVII
ст. – «Лжедмитрія І» [14, 8 зв–9, 22 зв.].
Щодо мови та стилістики твору, дослідники відзначають активне використання народної розмовної та уснопоетичної традиції, вдалу стилізацію народних пісень [7, 253–254]. М. Марковський також наводить цікаві паралелі тексту п’єси з творчістю Т. Падури й Т. Шевченка [10, 77–78].
Але останніми роками твір став об’єктом філологічного дослідження з позиції вивчення «на
рівні мікропоетики <…> текстуальних авторських форм нарації», у результаті якого автор, Світлана
Ковпік, доходить висновку про те, «що автор виявив невправність у побудові п’єси, відійшовши далеко
5
від специфіки заявленого жанру твору – історична “комедіо-опера”» [8] .
Невідомо на чому ґрунтується використане дослідницею розчленування жанрового визначен6
ня твору і відповідне протиставлення окремих складових , адже використання терміну «комедіоопера» (або «комедіоопера») як вітчизняного відповідника галліцизмові «водевіль» є узвичаєним в
польській термінології театру принаймні з перших десятиліть ХІХ ст. Так само дивною видається вимога відповідності твору некласицистичного жанру канонам класицистичної драматургії.
Декларована методологія, можливо, дійсно дає змогу «з’ясувати не стільки сценічну призначеність, власне драматургічну сутність та ступінь вираженості характерів дійових осіб твору, скільки
виявити авторську манеру мислити від імені багатьох дійових осіб, тобто досить невисокий рівень його
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мисленнєво-мовленнєвої майстерності як драматурга» [8, 131, 136]. Але висновок щодо жанрової
невідповідності видається доволі дивним й тенденційним, чи не зробленим поза будь-яким культурномистецьким, історичним контекстом. Можливо, свою роль відіграло те, що об’єктом аналізу було обрано винятково друковане видання п’єси, яке має певні різночитання із збереженим рукописним
примірником. Наприклад, неодноразово наголошуване в тексті статті визначення одного з персонажів
як «козака-гуляки» [8, 131] у цензурному примірнику відсутнє, у переліку дійових осіб прочитується
натомість “stary Kozak kulawy”, що, насамперед, змальовує в уяві читача образ героїчного ветерана,
7
аніж комічного опереткового гультяя .
Вільно трактована історична тематика, як уже зазначалося, є доволі розповсюдженою в музичній комедіографії першої половини ХІХ століття. У контексті тогочасного театрального повсякдення
й літературного цей твір з безпосередньо-текстовими моментами спогадів старих козаків про героїчну
минувшину, прив’язками до конкретних історичних подій/осіб початку XVII ст. тощо виглядає чи не
найбільш «історичним» з численних зразків-сучасників, представлених (і нерідко – цілковито успішних)
на тогочасні сцені. Одне з первісних визначень «водевілю» як твору мішаної структури, музичні номери якого ґрунтувалися на популярних мелодіях, є так само дощенту прийнятним для застосування
щодо п’єси Гейнча з її численними ремарками співу «на тон» (зокрема, пісень «Їхав козак за Дунай»,
«Як не бачу Петруся», «Ой не ходи, Грицю», «Летить орел понад морем»; фінальний спів має супроводжуватися мелодією козачка, виконуваною на гітарі).
Щодо фінальної сцени «недоречне», на думку дослідниці, використання (і згадування в тексті)
музичних інструментів може бути поясненим, з одного боку, прагненням догодити цензурі демонстрацією «єднання з російським народом», з іншого ж – розрахунком на практичне побутування п’єси (виконання супроводу на гітарі викликало зрозумілі асоціації зі звучанням бандури, до того ж було доволі
легко здійснюваним Не виключено також, що автор мав на увазі конкретного виконавця-гітариста).
Варто додати, що історія сценічного побутування твору частково (але з цікавими подробицями,
зокрема щодо її львівської вистави, яка стала водночас прем’єрою майбутнього гімну України)
висвітлена Георгієм Мокрицьким [11, 54–62]. Цілковито можливо, що в практиці виконання саме
фінальний «водевіль» замінювався іншим музичним номером.
Висновки. Складність дослідження театрального репертуару першої половини ХІХ століття
пов’язана з малодоступністю текстів значної частини його зразків, а також із практикою створення
численних сценічних версій твору – виконавських адаптацій, які нерідко значно відрізнялися від першоджерела. Проте навіть за наявними джерелами можна зробити висновок про значну популярність
творів із українською тематикою. Подальші джерелознавчі пошуки науковців у цьому перспективному
напрямку нададуть набагато більший за обсягом матеріал для дослідження репертуарних особливостей, які багато в чому визначали обличчя української театральної культури першої половини ХІХ ст.,
а також впливали на її подальший розвиток.
Примітки
1

Характеристика, надана Л. Старицькою-Черняхівською творові Богуславського є актуальною й щодо музичного втілення: «В кінці XVIII століття написано польську п’єсу «Чудо, или Краков’яки та Горці». Хто були ті горці? Звичайно – гуцули. Народ було змальовано в п’єсі правдиво, з його рідною мовою, приказками, прислів’ями, піснями та звичаями. Манера вводити в польські п’єси українські елементи походила, звичайно, з самого життя, яке тісно сплело
польський народ з українським» [12, 658–659]. Сучасні вистави опери (якщо йдеться про традиційну «етнографізовану»
режисуру й сценографію) так само підтверджують думку виведенням на сцену озброєних топірцями-бартками персонажів у характерних капелюхах й кептарях.
2
Іван Брик зазначає, що попри свою життєву достовірність і відповідність реаліям змальованої епохи, цей персонаж до найменших подробиць скопійований зі свого відповідника у першоджерелі – Рудольфа. Решта дійових осіб,
зокрема й ті, які нібито мають історичні прототипи (Залізняк та Гонта), так само є перейменованими персонажами
німецького драматурга, не позначені яскравою індивідуальністю і є звичними сценічними типажами – шляхетні батьки,
повірник (старий слуга родини), безжальний лиходій (ватажок розбійників) тощо [4, 122].
3
На неоднозначності стилістичної атрибуції п’єси наголошує й Роман Кирчів, водночас визначаючи цей твір як
«генетично пов’язаний із передромантичними літературними традиціями» [7, 226, 262].
4
За найбільш розповсюдженою версією, авторами твору є актор й антрепренер Ян Мілевський та композитор
Станіслав Сарнецький [17, 70–71]. Проте у словнику К. Естрайхера паралельно подано авторство Я. Н. Камінського (переклад-переробка твору А. Й. Б. Меддльхаммера/А. Л. Альбіні) [13, 14, 27, 69].
5
Натомість сучасний філолог і полоніст Володимир Єршов зазначає, що цей твір «при зовнішній, здається,
простоті й невигадливості являє собою складно структурований текст і органічно поєднує риси інших драматургічних
жанрів, серед яких проявляються елементи інтермедії, народної комедії і вертепу, а також відчутні впливи військового
оповідання та ґавенди з народного життя», і прослідковує різнорівневі впливи вертепної традиції [6, 461–463].
6
«Подане автором одразу після назви твору визначення жанру п’єси лише уточнює ступінь і характер викладу
(“історична” та “опера”) та характер ідейно-естетичного потенціалу та спрямованість змісту п’єси (“комедіо”), який одразу
й майже повністю нівелює очікувані в назві передчуття патріотизму – далі реципієнт чекає вже чогось смішного й комічного, а не трагічного. Авторська вказівка на кількість “актів” п’єси (всього два на фоні класицистичного п’яти) ще далі
відводить твір від тоді ще очікуваної “високості”» [8, 131].
7
Прочитання підтверджується також кількома репліками-скаргами персонажа на нездужання, що завадило йому взяти участь у поході.
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РЕЦЕПЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ
«НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ» А.С. ПУШКИНА
В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ ХІХ и ХХ ВЕКОВ
Целью работы является рассмотрение музыкальных интерпретаций стихотворения А.С. Пушкина «Не
пой, красавица, при мне» сквозь призму рецептивного подхода, выявление специфики преобразований данного
стихотворения в избранные романсы композиторов ХІХ и ХХ веков. Методология. Основой данного исследования становится системно-семиологический метод; также в работе используются компаративный, аналитический и
жанрово-номинативный подходы. Научная новизна исследования определяется недостаточной разработанностью рецептивного подхода в музыковедческой литературе, а также попыткой представить стихотворение
А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» в качестве открытого для композиторских интерпретаций произведения, вскрывающих его смысловую подвижность. Выводы. Стихотворение А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при
мне» представляет собой имплицитно выстроенный текст, содержащий условный (итоговый) смысл для нового
случая рецепции. Это позволяет говорить о воплощении принципов так называемой креативной или продуктивной рецепции, результатом которой становится появление нового сочинения. Данная рецепция достаточно отчетливо и убедительно отображает диалогичность искусства, в основе которой лежит принцип потенциального сотворчества.
Ключевые слова: рецепция; текст-первоисточник; А.С. Пушкин; романс; интерпретативнокоммуникативный процесс; креативная рецепция.
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Рецепція віршу «Не співай, красуня, при мені» О.С. Пушкіна в музиці ХІХ та ХХ сторіч
Метою роботи є розгляд музичних інтерпретацій вірша О.С. Пушкіна «Не співай, красуня при мені» крізь
призму рецептивного підходу, виявлення специфіки втілення даного вірша в обраних романсах композиторів ХІХ
та ХХ століть. Методологія. Основою даного дослідження стає системно-семіологічний метод; також в роботі
використовуються компаративний, аналітичний та жанрово-номінативний підходи. Наукова новизна дослідження
визначається недостатньою розробленістю рецептивного підходу в музикознавчої літературі, а також спробою
представити вірш О.С. Пушкіна «Не співай, красуня, при мені» як відкритого для композиторських інтерпретацій
твору, що розкривають його змістову рухливість. Висновки. Вірш О.С. Пушкіна «Не співай, красуня, при мені» є
імпліцитно збудований текст, що містить умовний (підсумковий) сенс для нового випадку рецепції. Це дозволяє
говорити про втілення принципів, так би мовити, креативної або продуктивної рецепції, результатом якої є поява
нового твору. Дана рецепція досить чітко і переконливо відображає діалогічність мистецтва, в основі якої лежить
принцип потенційної співтворчості.
Ключові слова: рецепція; текст-першоджерело; О.С. Пушкін; романс; інтерпретативно-комунікативний
процес; креативна рецепція.
Guo Songshang, Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Music Dalian University of Foreign Languages
Reception of the poem «Do not sing, beauties with me» O.S. Pushkin in the music of the XIX and XX
centuries
The purpose of article is to consider musical interpretations of A.S. Pushkin «Do not sing, a beauty with me»
through the prism of the receptive approach, revealing the specifics of the implementation of this poem in selected romances of composers of the ХІХ and ХХ centuries. Methodology. The basis of this study is the system-semiological
method; аlso, comparative, analytical and genre-nominative approaches are used in the work. The scientific novelty of
the study is determined by the inadequate elaboration of the receptive approach in the musicological literature, and also
by the attempt to present the poem by A.S. Pushkin «Do not sing, beauty with me» as an open work for composer interpretations, revealing its semantic mobility. Conclusions. Pushkin’s poem «Do not sing, a beauty with me» is an implicitly
constructed text containing a conditional (final) meaning for a new reception event. This allows us to talk about the embodiment of the principles of the so-called creative or productive reception, the result of which is the emergence of a new
composition. This reception clearly and convincingly reflects the dialogic nature of art, which is based on the principle of
potential co-creation.
Key words: reception; text-first source; А.S. Pushkin; romance; interpretative-communicative process; creative
reception.

Актуальность темы исследования. Проблема рецепции не входит в круг привычных для музыковедческого знания вопросов, это, скорее, прерогатива литературоведения, теории культуры, семиологии, лингвистики. Тем не менее, на современном этапе мы становимся свидетелями ее актуализации и для музыкознания. Доказательством становится проявление значительного внимания к
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данному вопросу в исследованиях отечественных музыковедов [11; 16]. Их появление подтверждает
тот факт, что музыкознание в решении данной проблемы идет по пути освоения уже накопленного
научного опыта в смежных областях гуманитарного знания, пытаясь адаптировать рецептивный подход к своей специфике.
Анализ исследований и публикаций. Теоретическую базу статьи составляют, с одной стороны,
работы, освещающие различные аспекты проблемы рецепции, в том числе и рецепции музыкального
явления, (Н. Левакин [10], А. Безруков [3], Е. Мельникова [12], Е. Лобзакова [11], Е. Чигарева [16]), с
другой стороны, труды, в которых помимо общих позиций касающихся специфики камерно-вокальных
жанров, затронуты вопросы сравнительно-стилевого анализа романсов на пушкинский текст «Не пой,
красавица, при мне» (среди них исследования В. Васиной-Гроссман [6], Н. Димитриади [8], И. Гендлер
[7], А. Хуторской [15], И. Беленькой [4], Е. Мерситова [13]).
Целью данной статьи становится рассмотрение музыкальных интерпретаций стихотворения
А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» сквозь призму рецептивного подхода, выявление специфики претворения данного стихотворения в избранных романсах композиторов ХІХ и ХХ веков.
Научная новизна исследования определяется недостаточной разработанностью рецептивного
подхода в музыковедческой литературе, а также попыткой представить стихотворение А.С. Пушкина
«Не пой, красавица, при мне» в качестве открытого для композиторских интерпретаций произведения,
вскрывающих его смысловую подвижность.
Изложение основного материала. Рецепция в музыке – явление достаточно широкое. Так, она
может означать как «восприятие его (музыкального феномена – Г.С.) слушательской аудиторией, так
и осмысление в научной литературе и музыкальной критике; как исполнительскую интерпретацию, так
и вторичное воспроизведение в художественной литературе и в музыкальном искусстве» [16, 83]. При
этом полисемия рецепции не мешает заметить такую ее важную особенность как «культуросообразное обращение к признанному классическим наследию с целью культурного освоения, восприятия»
[10, 309]. Таким образом, мы можем предположить, что специфика рецептивного подхода заключается в том, что произведение рассматривается как составная часть определенной системы, а не как
самостоятельно бытующая художественная ценность. При таком фокусе проблемы сочинение становится участником особого интерпретативно-коммуникативного процесса взаимоотношений автор текста-первоисточника – произведение – композитор – новое произведение.
Актуализация данного аспекта позволяет выявить особенности механизма трансформации
исходного текста в возникающих на его основе новых художественных объектах, уточнить общие тенденции творческого переосмысления маркированного текста-первоисточника, что оказывается особенно продуктивным, при анализе соотношения специфики камерно-вокальных произведений с поэтической основой. Рассмотрим этот механизм в действии на примере рецепции стихотворения
А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» в романсовом жанре.
В следующем 2018 году стихотворению А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» (1828) исполнится 190 лет. Такая значительная дата красноречиво указывает на то, что данный пушкинский
текст остается в кругу композиторских интересов около двух столетий. Большой вариативный потенциал стихотворения, первоистоком в создании целой галереи музыкальных интерпретаций которого
становится романс М. Глинки, подтверждается значительным количеством композиторских обращений к нему. На текст «Грузинской песни» (еще одно название стихотворения «Не пой, красавица, при
мне») А.С. Пушкина были созданы романсы более чем пятьюдесятью композиторами. Среди них известными стали произведения Н. Титова (1829), К. Гедике (1833), М. Балакирева (1865), А. Лядова
(1873), А. Глазунова (1880), М. Ипполитова-Иванова (1884), А. Рубинштейна (1886), А. Бобринского
(1890), Н. Римского-Корсакова (1898), Д. Аракишвили (1908), С. Фейнберга (1936), Ф. Яруллина (1937),
Т. Хренников (1977) и других.
В этом далеко не полном перечне встречаются как произведения, которые стали подлинными
шедеврами вокальной лирики (например, романс С. Рахманинова (1893)), так и сочинения, остававшиеся популярными в рамках непродолжительного периода времени и вскоре забытые (к ним можно
отнести романс А. Помазанского (1848–1918)); а также произведения, появившиеся относительно недавно, а значит еще не получившие глубокой профессиональной оценки как со стороны исполнителей, так и со стороны аналитиков (например, романс А. Владимирова, певца и композитора, выпускника днепропетровской консерватории).
Кроме того, столь подробное перечисление музыкальных версий пушкинского стихотворения
понадобилось для того, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть невероятную востребованность данного
поэтического первоисточника у композиторов, с другой, зафиксировать создание масштабной музыкальной антологии протяженностью почти в два века, подчеркнуть обширность поля рефлексий, в котором оказалось стихотворение А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне». В поэтическом наследии
этого автора найдется немного стихотворений, которые в данном отношении могли бы посоперничать
с ним, среди них «На холмах Грузии», «Ночной зефир», «Я вас любил», «Соловей и роза», «Предчувствие », «Пью за здравие Мери».
В музыковедческой литературе, исследующей этот феномен [5; 6; 7; 15], устанавливается целый комплекс объективных факторов, объясняющих уникальность текста и такое последовательное
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устойчивое внимание к нему со стороны композиторов. Основополагающими среди них исследователи называют:
 создание благодаря музыкальному импульсу. Как известно стимулом для создания стихотворения послужила грузинская мелодия, привезенная А.С. Грибоедовым с Кавказа. Однако, продолжительность бытования этого стихотворения в музыке, значительное количество романсов, созданных на его основе, являются подтверждением тому, что произведение А.С. Пушкина все же бытует в
качестве совершенно самостоятельной поэтической композиции;
 богатство ассоциативных связей и семантических значений. Это позволяет каждой последующей вокальной интерпретации открывать все новые грани смыслов стихотворения;
 жанровую организацию, сходную с музыкальной;
 уникальные фонетические свойства, обеспечившие особую музыкальность и напевность
речевой интонации стихотворения;
 гармоничность и изящность структуры стихотворения, его особую «музыкальность»;
 обращение к инонациональному, проявившееся в ориентальных обертонах текстапервоисточника.
Неоднозначность восприятия композиторами текста пушкинского стихотворения «Не пой, красавица, при мне» рождает его определенные модификации, которые проявляются на самых разных
уровнях. Однако, прежде всего, заметны на композиционном. Так, М. Глинка в своем произведении
опирается на изначальный вариант пушкинского текста, выстраивающийся на основе двух строф.
Данная композиция текста-первоисточника приводит к образованию в романсе стройной соразмеренной куплетной формы (без припева), с повторяющейся мелодией и небольшими двухтактовыми интерлюдиями.
Романсы, представляющие бытование пушкинского стихотворения в русской камерновокальной лирике второй половины ХІХ века, опираются на полный пушкинский текст и репрезентуют
иную форму – трехчастную, авторская трактовка которой различна. Так, неоднородности романса
М. Балакирева, например, противостоит монолитность произведения С. Рахманинова, что приводит к
образованию сквозного построения у последнего.
Романс Д. Аракишвили, первого грузинского композитора написавшего значимые произведения на тексты А.С. Пушкина, создан в 1908 году. Следуя за поэтическими образами стихотворения
«Не пой, красавица, при мне», Д. Аракишвили стремится найти соответственное каждой строфе музыкальное выражение. Ему также как и С. Рахманинову, удается достичь цельности, монолитности
музыкальной интерпретации стихотворения А.С. Пушкина, однако иными средствами. Стройность,
законченность музыкального построения достигается единством основного тематического материала,
одинакового в первой и третьей частях романса и интонационно связанного с ними в средней части.
Вербальный ряд романса Д. Аракишвили соответствует поэтическому оригиналу – он дан полностью без повторов. Следует сказать, что не все композиторы строго придерживаются этого принципа. Так, например, замена некоторых слов поэтического текста романса встречается у М. Глинки и
Н. Римского-Корсакова. Подобная лексическая модификация вносит принципиально новые смысловые оттенки в художественный образ.
Простота, непосредственность, задушевность, свободно льющаяся кантилена широкого дыхания – все перечисленные качества мелодики вокальной композиции Д. Аракишвили максимально сохраняют и подчеркивают смысловую нагрузку каждого слова поэтической миниатюры А.С. Пушкина, в
отличии, например, от мелодики романса М. Балакирева. В романсе последнего экспрессивность музыкального тематизма подчеркивается обилием орнаментики. Однако, насыщенная «узорчатость»
мелодики приводит к произвольному выделению композитором на распевах тех или иных фонем, а
значит к относительному нивелированию смысловой составляющей поэтического текста композиции.
Одним из континуальных моментов, характерных для практически всех композиторов, писавших музыку к «Грузинской песне», становится стремление воссоздать национальный восточный колорит. С одной стороны, это происходит посредством ладового колорирования, усложнения гармонического языка, использования красочных гармонических оборотов, опоры на интонационные формулы
(представленные, прежде всего, в фортепианной партии) в виде выдержанных или повторяющихся
тонов – «бурдонных знаков» (Л. Шаймухаметова) – или бряцающих аккордов. С другой стороны, восточная орнаментальность грузинской песни акцентируется гемиоликой, обилием хроматизмов, опеваний, использованием вспомогательных и вводных тонов. Достаточно часто композиторы в своих
романсах задействуют обе стороны, как например, это происходит в романсах М. Балакирева и
Н. Римского-Корсакова или концентрируются не на комплексе, а на избранных ориент-чертах. Примером этого подхода могут служить романсы М. Глинки и Д. Аракишвили.
Произведение С. Рахманинова также не обходится без знаковых для восточной песни черт:
ладовой характерности с понижением ступеней и опорой на увеличенные секунды, фиоритурности
мелодической партии, ритмически сложной и хроматизированной, имитации в фортепианной партии
звучания восточных инструментов (разбитые аккорды лиры и ритмическую пульсацию ударных инструментов).
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Использование характерного фактурно-тембрового приема – перебора струн – в романсах
бифункционально. С одной стороны, оно вносит в образно-смысловое поле восточной песни логичную для этого жанра ассоциацию с игрой на восточной арфе, с другой, дополняется соотнесением
этого фактурного клише с фигурой певца-сказителя, поддерживавшего свои монологи бряцанием
струн. Последнее, создавая эпический контекст произведения, подчеркивается стремлением композиторов в преобладающем количестве романсов придавать мелодике вокальных миниатюр неторопливую повествовательность, родную для эпических жанров.
В данном аспекте можно говорить о претворении в романсах личносто-индивидуального ракурса видения Востока каждым из композиторов:
 от укрупнено-обобщенного восприятия ориентальной темы, характерного для романсов
первой половине ХІХ и начала ХХ веков к национально и локально определенному воплощению, присущему камерно-вокальным сочинениям второй половины ХІХ столетия;
 от обработки народной грузинской песни до смыслового контента;
 от классической модели восточной песни с чертами элегии к индивидуально-авторским вариантам, драматизирующим жанр.
Особого внимания в рассуждениях о рецепции стихотворения А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» заслуживает содержательно-смысловая сторона поэтического текста. Она раскрывается
посредством воплощения извечно-романтического мотива утраченных иллюзий, мотива несбыточности мечтаний о счастье, любви, мотива неизбывной тоски о недосягаемом, свойственного лирике поэта, созданной в 1820-х годах. Смысловую основу стихотворения составляют бинарные оппозиции –
воспоминание/реальность,
далекое/близкое,
прошлое/настоящее,
свое/чужое
–
смыкаясь/пересекаясь на протяжении всей поэтической композиции они образуют ценностно-смысловые
доминанты данного текста. Как отмечает А. Апполонова они «как правило, соотнесены на одной временней оси. С этой точки зрения, характерны единые контексты для мотива «счастья» / «страдания»,
когда герой, наслаждаясь любовью, предчувствует утрату или вспоминает о былых печалях. В любом
случае, терзаясь сомнениями внутри стремительно меняющейся временной парадигмы» [2, 17].
По мнению А. Хуторской, от личностно-индивидуального взгляда каждого из композиторов,
обращавшихся к «Не пой, красавица, при мне», на временную близость или отдаленность прошлого и
настоящего для лирического героя пушкинских строк зависит напрямую драматичность ситуации в
музыкальных версиях стихотворения. Значительная временная дистанция обуславливает появление
мажорных, светлых по настроению, тонко отображающих пушкинскую поэзию романсов М. Глинки,
Н. Римского-Корсакова, Д. Аракишвили. Сближение прошлого и настоящего, воспоминания и реальности в судьбе лирического героя обостряет сюжетную линию, тем самым драматизируя, динамизируя произведение, вскрывая импликатуру поэтического текста [15].
Особо показателен в этом отношении романс С. Рахманинова – пример драматического варианта восточной песни, для которого характерны глубокая реалистичность, подчеркнутая экспрессивность, переходящая в экзальтацию, резкая контрастность эмоциональных состояний яркие кульминации и широкий диапазон в партии как певца, так и пианиста. В «грузинской песне» С. Рахманинова
драматургия вокальной композиции построена по принципу крещендирующей, что максимально точно
передает развертывание психологического движения «мучительного воспоминания», опирающееся
на слова «иную жизнь и берег дальний» [14]. Этот принцип ярче всего себя проявляет в особом «выстраивании тесситурной драматургии (с кульминацией на словах «Но ты поешь») и постепенном
уменьшении длины дыхания (свидетельствующем о нарастании эмоционального напряжения). Такой
акцент создает выделение слов, несущих основную смысловую нагрузку, и ударных фонем в них [14].
Можно сказать, что С. Рахманинов в этом сочинении становится проводником психологических состояний в их предельном диапазоне: от восторга, счастья, блаженства – до отрицания; от радостного пробуждения, трепетной включенности в бытие – до погружения в безразличие. Иллюзия реальности – и реальность иллюзии – так можно определить образные координаты этого «стихотворения
с музыкой», которые привлекли внимание С. Рахманинова не столько своими художественными достоинствами, сколько возможностью «высказать» свое отношение к способам взаимодействия человека с реальностью. Иначе говоря, композитор в этом случае выбирал тот текст, который буквально созвучен его представлениям, те слова, которые он сам допустил бы в свою музыку.
Такой подход подтверждает мысль о том, что не только и не столько уникальность поэтических строк, но значительность музыкальных воплощений порой делает эти поэтические строки подлинными памятниками художественной культуры своего времени: «выхватывая, выделяя из множества
поэтических источников те или иные тексты-константы, пригодные для реального омузыкаливания»
[9]. Обобщая представленные рассуждения, приходим к выводу, что композитор, работающий над
созданием романса на основе поэтических строк А.С. Пушкина, оказывается, с одной стороны, в творческом диалоге с самим поэтом, а, с другой, со всей пушкинско-глинковской эпохой. Это объясняется и популярностью пушкинских стихотворений, и значительной востребованностью у композиторов.
Следовательно, та диалогическая ситуация, в которой оказывался автор, осложнялась необходимостью выбора и творческого метода, позволяющего раскрыть поэтические образы, а также возможности
и степени проникновения в интонационную среду данной эпохи. Специфика подхода большей части
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композиторов к воплощению пушкинской поэзии основывалась на реализации в сочинении паттерна,
появившегося ранее. Такой «моделью» могли выступать романсы как первой, так и второй половины
ХIХ века. Среди композиторов, придерживающихся данного направления при омузыкаливании стихотворений А.С. Пушкина, можно назвать М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова,
Д. Аракишвили [6].
Также отметим, что все романсы, созданные на основе стихотворения А.С. Пушкина «Не пой,
красавица, при мне» составляют сквозную эволюционирующую линию от:
 однозначности трактовки в рамках заданной парадигмы к усложненности, разветвленности,
большей психологизации;
 обобщенности к более внимательному восприятию текста-первоисточника, концентрации
на деталях;
 камерности изложения к произведениям, отображающим принципы концертного музицирования.
Кроме того, акцентируя рецептивные качества текста-первоисточника, мы можем отметить,
что стихотворение А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» представляет собой имплицитно выстроенный текст. Он содержит условный (итоговый) смысл для нового случая рецепции: «наполняя
текст новыми смыслами, выявляя их на уровне внешне-формального, внутренне-содержательного,
композитор актуализирует произведение, дискурсивно ставит многоточие» [3, 288], поскольку выступает не только автором, но и интерпретатором, а значит тем связующим звеном, которое помогает
осуществить двухстороннюю связь между участниками интерпретативно-коммуникативного процесса.
Такое развитие позволяет говорить о воплощении принципов, так называемой креативной или продуктивной рецепции, результатом которой становится появление нового сочинения. Данная рецепция
достаточно отчетливо и убедительно отображает «общие закономерности диалоговой концепции искусства, в основе которой лежит принцип продуктивной сотворческой интенции воспринимающего сознания» [1].
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PARAPHRASE IN THE GENRE SYSTEM OF PIANO TRANSCRIPTIONS OF FRANZ LISZT
Purpose of the research is to reveal the location of Paraphrase in the genre system of Franz Liszt's pianistic
transcription heritage. Methodology. The research methodology is based on the principle of historicism, system approach, genre analysis, methods of intonation-dramaturgy, and structural-functional analysis. Scientific novelty. The
place of Paraphrase in the system of genres of the transcriptional sphere of F. Liszt was revealed; artistic methods and
principles, operating in time-space Liszt’s "Rigoletto. Paraphrase de Concert" were established; the content of the Paraphrase concept in the legacy of F. Liszt is clarified. Conclusions. A review of the scientific literature has made it possible
to determine the place of the Paraphrase genre in the hierarchical system of piano transcriptions as a species, along with
Reminiscences which goes back to the genus Fantaisie and the type of Transcription. Paraphrases in the works of F. List
appear at a later stage than the Reminiscences ("Ernani., Paraphrase de Concert" - 1849, revised in 1859, "Rigoletto,
Paraphrase de Concert" - 1859). It is revealed that in the work of F. Liszt Paraphrase does not play the role of genre
generalization in the system of writings of the transcriptor sphere, and Reminiscences, having reached the heyday
phase, has a significant impact on the interpretation of Paraphrase, the essence of which is the transformation from salon into a concert genre. At the same time, fragments from operas remain the object of the Paraphrase replay, and the
method of recomposition is retelling of fragments of operatic memories. "Rigoletto is analyzed. Paraphrase de Concert"
of F. Liszt allowed to reveal artistic methods and principles that operate in time-space compositions. The use of the reminiscence method is manifested in the conceptualization of the genre and philosophical interpretation of the operatic prototype. The interaction of the reminiscence method with fantasy is evidenced by the free sequence of episodes of the
fragment of the quartet from the third act of the opera by G. Verdi. The process of synthesis is the interaction of genres of
transcription, fantasy, reminiscences, opera, features Capriccio, which unites the style of Paraphrase. The method of
symphonism is expressed in a through development, and the method of Shakespearization is in gravitation towards drama, in an effort to philosophical generalization. Among the principles applied by F. Liszt there are the laws of transcendental virtuosity and concerts. The innovative interpretation of Paraphrase in the works of F. Liszt marks the beginning of
a new stage in the history of the genre.
Key words: genre system; piano transcription; Fantaisie; Reminiscences; Paraphrase; composer’s interpretation of the opera source.
Золотарьова Наталя Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри фортепіано Дніпропетровської академії музики ім. М. І. Глінки
Жанр Paraphrase в системі жанрів фортепіанних транскрипцій Ференца Ліста
Мета дослідження. Дослідження спрямовано на виявлення місця Paraphrase в жанровій системі фортепіанної транскрипторської спадщини Ф. Ліста. Методологія дослідження базується на принципі історизму, системному підході, жанровому аналізі, методах інтонаційно-драматургічного і структурно-функціонального аналізу.
Наукова новизна. Виявлено місце Paraphrase в системі жанрів транскріпторской сфери Ф. Ліста; встановлені
художні методи і принципи, які діють у часі-просторі лістівської «Rigoletto. Paraphrase de Concert»; уточнено зміст
поняття Paraphrase в спадщині Ф. Ліста. Огляд наукової літератури дозволив визначити місце жанру Paraphrase в
ієрархічній системі фортепіанних транскрипцій як виду, поряд з Reminiscences, висхідного до роду Fantaisie і типу
Transcription. Paraphrases в творчості Ф. Ліста з’являються на більш пізньому етапі, ніж Reminiscences («Ernani.
Paraphrase de Concert» – 1849, переробл. 1859; «Rigoletto. Paraphrase de Concert» – 1859 р.). Виявлено, що в
творчості Ф. Ліста Paraphrase не відіграє ролі жанрового узагальнення в системі творів транскрипторської сфери,
а Reminiscences, досягнувши фази розквіту, здійснює значний вплив на трактування Paraphrase, сутність якого
полягає в перетворенні з салонного на концертний жанр. При цьому об’єктом відтворення в Paraphrase залишаються фрагменти з опер, а методом рекомпозиції – переказ фрагментів оперних спогадів. Здійснений аналіз
«Rigoletto. Paraphrase de Concer » Ф. Ліста дозволив виявити художні методи і принципи, які діють у часі-просторі
твору. Застосування ремінісцентного методу проявляється в концептуалізації жанру, філософській інтерпретації
оперного прообразу. Про взаємодію ремінісцентного методу з фантазійністю свідчить вільна послідовність епізодів фрагменту квартету з третьої дії опери Дж. Верді. Метод синтезу полягає у взаємодії жанрів транскрипції, фантазії, ремінісценцій, опери, ознак Capriccio, які об’єднує жанр Paraphrase. Метод симфонізму виражається в наскрізному розвитку, а метод шекспіризаціі – в тяжінні до драми, в прагненні до філософського узагальнення.
Серед принципів, застосованих Ф. Лістом – принципи трансцендентної віртуозності і концертності. Новаторське
трактування Paraphrase в творчості Ф. Ліста означає початок нового етапу в історії жанру.
Ключові слова: жанрова система; фортепіанна транскрипція; Fantaisie; Reminiscences; Paraphrase; композиторська інтерпретація оперного першоджерела.
Золотарева Наталья Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Днепропетровской академии музыки им. М. И. Глинки
Paraphrase в системе жанровфортепианных транскрипций Ференца Листа
Цель исследования. Исследование направлено на выявление местоположения Paraphrase в жанровой
системе фортепианного транскрипторского наследия Ф. Листа. Методология исследования базируется на
принципе историзма, системном подходе, жанровом анализе, методах интонационно-драматургического и струк-
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турно-функционального анализа. Научная новизна. Выявлено место Paraphrase в системе жанров транскрипторской сферы Ф. Листа; установлены художественные методы и принципы, действующие во временипространстве листовской «Rigoletto. Paraphrase de Concert»; уточнено содержание понятия Paraphrase в наследии Ф. Листа. Выводы. Обзор научной литературы позволил определить место жанра Paraphrase в иерархической системе фортепианных транскрипций как вида, наряду с Reminiscences, который восходит к роду Fantaisie и
типу Transcription. Paraphrases в творчестве Ф. Листа появляются на более позднем этапе, чем Reminiscences
(«Ernani. Paraphrase de Concert» – 1849, перераб. в 1859; «Rigoletto. Paraphrase de Concert» – 1859). Выявлено,
что в творчестве Ф. Листа Paraphrase не играет роль жанрового обобщения в системе сочинений транскрипторской сферы, а Reminiscences, достигнув фазы расцвета, оказывает значительное воздействие на трактовку Paraphrase, сущность которого заключается в превращении из салонного в концертный жанр. При этом объектом
воспроизведения в Paraphrase остаются фрагменты из опер, а методом рекомпозиции – пересказ фрагментов
оперных воспоминаний. Осуществленный анализ «Rigoletto. Paraphrase de Concert» Ф. Листа позволил выявить
художественные методы и принципы, которые действуют во времени-пространстве сочинения. Применение реминисцентного метода проявляется в концептуализации жанра, философской интерпретации оперного прообраза. О взаимодействии реминисцентного метода с фантазийностью свидетельствует свободная последовательность эпизодов фрагмента квартета из третьего действия оперы Дж. Верди. Метод синтеза заключается во
взаимодействии жанров транскрипции, фантазии, реминисценций, оперы, черт Capriccio, объединяет которые
жанр Paraphrase. Метод симфонизма выражается в сквозном развитии, а метод шекспиризации – в тяготении к
драме, в стремлении к философскому обобщению. Среди принципов, примененных Ф. Листом – принципы
трансцендентной виртуозности и концертности. Новаторская трактовка Paraphrase в творчестве Ф. Листа означает начало нового этапа в истории жанра..
Ключевые слова: жанровая система; фортепианная транскрипция; Fantaisie; Reminiscences;
Paraphrase; композиторская интерпретация оперного первоисточника.

Relevance of the research. Ambiguity, which takes place in the scientific literature in connection with
the genre differentiation of transcriptions, is provoked by the historical and artistic situation characteristic of
the era of their emergence in the works of F. Liszt. Most Transcriptions were written by the composer during
the concert period, in connection with which the creative freedom inherent in these works provided the appearance of liberty to publishers, journalists and critics, who allowed themselves freely to determine the author's genre name of works of this type, calling them Fantaisie, then Reminiscences, then Paraphrase. Theoretical propositions concerning the development of principles for the classification of transcriptions are
projected in this study on the works of F. Liszt to elucidate the specific role of Paraphrase in the system of
genres of the transcriptor sphere of the composer.
Among Liszt's pianistic transcriptions, the notoriously studied area is the compositions designated by
the composer as Paraphrase, which was provoked by a different interpretation of their genre interpretation.
The relevance of the study is due to the need to establish a unified scientific approach to the genre interpretation of Paraphrase as an artistic phenomenon.
The purpose of the research is to reveal the place of Paraphrase in the genre system of F. Liszt's pianistic transcription heritage.
The scientific novelty of the study lies in the fact that the place of Paraphrase in the genre system of
the transcriptional sphere of F. Liszt was revealed for the first time; artistic methods and principles, operating
in time-space sheet "Rigoletto. Paraphrase de Concert " were established; the content of the Paraphrase
concept in the legacy of F. Liszt was clarified.
Statement of basic materials. A significant problem in musicology, designated by N. Ivanci, is the
same interpretation of "genetically related musical phenomena" [5, 7], which form a circle of transcriptions.
G. Colton reveals the content of the problematic situation around Transcription, Arrangement, Reminiscences, Paraphrase, Fantaisie in the thesis "The Art of Piano Transcription in Critical Comments" [16]. Tracing the history of the development of transcription from the XIV and up to the end of the XX century, the researcher emphasizes that the genre he studies "reaches its climax in the XIX century" [16, 3]. G. Colton
proposes to divide transcriptions into two classes. In his opinion, the first class is formed by the so-called
"precise" transcriptions - simplified versions of the original for amateur, home-made music. The second class
is the transcriptions used by concert pianists to demonstrate virtuosity. According to G. Colton's classification, the leafy Fantaisie, Reminiscences, Paraphrase should be attributed to the second class, as they were
created for performance on the concert stage, including, for the demonstration of virtuosity. G. Colton as a
demarcation proposed "transcription line" [16, 9], at one pole of which there are accurate transcriptions, on
the other - paraphrases.
It is significant to divide the works created by creations of other authors, presented by N. RimskyKorsakov to solve the problem situation inherent in this research [12, 230]. Therefore, easy arrangements for
amateur pianists, he means de facile, more complex compositions get de salon definition and, finally, virtuosic transcriptions - de concert. Taking into account the position of N. Rimsky-Korsakov, Paraphrase F. Liszt
should be attributed to transcriptions de concert.
Differentiating the content of the terms "transcription" and "arrangement," scientists demonstrate the
lack of a unified approach to the definition of these genre definitions. Thus, S. Davis, for example, believes
that "transcription should achieve greater fidelity to the original than the arrangement" [17, 218], and according to E. Howard-Jones, "Arrangement is a play on notes on another instrument, and transcription is a recre-
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ation of <…> with reliance on imagination and creative content" [18, 305]. In the studies of G. Colton and E.
Howard-Jones, transcription, unlike arranging, is associated with such concepts as "recomposition" and "recreation."
A. Dolzhansky in the definition of transcription indicates that transcription is translated from Latin rewriting (italics mine, N.Z.), and gives two interpretations of the concept: 1. "The same as the arrangement",
the arrangement. 2. "Same as fantasy or paraphrase" [2, 297]. The researcher does not distinguish between
transcription, arrangement, fantasy and paraphrase, not taking into account that the freer transcription, the
scale of rewriting becomes less critical. As for paraphrases, the creation of the works of this genre does not
imply rewriting, since this is a retelling of the episode of opera that was heard and remembered.
G. Colton emphasizes that in the XIX century "works for solo transcendent virtuosity, in which melodies, usually from operas, were reworked" were popular, for example, F. Liszt "Rigoletto. Paraphrase de
Concert". Such plays could also be called Fantasia and Reminiscences and were distinct from works that
were exact transcriptions" [16, 7]. The researcher is inclined to define almost all free transcriptions of F. Liszt
as Paraphrase. This position is discussed and cannot be unconditionally referred to an array of free virtuoso
transcriptions of the romantic composer. For the composition of Paraphrase F. Liszt allowed himself to address only in 1849, when the concert period in the biography of the composer ended and the reminiscence
approach to the "recompositions" of the opera prototype was formed and repeatedly tested in his work.
Developing the principles of the differentiation of transcriptions, G. Colton proceeds from the nature
and scale of the transformation of "alien material," not taking into account his (that is, someone else's) properties. At the same time, it seems that it is the properties and the volume of "foreign material" that appear as
the most important basis for intra-genre differentiation of transcriptions. The common property of transcriptions is the presence of "playback object" [14, 115], the scale and type of development of which changes
depending on the genre orientation: in Fantaisie "object play" is the theme or themes of the opera, in the
Paraphrase - a fragment of the opera works, in Reminiscences - opera whole, subjected to composer conception. The criteria for the differentiation of transcriptions are thus: 1. the type of functioning of the object of
reproduction (theme, fragment or artistic integrity); 2. The method of his composer's re-creation (the presence or absence of composer conception).
One cannot but agree with N. Rezheninova that modern practice is characterized by "the variability
in the solution of the problem of definition in domestic and foreign dictionaries" [13, 133]. N. Rezheninova's
attempt to create "a more objective picture of the definition of criteria" [13, 134] leads to the discovery of the
most universal, in her opinion, term - "transposition" as "an auxiliary tool for the formulation of ... definitions"
... "Arrangement," "Processing", "Transcription" [13, 134]. Transcription, in the opinion of the researcher, has
"an independent artistic significance," although, like the arrangement, is a transposition of a musical composition.
Thus, if we compare the classification of G. Colton and the conclusions of N. Rezheninova, the following differences become apparent. The first class of transcriptions according to G. Colton - exact transcriptions, according to N. Rezheninova - arrangements; second class in the work of the American scientist are
free transcriptions, "recomposition," which corresponds to the work of N. Rezheninova interpretation of transcriptions as "creative processing," which from the nineteenth century became an independent concert genre
that concerns Fantaisie and Paraphrase, then considering them related terms, N. Rezhininova based on the
definition of the "Encyclopedic Music Dictionary" edited by B.S. Shteynpressa and I.M. Yampolsky, would, in
her view, to differentiate these two concepts: "Paraphrase <...> is similar in type to free fantasy, but differs
from it by a simpler construction" [13, 380]. That is, only the simplicity or complexity of construction is the
criterion for the differentiation of paraphrases and fantasies. At the same time, the researcher emphasizes
that this concerns the structure, the formation, but not the level of the "degree of transformation of the
source" [13, 134]. Important, in our opinion, is N. Rezheninova's conclusion about the "principle of variation
in the existence of original works" [13, 135], which is why the problems of creating a terminology base arise.
After all, Paraphrase, Fantaisie, and Reminiscences have a common "external structure," at the same time
their "internal structure" is different. Based on the same phenomenon - the opera, Paraphrase is a "story
about him," and Fantaisie and Reminiscences express "his attitude towards him" [1, 17]. Paraphrase refers
to the epic since it is an action given through a story; opera-action as a show-belongs to the theater, and
Reminiscences and Fantaisie as genres related to the expression of the author's attitude to this action belong to the sphere of lyrics (according to M. Aranovsky [1, 19]).
Relying on the provisions of the above-mentioned studies, as well as the work of A. Zharkov [3], N.
Prokina [11], I. Timchenko-Byhun [15], it seems expedient to develop an original interpretation of the paraphrase genre, based on its location in the system of products of the transcriptor sphere in F. Liszt's piano art.
In the "Music Encyclopedia" paraphrase (from the Greek - retelling) is interpreted as "widespread in
the nineteenth-century designation of virtuosic instrumental fantasies, mainly for pianoforte, on topics of
popular songs, opera arias, etc. These themes are often subjected to a significant transformation in Paraphrases, appear in new relationships with each other. Most of the Paraphrase belongs to salon music" [10,
178]. Given this definition, the same interpretation of Paraphrase and Fantaisie can hardly be justified. But
important here is the recognition that "some artistically significant Paraphrases were created by Liszt" [10,
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178]. At the same time next to "Rigoletto. Oper von Verdi Konzert-Paraphrase" indicates "Polonaise" from
the opera by PI Tchaikovsky "Eugene Onegin," not designated by the composer as Paraphrase.
J. Milstein, who developed the differentiation of F. Liszt's transcriptions and gave definitions of Fantasy, Reminiscences, Paraphrase, Illustration, Processing and Score, believes that in F. Liszt's work "paraphrase means a work consisting of a developed retelling of a musical theme borrowed from someone else's
work (mostly <...> from the opera)» [6, 297]. If Paraphrase (according to J. Milstein) is a "retelling of a musical theme," then Reminiscences - memories of opera as integrity, in Fantaisie transcription subject (themes)
from the opera. Therefore, Paraphrase, Fantaisie and Reminiscences differ among themselves by the creative method of their recomposition.
According to the concept of E. Nazaykinsky [8], musical genres are divided into "types, classes,
general and types of musical works" [8, 94]. From this point of view, the compositions of F. Liszt's transcriptional sphere can be divided as follows: Fantasie represents genus, the type is Transcription, and the species is Reminiscences and Paraphrase, which involves the synthesis of genres of transcription, fantasy, and
reminiscences in time-space of retelling memories of fragments of opera compositions. Reliance on the provisions of the classification of the genre theory of the researcher allowed us to establish that in the genre
system Transcription - Fantasie - Reminiscences - Paraphrase in the works of F. List the Transcription genre
assumes the leading role, although in the composer Paraphrase as "the author's genre name is absent, acting on the level of principle" 4, 5].
In the legacy of F. Liszt there are found two concert paraphrases of fragments of Verdi's operas
"Ernani" and "Rigoletto." Among the undiscovered works in the regular list of Liszt works, J. Milstein points
out "Paraphrase on the fourth act of Don Sebastian" by Kullak [7, 418]. In his opinion, the works designated
F. Liszt as "paraphrases on opera themes," the composer's work was no more. However, contrary to this
statement of the researcher, for example, in the edition "Edition Peters" the leaf version of "Miserere" from
the opera "Troubadour" is designated as "Troubadour-Paraphrase."
To the definitions of free, virtuosic transcriptions, given by G. Colton, E. Howard-Jones as concert
compositions based on "recomposition," in connection with F. Liszt's work, the quality of transcendental virtuosity should be added. The presence of this quality makes it possible to define Paraphrase as transcendental virtuoso transcriptions. In this case, Paraphrase is a genre variety of free, obscure, virtuoso transcriptions in the style of de concert, in which the retelling of a fragment of the whole opera is subjected to
compositional interpretation in the newly created artistic integrity.
The analysis of "Rigoletto. Paraphrase de Concert "(1859) F. Liszt made it possible to reveal that the
fragment of the quartet from the third act of G. Verdi's opera Rigoletto (48-100 bar-lines) was the basis for
1
the creation of the romantic composer. What influenced the election of the composer as the basis of Paraphrase this particular episode of the opera? In the opera genre, the ensemble, according to G. Ordzhonikidze, as a "specifically musical form" makes it possible to feel "the organic interconnection of various aspects
of the drama, diversity in unity" [9, 27]. The musical ensemble, in this case the quartet, enabled F. Liszt to
reveal irreconcilable contradictions, the struggle of strong characters, to expose the features of the images of
the Duke, Maddalena, Gilda, Rigoletto due to the plasticity of the texture, the through development of the
intoneme, using the creative method of Shakespiration, inherent in the thinking of the romantic composer.
The third act in the opera opens the Prelude, the scene and Duke's song "The Heart of the Beauties"
(No. 15). Paraphrase F. Liszt also precedes Preludio, but the tonality (a-moll-E-dur), tempo (Adagio-Allegro),
dynamics (pp-poco f), musical material are changed. Preludio compares two images from the quartet (No.
16) - the laughter of Maddalena and the suffering of Gilda. The two conducting of this contrasting musical
material are divided timbrally (the laughter of Maddalena in the low, and the tears of Gilda in the high registers of the piano), the fermats, and if the first is designated a capriccio, poco f, then the second assumes a
dynamic decline - mf with more accelerated movement - poco accelerando.
The third exercise is, as it were, the "splinters" of the Maddalena theme on p, interrupted by chords
of staccato, where the theme of Rigoletto's revenge is guessed. A small expansion leads to the initial tempo
and arpeggiated passages of poco Veloce, accelerando first in contrast dynamics (f-pp), and then the amplification of the dynamics suddenly breaks pp on the chromaticized quartol movement in the right and the triplets in the left hand in the high piano register. Due to the mentioned issue F. Liszt modulates into the tonality of the operatic source Des-dur (meaning the fragment of the quartet of Duke, Maddalena, Gilda, and
Rigoletto, whose beginning is marked by the song of Duke "Oh, the Beauty of the Young" - 48-49 bar-lines).
The Maddalena in a high register finishes the Preludio on pp theme, unlike the initial bars that sound in the
bass key. Thus in Preludio, there is a sketch of the conflict, the personification of the images of Maddalena
and Gilda, a contrasting juxtaposition of the idea of laughter and suffering.
F. Liszt for the first section (A) Paraphrase chose the stage of seduction - the second phase of the
quartet from the third act of the opera by G. Verdi (48-49-63 bar-lines), where there is almost complete coincidence with the operatic source in terms of structure (16), tonality (Des-dur), tempo (Andante), register of
the solo voice (tenor) in Duke's song "Oh, beautiful young woman".
The second section (B) returns the "dialogue" of the themes of the Maddalena and Gilda, but if the
theme of suffering sounds in a high register corresponding to the soprano of the heroine, then the laughter of
Maddalena (pp) is transcribed by Liszt from the orchestra party. In this section, there is a transformation of
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64-71 quartet bar-lines, where the theme of laughter of Maddalena receives the most significant development, and Gilda's party is submitted precisely, except a certain change in the rhythmic structure of 69 and 71
bar-lines. Further F. Liszt sempre piu appassionato e crescendo modifies the theme of Maddalena, isolating
a separate chant from her, which as a result of transformations turns into an intonim of the theme of Gilda's
suffering. The second section completes the cadence, which performs the function of the watershed between
the second and third sections of Paraphrase.
In the third section of Paraphrase (A1), the synthesis of the themes of Duke and Maddalena occurs,
F. Liszt transcribes 74-81 quartet bar-lines. It would seem that the transcript follows Verdi's text, except the
pass 72-73 bar-lines precisely, and setting forth Duke's song "Oh, the Beauty" somewhat changes the
rhythmic structure. With 78 bar-lines of the quartet in Paraphrase, Maddalena's laughter is replaced by virtuoso passages sempre legato, pp sempre cord, and from 80 bar-lines is subjected to four transformations.
Cadentious construction leads to a repeat of the sheet variant 74-81 quartet bar-lines from the opera
"Rigoletto" by G. Verdi. But the front of the 81 quartet bar-lines in F. Liszt's version precedes the development of the Duke's theme, and not the Maddalena, as was the case in the first version. The next farm marks
the beginning of a three-stroke episode that fulfills the role of completing the third section.
Excluding 82 bar-lines of a quartet from the opera, F. Liszt then begins to transcribe 83-100 bar-lines
from the original source of G. Verdi. The final, fourth section of Paraphrase is a "dialogue" between Gilda
and Rigoletto, although the latter's part appears in the piano composition only from the fifth bar of this section. F. Liszt twice presents 83 and 84 quartet bar-lines, where dolce, con somma passionate the theme of
Gilda's suffering "Heart is poor, be brave" sounds. Rigoletto's theme in Paraphrase is set out first by the sixteenth, then reinforced with arpeggiated octave passages rfz assai, marcatissimo.
Starting with 89 bar-lines, the sheet version of the J. Verdi quartet shows only the sufferings of Gilda
p, dolce, in the high piano register, with the octave support of the thirty-second in the right and orchestral line
in the left hand. Gradually there is a dynamic injection and 95-96 bar-lines. F. Liszt, where the "dialogue" of
Gilda and Rigoletto again arises, is the dramatic culmination of the section rfz assai, marcatissimo, fff.
Further, in 97-100 bar-lines. The themes of Gilda and Rigoletto, surrounded by chromatic passages,
sound in the first (Gilda) and small (Rigoletto) octaves marcato ed espressivo. Two dynamic waves lead to
the final episode, wherein two measures F. Liszt returns the echoes of the Duke and Maddalena, sounding
dolce una corda and pp respectively. The last step of the section is "dedicated" to Gilda. Fermata separates
the fourth section from the codes.
The code (Presto) is a philosophical generalization of the operatic prototype in F. Liszt's conception,
which he outlined in the genre Konzert-Paraphrase.
Conclusions. Reliance on the provisions of the classification of the genre theory E. Nazaikinsky [8]
allowed to establish a hierarchical system of relations between Fantasie, Transcription, Reminiscences and
Paraphrase, and also to determine the place of Paraphrase in this system as a species, along with Reminiscences, which goes back to the genus Fantasie and the type of Transcription. Paraphrases in the works of F.
Liszt appear at a later stage than Reminiscences ("Ernani., Paraphrase de Concert" - not later than 1849,
revised in 1859, "Rigoletto, Paraphrase de Concert" - 1859). However, Paraphrase in F. Liszt's works does
not play the role of genre generalization in the system of writings of the transcriptor sphere. On the contrary,
Reminiscences, having reached the heyday, has a significant impact on the interpretation of Paraphrase, the
essence of which is the transformation from salon into a concert genre. In this case, the opera fragments
remain the object of reproduction in Paraphrase, and the method of recomposition is a retelling of pieces of
operatic memories.
Analysis of "Rigoletto. Paraphrase de Concert "of F. Liszt allowed to reveal artistic methods and
principles that operate in time-space compositions. The use of the reminiscence method is manifested in the
conceptualization of the genre and philosophical interpretation of the operatic prototype. The interaction of
the reminiscence method with fantasy is evidenced by the free sequence of episodes of the fragment of the
quartet from the third act of the opera by G. Verdi. The method of synthesis is the interaction of genres of
transcription, fantasy, reminiscences and opera, which unites the genre of Paraphrase. An important role in
Paraphrase is taken by the composer Capriccio's remark, which makes it possible to see the genre features
of Capriccio in the composition. The method of symphonism is expressed in a through development, and the
method of Shakespearization is in gravitation towards drama, to philosophical generalization. Creating
"Rigoletto. Paraphrase de Concert" F. Liszt applied the principles of transcendent virtuosity and concerts.
Innovative treatment of Paraphrase in the works of F. Liszt means the beginning of a new history of the genre, the genre of Paraphrase of a new historical and artistic formation.
Notes
1

The analysis is carried out on the key of the opera by G. Verdi "Rigoletto." (1977). p. 296. Edition of Lizst Zwei
Paraphrasen “Rigoletto Oper von Verdi. Konzert-Paraphrase.” Leipzig: C. F.Peters. 2-12.
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ЛІТУРГІЧНИЙ САКРАЛЬНИЙ ТЕКСТ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ
І НОВОЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ
Метою статті є створення цілісної картини трансформації форм літургічних текстів як репрезентантів сакрального від Середньовіччя до Новітнього часу в контексті середньовічної і новочасної його парадигм. Методологія дослідження полягає в поєднанні історико-культурного, компаративного, літургічного, контекстуального методів, за допомогою яких було охарактеризовано специфіку богослужбових текстів різних християнських конфесій
від Середньовіччя до сучасності як репрезентантів сакрального. Наукова новизна полягає в тому, що в українській науці вперше було показано механізми трансформації форм сакральних текстів у літургічній музиці від Середньовіччя до Нового й Новітнього часу. Висновки. У Середньовіччі сакральний текст богослужіння виступає як
синкретична єдність вербального і трансцендентного, де останнє репрезентується через естетичний компонент.
Релігійна комунікація у середньовічному богослужінні відбувається через трансцендентний вимір таїнства Євхаристії, в якому пріоритетною є молитовно-медитативна функція, а проголошення Слова Божого знаходиться на
другому плані. Антропоцентричний вимір культури Нового часу видозмінив форму вияву сакрального в церковному мистецтві, що призвело до відокремлення вербального компонента від трансцендентного і, відповідно, від
естетичного. В нових протестантських церквах видозміна пов’язана з відмовою від таїнства як трансцендентного
виміру обряду і ознаменована посиленням вербального чинника через проголошення Слова Божого у проповіді.
В традиційних церквах при збереженні класичного сакраментального богослов’я спостерігається двовекторність у
використанні богослужбових текстів, коли протягом XVII–ХХ ст. поперемінно актуальності набувають відправи або
сакральною, або національними мовами.
Ключові слова: літургічна музика; сакральний текст; парадигма культури; європейський культурний простір; церковні таїнства; Середньовіччя; Новий та Новітній час.
Зосим Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Литургический сакральный текст в средневековой и нововременной европейской культурной парадигме
Целью статьи является создание целостной картины трансформации форм литургических текстов как
репрезентантов сакрального от Средневековья до Новейшего времени в контексте средневековой и нововременной его парадигм. Методология исследования заключается в сочетании историко-культурного, сравнительного, литургического, контекстуального методов, с помощью которых была охарактеризована специфика богослужебных текстов разных христианских конфессий от Средневековья до современности как репрезентантов
сакрального. Научная новизна работы заключается в том, что в украинской науке впервые были показаны механизмы трансформации форм сакральных текстов в литургической музыке от Средневековья до Нового и Новейшего времени. Выводы. В Средневековье сакральный текст богослужения выступает как синкретическое
единство вербального и трансцендентного, где последнее репрезентируется через эстетический компонент. Религиозная коммуникация в средневековом богослужении совершается через трансцендентное измерение таинства Евхаристии, в котором приоритетной является молитвенно-медитативная функция, а провозглашение Слова Божьего находится на втором плане. Антропоцентрическое измерение культуры Нового времени
видоизменило форму проявления сакрального в церковном искусстве, что привело к отделению вербального
компонента от трансцендентного и, соответственно, от эстетического. В новых протестантских церквях видоизменение связано с отказом от таинства как трансцендентного измерения обряда и ознаменовано усилением вербального фактора через провозглашение Слова Божьего в проповеди. В традиционных церквях при сохранении
классического сакраментального богословия наблюдается двухвекторность в использовании богослужебных текстов, когда на протяжении XVII–ХХ вв. попеременно актуальными стают службы или на сакральных, или на
национальных языках.
Ключевые слова: литургическая музыка; сакральный текст; парадигма культуры; европейское культурное пространство; церковные таинства; Средневековье; Новое и Новейшее время.
Zosim Olga, PhD in Arts, Associate Professor, Associate Professor of the National Academy of Managerial
Staff of Culture and Arts
Liturgical sacral text in the medieval and modern European cultural paradigm
The purpose of the research. The aim of the article is to create a coherent picture of the transformation of the
forms of liturgical texts as representatives of the sacredness from the Middle Ages to the Contemporary Period in the
context of the medieval and modern its paradigms. Research methodology is a combination of historical, cultural, comparative, liturgical, contextual methods, with the help of which the specificity of the liturgical texts of various Christian
denominations from the Middle Ages to the present as representatives of the sacral was characterized. Scientific novelty of the work lies in the fact that in Ukrainian science for the first time the mechanisms of transformation of the forms of
sacred texts in liturgical music from the Middle Ages to the Modern and Contemporary Period were shown. Conclu-
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sions. In the Middle Ages the sacred text of the divine service appears as a syncretic unity of the verbal and transcendent, where the latter is represented through the aesthetic component. Religious communication in medieval divine service is accomplished through the transcendental dimension of the sacrament of the Eucharist, in which the prayermeditative function is a priority, and the proclamation of the Word of God is in the background. The anthropocentric dimension of the culture of the Modern Period has modified the form of the manifestation of the sacredness in the church
art, which led to the separation of the verbal component from the transcendent and, accordingly, from the aesthetic. In
the new Protestant churches the modification is associated with the rejection of the sacrament as a transcendent dimension of the rite and is marked by the strengthening of the verbal factor through the proclamation of the Word of God in the
sermon. In traditional churches, while maintaining the classical sacramental theology, there is a two-vector approach to
the use of liturgical texts, where during the XVII–XX centuries actual become services alternately either in sacral or in
national languages.
Key words: liturgical music; sacred text; paradigm of culture; European cultural space; church sacraments;
Middle Ages; Modern and Contemporary Period.

Актуальність теми дослідження. Вивчення сакральної музики є константою наукових студій, що
провадять українські та зарубіжні вчені, з пріоритетністю джерелознавчого, текстологічного, музикознавчого, історико-культурного напрямів. Менше зацікавлення науковців викликають сакральні літургічні тексти богослужбових піснеспівів, оскільки вони, як вважається, є канонічними та незмінними, а
тому сьогодні не потребують спеціального вивчення, оскільки вже були ретельно досліджені літургістами у попередні століття. Однак розмаїття християнських конфесій та літургічні зміни у ХХ ст. вказують на те, що сьогодні поняття літургічного тексту включає не лише тексти канонічні, які записані в
богослужбових книгах, а й усі інші, що звучать на християнському богослужінні різних конфесій. Зміни
в розумінні літургічності текстів стали можливими завдяки парадигмальним трансформаціям європейської культури, які відбулися в ранньомодерний час. При цьому в музикознавчій науці дослідники віддають пріоритет сакральності лише текстам, що ще у середньовічну добу увійшли до богослужбового
канону.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Свідченням посилення інтересу сучасних вчених до
літургічних текстів є наукова збірка, присвячена літургічним мовам в духовній культурі слов’янських
народів [7]. Текст як складова літургічного обряду є предметом рефлексій літургістів та спеціалістів з
сакральної музики (М. Кунцлер [2], І. Павляк [8]). Питання сакральної мови у контексті дослідження
паралітургічних текстів підіймалися німецькими славістами Д. Штерном [9] та А. Рабусом [5]. У роботі
українського філософа В. Шелюто [6] сакральний текст розглядався крізь призму співвідношення сакрального й естетичного, у монографії білоруської вченої Н. Мечковської [3] – у контексті фідеїстичної
комунікації. Однак варто зазначити, що в науці не існує робіт, які б системно розглядали питання еволюції літургічних текстів від Середньовіччя до сьогодні як репрезентантів сакрального.
Мета статті – створення цілісної картини трансформації форм літургічних текстів як репрезентантів сакрального від Середньовіччя до Новітнього часу у контексті середньовічної і новочасної його
парадигм.
Виклад основного матеріалу. Сакральним вважається музичний твір, який створено для відправлення релігійного культу [8, 57]. Сакральність літургічної музики полягає в її функції в релігійній
(або фідеїстичній [3, 78]) комунікації, а тому не музика, а передусім богослужбовий текст є сакральними, оскільки слугує одним з елементів комунікації між людиною та Богом в рамках християнського культу. І якщо на світанку християнства не йшлося про кодифікацію літургічних текстів, то в Середньовіччі вже було створено богослужбові книги різних типів, у яких сакральні тексти для богослужіння
було упорядковано відповідно до церковних відправ на усі дні календарного року. Тексти літургічних
книг, призначених для співу, становили короткі фрагменти Св. Письма Старого й Нового Заповітів та
християнська гімнографія, створена церковними поетами, починаючи від ІІ ст. Якщо сакральність текстів Св. Письма як богонатхненних не викликає питань, то церковна гімнографія у момент створення
не була сакральною літературою, однак у процесі формування корпусу богослужбових текстів відповідно до своїх якостей – богословських, літературних, музичних – вона стає невід’ємною складовою богослужіння як сакрального акту.
Формування літургічних текстів до річного кола богослужінь завершилося в добу Середньовіччя, а тому має відбиток середньовічного типу культури, для якої характерно анонімність, символізм,
ретроспективність, канонічність форм. Як підкреслює українська релігієзнавець М. Бодак, церковний
культ має догматичний характер, оскільки стосується трансцендентного буття, він закріплений рішеннями Вселенських Соборів, його не можна змінювати через бажання людей, а трансформація культу
може вплинути не тільки на релігійне життя, а навіть на усю культуру в цілому [1, 21]. Незмінність культу як ядра християнської релігії стосується й мови богослужбових творів. Якщо на світанку християнства важливим було донести до людей зміст християнського вчення, а тому використовувалися живі
мови, серед яких грецьке койне та латинська, то в добу Середньовіччя богослужіння відправлялося
мовами, які були на той момент вже малозрозумілими християнам. При цьому в богословській думці
підкреслювалася необхідність використання сакральних (давніх, мертвих) мов, які мають більшу вагу
для репрезентації Божого Слова в сакральному акті літургії. Український філософ і культуролог
М. Попович підкреслює цю думку, зазначаючи, що згідно з поглядами Василя Великого, «благодать
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може бути висловлена тільки сакральною, церковною мовою» [4, 106]. У цьому контексті важливим є
міркування українського філософа й естетика В. Шелюто, який вказує на єдність сакрального й естетичного в добу Середньовіччя, яке втрачається в Новий час [6, 24]. На близькість фідеїстичного й естетичного вказує Н. Мечковська, яка зазначає, що завдяки феномену неконвенційного трактування
слова в релігійних текстах «естетичне ставлення до мови підвищено чутливо до зовнішньої, формальної стороні знаків» [3, 45]. Якщо в середньовічній культурі і храм, і саме буття були свого роду книгою [4, 104], можна говорити про її логоцентризм. Варто однак зауважити, що логоцентризм християнської культури Середньовіччя базувався на надприродному характері Божественного Одкровення як
Слові Божому, даному в Св. Письмі. Оскільки Боже Слово тісно пов’язано з таїнствами, які мають надприродний характер, для людини не обов’язково було його повне розуміння (Божественне перевищує
людський розум), а надприродність Божого Слова в рамках літургії підкреслювалася через посилення
чуттєво-естетичного чинника. Саме тому сакральне як вияв надприродного, яке недоступне вербалізації, у мовній реалізації було тісно пов’язане з естетичним як виявом невимовленого трансцендентного, що передбачало панування «високого стилю» в гімнографічній поезії та музиці.
Отже, середньовічна парадигма сакрального з пріоритетністю канонічного інтерпретувала сакральний текст у його мовному (сакральні мови) та літературному (літературні жанри церковної гімнографії) вимірах як основу релігійної комунікації, де більш важливими для християнського слова були
його трансцендентний вияв у таїнстві, для реалізації якого значення набували канонічність форм та
естетичний аспект. Враховуючи герменевтичний характер середньовічної культури, яка побудована як
тлумачення Божого Одкровення, де нова інформація була лише інтерпретацією вже відомого, у межах
релігійної комунікації, якою є християнське богослужіння, при повторності тих самих ритуальних дій,
для простого вірянина не було необхідності розуміти кожне слово, що звучало у храмі під час відправ.
Як пасивний спостерігач сакральної літургічної дії, він скеровував свою увагу на трансцендентне у його медитативному вигляді (краса сакрального слова, споглядальність музики). Щодо власне вербального компоненту, то вірянин її отримував під час проповіді або паралітургічного співу, які звучали народними мовами.
У Новий час відбувається зміна світоглядної парадигми – теоцентризм поступається антропоцентризму, через що трансформації зазнає вся європейська культура, в тому числі й церковне мистецтво. Зміни відбуваються й у розумінні сакрального. Щодо мистецького чинника, то, як зазначає
В. Шелюто, сакральний символ відділяється від мистецького і створює художню реальність, яка є автономною і не спирається на канонічні форми [6, с. 24]. Якщо церковне мистецтво зазнає впливу художніх форм світського, то канонічні тексти, в тому числі й у мовній реалізації, в католицькій та православній традиціях залишаються незмінними. Однак зміна культурної парадигми не могла не зачепити
трансформації у сфері сакрального, зокрема вербальній. З точки зору мовного чинника вона виявилася у вимогах протестантів, які в нових історичних умовах актуалізували деякі ранньохристиянські ідеї,
серед яких – відправа богослужіння зрозумілими для людей мовами. Можна було б говорити, що протестантизм змінив парадигму сакрального в європейській культурі (і з цим важко сперечатися), однак
повна картина є більш багатоплановою. Вимоги відправляти богослужіння зрозумілою усім вірянам
мовою вимагали не лише протестанти. Відомо, що католицькі гуманісти на Тридентському Соборі
(1545–1653) також ставили питання літургічної мови [2, 261], і вони були далеко не першими. Спів пісень з XIV ст. національними мовами торував дорогу до церковних відправ не сакральною латинською, а зрозумілими для простих вірян народними мовами. Однак саме протестанти першими принципово відмовилися від сакральної мови в богослужінні.
Логоцентризм протестантів, що апелювали до ранньохристиянської церковної практики, передбачав інтерпретацію Божого Слова не через вербальну реалізацію сакрального як синкретичну
складову церковного таїнства з посиленням естетичного компоненту, а власне вербально з концентрацією на комунікативній складовій. Актуалізація слова у його прямому значенні – доносити істини
християнської віри – потребувала використання саме зрозумілої для людей мови. Вимога протестантів
щодо мови проповіді була цілком слушною, але для богослужіння як акту релігійної комунікації, в
центрі якого є таїнство, комунікативний аспект зосереджується не лише на іманентному, а й трансцендентному вимірах. Протестанти, відкидаючи поняття таїнства, перенесли акцент на слухання та інтерпретацію Слова Божого, у тому числі й на богослужінні, тоді як католики та православні зберегли поняття таїнства. Необхідність збереження сакральної мови як засобу єдності вербального і
трансцендентного в літургічних текстах, на нашу думку, стала причиною того, що у добу Реформації
католиками було відкинуто пропозицію перевести богослужіння на національні мови. Період «залізної
літургії» [2, 262], який критично оцінюється сучасними літургістами, був цілком закономірним, а тому
необхідним з точки зору культури ранньомодерного часу в контексті не лише протистояння протестантизму, а й у збереженні парадигми сакрального, пов’язаної з поняттям церковного таїнства, яке в той
час ще тісно асоціювалося із зовнішніми ознаками, в тому числі з використанням сакральної мови.
Поняття таїнства як зосередження сакрального не часто враховується дослідниками церковного мистецтва – філософами, культурологами, мистецтвознавцями, філологами, а саме воно є ключовим у розумінні сутності богослужіння та його текстової й музичної складової. Тому, наприклад, думку
В. Шелюто щодо відокремлення сакрального від естетичного у Новий час варто уточнити: розмежу-
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вання сакрального та естетичного стало можливим через руйнацію таїнства, передусім у вченні протестантів, як трансцендентно-іманентної цілісності, що мало ключове значення для усієї європейської
християнської культури. При цьому однак треба не забувати, що в традиційних церквах таїнства не
зникають. І якщо протестанти відмовилися від них як обрядів, що поєднують природний та трансцендентний світи, а логоцентризм у богослужінні інтерпретували як наближення Божого Слова до усіх
прихожан через його презентацію (саме тому в центрі протестантських служінь є проповідь), то представники традиційних церков у Новий час могли обрати два шляхи – зберігати традиційні канонічні
форми, апробовані в Середньовіччі або ж дозволити обрядам, що є складовою таїнств, отримувати
нові форми, вільні від канонічних середньовічних. Неконвенційне трактування мовного знака в релігійних текстах, де слово не умовно позначає предмет, а є його частиною [3, 42], яке, на думку
Н. Мечковської, є ознакою фідеїстичної комунікації, в традиційних церквах у Новий час перестає бути
ключовою ознакою сакральних текстів: таїнство, як і раніше, пов’язано з використанням відповідних
текстових формул, однак мовний чинник починає відокремлюватися від текстового, відкриваючи шлях
впровадження національних мов у літургію, не змінюючи її сакральну сутність, як це зробили протестанти. З часом деякі сакральні тексти зазнавали замін або відкидалися, відкриваючи шлях функціональному розумінню сакрального, де ваги набуває не текст богослужіння, а функція, яку він виконує в
обряді. При збереженні традиційних середньовічних форм богослужіння Церква ризикувала залишитися консервативною інституцією, при їх модернізації – наражалася на небезпеку наблизитися до протестантської інтерпретації сакрального, розмивши межу між літургією як таїнством і літургією як презентацією Слова Божого.
В традиційних церквах сакральна мова слугували тим компонентом, який зберігав синкрезис
містичного (трансцендентного) та естетичного, особливо при швидкій еволюції музичного компонента
в бік світської музики. Латинська або церковнослов’янська мови, які зараз сприймаються як репрезентанти «високого стилю», були передусім унаочненням сакрального у синкрезисі трансцендентного та
іманентного відповідно до його середньовічної парадигми, яка компенсувала відхід музичного компонента від синкретичної єдності вербального, трансцендентного й естетичного. Історія богослужбової
музики традиційних церков від ранньомодерної доби до сучасності – це передусім пошук оптимальних
шляхів репрезентації сакрального у видимих знаках, які тяжіють до середньовічної або новочасної парадигми.
У дослідженні літургіста й історика католицької музики І. Павляка цікавим є історичний дискурс
щодо функції народу в богослужінні, який можна розглядати як унаочнення картини різновекторних
тенденцій щодо використання сакральних мов у літургії. У добу бароко популярності набуває урочиста
меса латинською мовою, яка відправлялася у супроводі вокально-інструментальної капели. Одночасно усе більшу роль в літургії почала відігравати духовна пісня. Попри те, що церковна влада намагалася забороняти або обмежувати її вжиток, це не спинило розвиток духовної пісенності. У добу Просвітництва німецькі й австрійські богослови наголошували на важливості співу пісень народними
мовами, а урочисті вокально-інструментальні літургії повинні, на їх думку, відправлятися лише в дні
церковних свят. У ХІХ ст. діячі цециліанського руху пропонували повернутися до латинської мови та
григоріанського хоралу, тим самим обмеживши спів простих прихожан. На початку ХХ ст. реформа
літургії Папи Пія Х передбачала тлумачення римського місала національними мовами для приватного
вжитку [8, 276–277]. У документах ІІ Ватиканського Собору (1962–1965) латинська мова залишається
літургічною, хоча дозволяється використання на богослужінні й національних мов (конституція
«Sacrosanctum Concilium», п. 36). В сучасній католицькій церковній практиці сьогодні пріоритет віддається національним мовам, латинська використовується лише оказіонально. Таким чином, протягом
історії католицької літургічної практики з XVII по ХХІ ст. ми бачимо прагнення церковної влади зберегти сакральну мову як таку, що поєднує вербальний, трансцендентний і естетичний компоненти. Середньовічна парадигма сакрального час від часу актуалізується в Новий і Новітній час через прагнення
зберегти цю єдність, яка була сформована в добу Середньовіччя, у видимий спосіб, де церковні таїнства, зокрема літургія, через зовнішню красу, в тому числі й сакральної мови, стали способом презентації трансцендентного. Однак національні мови в богослужінні упродовж століть набували усе більшого значення аж до практично повного витискування латини з ужитку. Аналогічні процеси
відбуваються в православних церквах, які, за окремими винятками, також перейшли на національні
мови. В історичній перспективі новочасна парадигма сакрального виявилася більш відкритою до новацій через свою мобільність.
Відокремлення трансцендентного від естетичного посилило його антропоцентричний вектор –
таїнства, в тому числі й літургія, не втративши своїх якостей, стали більш зрозумілими людині. Також
з’явився й вибір між «високим» стилем літургії та «низьким». Missa solemnis та missa bassa – два різновиди тієї ж сакральної відправи, які з точки зору трансцендентного виміру є однаковими, при цьому
перша репрезентує «високий» стиль і співвідносна з середньовічною парадигмою сакрального, друга
– з новочасною. Новий тип сакральності, що мав антропоцентричний вимір, одночасно спрямований і
на людину, і на трансцендентне.
У цьому контексті показовими є доробок піснетворців барокової доби на східнослов’янських
землях, які у своїй поетичній творчості шукали компромісні форми щодо використання сакральної та
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несакральної мов. Показовими тут є два моменти: по-перше, архаїзація й тяжіння до середньовічної
парадигми сакрального йшли через текст пісенних творів, тоді як музичний компонент використовував
сучасну музичну лексику. По-друге, використання церковнослов’янської (сакральної) мови не залежало від того, чи пісенний твір включався до сакральної дії літургії, чи мав суто позабогослужбову функцію. Так, позацерковні твори представників новоєрусалимської школи кінця XVII ст. використовували
лише церковнослов’янську мову, а тексти пісень були насичені фрагментами зі Св. Письма. Німецький
вчений Д. Штерн, розробляючи питання взаємозв’язків церковної гімнографії та пісенних текстів,
окремо виділив використання лексики та фонетики церковнослов’янської мови як окремий рівень їх
взаємодії [9], таким чином підкреслюючи сакральний вектор східнослов’янської пісенності у її орієнтації на церковну гімнографію та церковну мову. Натомість українські духовні пісні староукраїнською мовою XVІII ст. в унійній практиці усе частіше приєднувалися до церковних відправ і ставали якщо не
частиною сакральних літургічних дій, то входили до сакрального простору християнського храму. Підкреслимо, що саме новочасна парадигма сакрального давали простір для вибору засобів презентації
сакрального, і варіативність, як бачимо, торкнулася не лише сакральної, а й парасакральної сфер
християнської культури. Редагування текстів унійного «Богогласника» (1790–1791) йшло у бік посилення зовнішнього компонента сакрального – низка пісень отримали текстову редакцію, в якій посилено церковнослов’янський лексичний компонент. Нагадаємо також, що в цьому виданні було й три пісні
латинською мовою, яка в католицькій традиції є сакральною, однак в контексті «Богогласника» її використання навряд чи сприймалося як засіб надання пісенним текстам сакрального виміру.
Коливання між середньовічною та новочасною парадигмами сакрального в традиційних церквах ми бачимо й сьогодні – і на рівні використання сакральних текстів, і на рівні музики, що є складовою частиною богослужіння. Остання демонструє широку варіативність у втіленні сакральних текстів у
літургічних творах – від використання григоріаніки та наслідування музичного стилю давніх епох до
ультрасучасної лексики авангардної або розважальної музики. Різновекторність є наслідком антропоцентричності сакральності Нового та Новітнього часу, коли було зруйновано її вербальнотрансцендентно-естетичну синкретичність.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в українській науці вперше було показано механізми трансформації форм сакральних текстів у літургічній музиці від Середньовіччя до Нового й Новітнього часу.
Висновки. У Середньовіччі сакральний текст богослужіння виступає як синкретична єдність вербального і трансцендентного, де останнє репрезентується через естетичний компонент. Релігійна
комунікація в середньовічному богослужінні відбувається через трансцендентний вимір таїнства Євхаристії, в якому пріоритетною є молитовно-медитативна функція, а проголошення Слова Божого знаходиться на другому плані. Антропоцентричний вимір культури Нового часу видозмінив форму вияву
сакрального в церковному мистецтві, що призвело до відокремлення вербального компонента від
трансцендентного і, відповідно, від естетичного. В нових протестантських церквах видозміна пов’язана
з відмовою від таїнства як трансцендентного виміру обряду і ознаменована посиленням вербального
чинника через проголошення Слова Божого у проповіді. В традиційних церквах при збереженні класичного сакраментального богослов’я спостерігається двовекторність у використанні богослужбових текстів, де протягом XVII – ХХ ст. поперемінно актуальності набувають відправи або сакральною, або національними мовами.
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PRE-SCENIC MUSICAL AND DANCE
GENRES AND FORMS OF THE MIDDLE AGES
The purpose of the work. The article considers the main pre-scenic musical and dance genres and forms of
the Middle Ages, which formed the basis for the emergence of classical examples of musical, dance and opera-theatrical
art in the further historical development. For the purposeful disclosure of the most important trends characteristic of this
period, the problem of the interaction of music and dance in the context of the most complicated panorama of secular
professional and synthetic, transitional (preceding scenic) dance and musical forms were analyzed. The methodology of
the research consists of a set of historical, systemic and integrated methods. The scientific novelty of the work consists
in the expansion of comprehension of the peculiarities of the formation of various genres of music and dance arts, as well
as to substantiation of the continuity of the traditions of the historical inheritance of medieval pre-scenic forms leading to
the origins of the formation and development of music and opera-theatrical arts. Conclusions. The history of the development of musical and dance genres demonstrates undeniable connections between the first dance experiments of prehistoric times and pre-scenic forms of the Middle Ages, leading then, through many centuries, up to the emergence of the
fundamental genres of musical-theatrical art at the end of the Renaissance.
Keywords: the Middle Ages; music; dance; liturgical drama; mystery; theatrical processions; pre-scenic roundel
forms; estampida; round dance; moresca.
Казначеєва Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Передсценічні музично-танцювальні жанри та форми епохи Середньовіччя
Мета роботи. У статті розглянуті основні передсценічні музично-танцювальні жанри і форми епохи Середньовіччя, що утворили фундамент для появи в ході подальшого історичного розвитку класичних зразків музичного, танцювального та оперно-театрального мистецтв. Для цілеспрямованого розкриття найбільш важливих
тенденцій, характерних для зазначеного періоду, проаналізовано проблему взаємодії музики і танцю в контексті
складної панорами світських професійних і синтетичних, перехідних (тих, що передували сценічним) танцювальних та музичних форм. Методологія дослідження складається із сукупності історичного, системного та комплексного методів. Наукова новизна роботи полягає в розширенні розуміння особливостей формування різних жанрів
музичного та танцювального мистецтв, а також в обґрунтуванні історичного успадкування середньовічних передсценічних форм, що призводить до витоків становлення, розвитку музичного та оперно-театрального мистецтв.
Висновки. Історія розвитку музично-танцювальних жанрів демонструє безсумнівні зв'язки між першими танцювальними дослідами доісторичних часів та передсценічними формами епохи Середньовіччя, що призводять потім,
крізь багато століть, до появи в кінці епохи Відродження фундаментальних жанрів музично-сценічного мистецтва.
Ключові слова: Середньовіччя; музика; танець; літургійна драма; містерія; театралізовані процесії; передсценічні рондальні форми; естампіда; хороводні танці; мореска.
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Казначеева Татьяна Александровна, кандидат искусствоведения, и. о. доцента кафедры общего и
специализированного фортепиано Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Предсценические музыкально-танцевальные жанры и формы эпохи Средневековья
Цель работы. В статье рассмотрены основные предсценические музыкально-танцевальные жанры и
формы эпохи Средневековья, составившие фундамент для появления в ходе дальнейшего исторического развития классических образцов музыкального, танцевального и оперно-театрального искусств. Для целенаправленного раскрытия наиболее важных тенденций, характерных для указанного периода, проанализирована проблема
взаимодействия музыки и танца в контексте сложнейшей панорамы светских профессиональных и синтетических, переходных (предшествовавших сценическим) танцевальных и музыкальных форм. Методология исследования состоит из совокупности исторического, системного и комплексного методов. Научная новизна работы
заключается в расширении понимания особенностей формирования различных жанров музыкального и танцевального искусств, а также в обосновании преемственности традиций исторического наследования средневековых предсценических форм, приводящей к истокам становления, развития музыкального и оперно-театрального
искусств. Выводы. История развития музыкально-танцевальных жанров демонстрирует несомненные связи
между первыми танцевальными опытами доисторических времен и предсценическими формами эпохи Средневековья, ведущими затем, сквозь многие века, к появлению в конце эпохи Возрождения фундаментальных жанров музыкально-сценического искусства.
Ключевые слова: Средневековье; музыка; танец; литургическая драма; мистерия; театрализованные
процессии; предсценические рондальные формы; эстампида; хороводные танцы; мореска.

Problem statement. The study of the origins of the formation of Western European dance traditions
implies reference to the long past historical epochs, one of which is the Middle Ages.
A relevant theme of scientific developments is the analysis of worldview and artistic interrelations between different historical periods. The article by V. Karpov and N. Syrotynska [9] is devoted to the comprehension of the worldview and artistic forms of interaction of the Middle Ages and the modern times as an important factor in the context of formation of an integral historical and cultural model of the human
development.
The book of a historian and poet K. A. Ivanov «Troubadours, Trouvères and Minnesingers» reveals
the inner, spiritual life of the epoch embodied in the poetry of the European Middle Ages. M. Saponov, describing the representatives of the secular culture of this period, offers a classification of minstrels with various professional skills [6].
The experience of studying the history of music in the context of the formation of cultural traditions of
Western Europe, including the facts from the life of medieval troubadours, which largely influenced the formation of the musical taste of their generation, is reflected in the publication of V. Zharkova [3]. A new view
of the development of music in the context of the medieval intellectual world is presented in the work of C.
Ruini and V. Minazzi [10].
In the article about the first preserved written sources related to the art of dance, we are considering
significant achievements in the field of creating a theory of art of dance and its «iconic» fixation [4, 422]. At
the same time, the issues of formation of the origins of Western European dance traditions in the Middle Ages still remains little studied. For the purposeful disclosure of the most important trends characteristic of the
period, we need to analyze the problem of the interaction of music and dance in the context of the most
complex panorama of secular professional and synthetic, transitional (preceding scenic) dance and musical
forms.
The purpose of this article is to examine the pre-scenic musical and dance genres and forms of the
Middle Ages, which formed the basis for the emergence of classical samples of musical, dance and operatheatrical art in the course of the further historical development.
Statement of basic materials. The dance culture, being a part of general culture and art, is in a constant interaction with such forms of public consciousness as philosophy and religion.
In the primary period of the existence of Christianity, strict noble sacred dances were recognized and
distributed. The church service consisted of reading psalms, singing hymns and sacred songs, «God was
glorified by recitation, singing and dancing» [7, 19]. The movements of the dances that were performed during the prayer were calm, slow and majestic: «Prayers walked back and forth in a straight line or along a circle, raising or lowering their hands, raising their eyes to the sky» [8, 272]. In the ancient temples of Europe
there was a special platform, towering before the altar – the orchestra, where the dances of clergymen were
performed (hereafter the choir and the special elevation for the soloist – gradual were located in this place of
the temple). R. Gruber confirms that at the first stage of the formation of Christian music «both dance and
performance on the musical instruments were used» [2, 353].
However, gradually the majority of religious dances begin to disappear. Clergymen start to prohibit a
dance in general. It is considered worthless and immoral occupation. This opinion becomes the basis of the
orthodox medieval worldview. Those dances near temples, which were particularly popular in this historical
period, were constantly banned by the spiritual councils held in European countries.
An attempt to reunify music, dance and dramatic action on a professional basis is represented by a
specific form of drama that became widespread in the IX – X centuries in many European countries and
formed the basis of a peculiar «religious theater» – a liturgical drama («Bible drama»). By the presence of
common compositional, structural features (interweaving of pantomime action, singing and dance perfor-
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mance accompanied by musical instruments), we can state that the origins of this form of drama go back to
the Egyptian, Babylonian, Greek and Roman mass events.
The further development of the liturgical drama, with a more elaborate plot, contributed to the development of large-scale performances with themes of stories from the Old and New Testaments (the legend of
Adam and Eve, the story of Moses, the passion of Jesus Christ, John the Baptist, Job the longsuffering and
many others).
In the XIII century, mysteries from the life of saints (miracles, from Latin miraculum – miracle) appeared. This genre variety carries out a unique desire to convey and realize an idea of the divine in time and
space through the art of music (singing, musical instruments), the use of the theatrical components (dramatic
effects, the use of stage equipment, costumes) and the elements of the dance art (pantomime).
An intensive development of the genre variety of the mystery leads to the formation of a whole cycle
of plays of religious content. Performances could last for several (from three to forty) days and turned into a
bright, multi-component action. In the literature aspect mysteries were based on the texts written in Latin and
local languages (English, Italian, German, etc.).
According to the Hungarian musicologists I. Balashsha and S. Gal, the mysteries in Italy acquire a
completely opera form: «In some of them there are dance numbers. Outstanding Italian architects create
magnificent equipment for the stage, and music in these performances becomes more and more dominant»
[1, p. 14].
In the Middle Ages, street processions were widely spread. There were several of their varieties. The
participation of equestrian riders was a distinctive feature of the cavalcade (from the Ital. verb cavalcare – to
ride a horse). The basis of the script was an allegorical depiction of mythological and religious subjects.
Moving ballets were another variety of processions. They were based on processions in honor of religious holidays that were extremely popular throughout the European countries (in England, Germany, Italy,
Portugal, France). They consisted of clergy, representatives of the nobility, individual types of troops and a
large number of city residents. Dances were one of the main components of these processions. During the
procession, both slow dance movements and cheerful dances were performed. We shall note that in the processions there was a certain scenario (based on mythological and biblical stories) and a fairly developed
drama. They used a variety of costumes and symbolic attributes, chariots and mobile devices. The musical
design of the processions was really significant, special attention was paid to the performance of dance elements. The abovementioned characteristics give grounds to state the features of theatricalization and staging of the processions.
Moreover, in the Middle Ages, a significant place in the cultural life of European cities was occupied
by festive theatrical processions – carnivals. The roots of their origin date back to the ancient Greek Dionysians and the pagan customs of the Roman Empire. There was a «ship» ahead of the processions – «carrus
navalis», i.e. a sea chariot. Games, staging, dances performed by the people dressed in bright, diverse costumes were an integral part of the carnivals. Grotesque, satirical images of carnival processions find their
embodiment through codified movements that become symbols, a special language, some kind of «words».
One of the favorite entertainments of the carnival were masquerades (Fr. mascarade from It. mascarata,
mascherata, from It. Maschera – mask). A mask was an obligatory attribute used by participants in the
dance. We shall note that there were street masquerades and masquerades of the high court society. The
masquerades of the high society were presented by special balls, where participants appeared in various
characteristic (fantastic, historical) costumes. Music was an organic part of this multi-component action, creating an atmosphere of fun and joy. In all the palace halls, small orchestras usually played. String and wind
instruments were especially popular. Dance scenes of masquerades become original precursors of the ballet
performances. For the performance of these short pantomimes with dances, dancers were required to have
a certain degree of technical and performing skills. The movements of the arms and legs become more complex, jumps and acrobatics helped to bring out bizarre, often sarcastic images.
The most significant manifestations of the dance culture of the Middle Ages are connected, besides
those considered, with two directions reflecting the most important features of the life of the particular social
environment. First, it is an impressive layer of folk dance culture. Secondly – the dances, common in the
courts of European monarchs, landowners, feudal lords and high clergy. Let us analyze their main genre varieties and forms (we shall specify that in the Middle Ages the concepts «genre» and «form» are practically
inseparable).
In the XII – XIII centuries, on the basis of written sources, we can distinguish two categories of dances: slow, calm and faster, with jumps. The first dances were performed in palaces and courts. Vivid «dances
with jumps and circular movements were performed to people by people» [8, 309].
An ability to dance, sing and play musical instruments (for example, such as lute, viel) was an obligatory condition of the courtly social life. From the technical side, the performance of promenade (walking)
dancing processions was not difficult. The nature of the movements was calm, solemn, the steps were gliding and smooth. The compositional pattern of the dance consisted of all possible transformations of a long
chain of pairs. An example of promenade dances was a dance with torches – an indispensable part of court
balls and knightly tournaments in Germany, Italy and France. Courtiers, carrying torches in their hands, were
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usually ahead of the solemn procession. They were followed by other pairs moving at a slow and smooth
pace.
The folk dance culture of the Middle Ages differs in completely other ways. During folk festivals, dedicated to the arrival of spring, harvesting, the end of the calendar year and other events, dances were always
performed. They mostly preserved the traces of various superstitions, ancient customs, and resembled
games to a large extent. In each country, they had their own specific characteristics; they were largely a rethinking of authentic folk dance material. These are various social dances: domestic, urban and rural.
In France in the Middle Ages there was a dance of buffoons or comedians. In this choreographic battle with the use of swords, the love of the French for weapons and duels was embodied: «The dancers are
dressed in short armor with fringe on the shoulders and on the belt, from under which the drapery of taffeta
hangs, and in helmets of gilded carton; their hands are bare, they have bells on their legs, in their right hands
they hold a sword, in the left – a shield. The dance was performed in a duple meter composed especially for
it, punching swords and shields» [5, 125].
In the cities of Germany, workers and artisans united in «workshops», each of which had its own
dance house. For example, the cooperage shop in Munich was famous for its original dance with hoops.
Guild festivals, accompanied by a variety of dances were particularly popular. Dances performed in urban
and rural areas were an indispensable component of the folk fairs of peasants and artisans.
A special role in the formation of music and dance genres of the Middle Ages belongs to numerous
representatives of secular culture, which received significant development in this epoch. This is the creative
activity of strolling actors – spielmanns (German Spielmann, from spielen – to play and Mann – man), Provencal troubadours (Fr. troubadour – from Provence trobador, from trobar – to find, to compose verses), poets and musicians trouveres, who composed in another French dialect and German knightly singers-poetsminnesingers (German Minnesinger – a singer of love) and Etruscan gistrions (mimic dancers).
Their works combined various arts: acting, musical, poetic, dance, and some – also circus (acrobatic,
juggling). The unique activity of such artists contributed to the improvement of the performing dance skills
and the complication of a dance technique practically throughout Europe. Their creative activity resulted in
the iconic phenomena in the evolution of musical forms and in the development of the song and dance genres of Western European art.
Rondo, ballade and virelay became the main genre varieties, pre-scenic dance forms of the Middle
Ages. In essence, they are dance songs and refer to rondal forms. Their main characteristic features are the
repetition of poetic and musical lines. These song and dance forms are a unique manifestation of the syncretism of musical, poetic and dance arts. The musical and poetic stanzas are interconnected in a very special
way: poetic and melodic phrases develop in parallel, an inner relationship with the rhyme and a regular repeatability of the lines are felt. The artist illustrated the song with the movements of the dance. A close connection of the musical and poetic components determines the main feature of the dances, which accompanied medieval songs. This feature is the predominance of a circular motion.
Rondal dance forms are works already sufficiently professional, secular, however, their connection
with folk art is beyond any doubt.
Estrampida or Estampi (French estampie, Latin stantipes, German Estempida) is a musical and poetic form, as well as instrumental dance of a French origin (from Provence). In England, Germany and Italy, it
was called istanpitta. According to many researchers (Johannes de Grocheio, G. Riemann, V. Vasilevsky, T.
Baranova), estampida in its through-composed stanza form is close to such vocal genres of medieval music
as sequence, les, chanson de geste, ballade of troubadours and trouveres.
Male, female or mixed round dances were the most common in the Middle Ages.
A round dance (from Greek choreia – dance) is one of the most ancient kinds of the folk dance art.
Genre varieties of round dances of the Middle Ages are: carole, farandole, branle. Dance dances of European nations differ in some features. There were different variants of round dances, which movements expressed the spirit and temperament of a certain people (and even individual localities). The basis of the pattern of the dance was: a circle (the performers of the dance held each other by the hands, or the hands were
on the hips) or a chain (in this case the dance was conducted by the male or female presenter). The main
movement used in formation of the dance was a step, sometimes a leap. The singing of the dancers themselves was an accompaniment of the dance. We shall emphasize that initially the majority of folk round
dance (and not only) dances were performed under recitation. The monotonous singing of the dancers resembled a recitative.
In the late Middle Ages (by the XIII century), a pair dance appeared. Initially, it was defined as an
evasion from the form of a round dance, then - as an expression of feelings between a man and a woman.
The pace of pair dances changed from smooth, slow to faster, lively. The musical meter was often variable
(2/4 and 6/8). The pairs lined up in a row or line, the dance moves became more complex. The musical accompaniment of the dances was performed by various instruments (most often – varieties of wind and percussion, sometimes – a small orchestra).
In the high society in medieval Europe (in Germany, Italy and France) small dance scenes, which
were called entre (Entrée from Fr. – entrance) became popular. They were a part of a performance for the
guests at balls and feasts, which feudal lords arranged in the palace halls. During the festivals, certain regu-
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lations were observed. Songs were performed under the accompaniment of various instruments. During the
break between serving various dishes masked characters appeared in the banquet hall. The invited dancers
performed dance performances. Moresca was a typical example of such kind of action.
Moresca (Italian moresca, morisca, English morris dance, lit. – Moorish dance) is a small musical
and dance scene. In the Middle Ages in England and Italy, moresca was a necessary component of every
fest. To resemble the Moors, the performers of the stage painted their faces with dark paint and put on their
dresses with bells. The performance of moresca besides dances included performances of singers-soloists,
who explained the plot. The timing is duple. A person performing moreska, «all the time rests on toes, tapping his heels, producing sound by bells» [5, 124].
Conclusions. The considered tendencies of the music and dance culture of the Middle Ages precede
the emergence of everyday, stage dances during the Renaissance, which formed the basis for the formation
of classical models of music, dance and theatrical arts in the course of the further historical development.
In particular, we should note that in some episodes of the mysteries, the initial appearance and formation of
a dance component of future theatrical performances took place in various types of theatrical processions
(processions in honor of religious holidays, carnivals, cavalcades); it is possible to determine the features of
theatricalization and staging. Through the form of these theatrical performances down the ages, since prehistoric times, a peculiar thread, leading from the first dance experiments to the Middle Ages, and then to the
emergence of the fundamental genres of musical-theatrical art at the end of the Renaissance can be traced.
Numerous genre varieties, pre-scenic dance forms of the Middle Ages – rondal, round dance – created the
basis for the emergence of classical models of music, dance and opera and theatrical arts in the course of
the further historical development.
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VIOLIN TRANSCRIPTIONS AS ONE OF THE METHODS OF YURI GINA'S PRACTICE
AS A COMPOSER
The purpose of the paper is to analyse and characterize one of the fields of work of Yuriy Gina – violin cover
versions, interpretations and transcriptions; to reveal the peculiarities of the Bukovynian composer's work on the borrowed material. Methodology. The methods of historical-cultural, theoretical and genre-style analysis were used and
allowed to determine the basic principles of covering the works of other composers in the creative work of Y. Gina. The
scientific novelty consists in scientific understanding of the process of development of professional musical art of Bukovyna; in revealing peculiarities of creative thinking of the composers of the region; in clarifying the principles of violin music of the region; in the analysis of music by Y. Gina, whose works have not been sufficiently studied in contemporary
musicology. Conclusions. Particular importance in the creative work of Yuriy Gina is acquired by the works intended to
be performed by the violin or by ensemble violin composition, which is closely linked with the performer's activities of the
composer. Among the works of Y. Gina quite distinguishable are the cover versions and interpretations of the works of
other composers. As a result of the analysis of this field of the artist’s work, the basic principles of work on the borrowed
material were discovered and there was determined relevance of this genre type to transcriptions. It has been mentioned
that the purpose of this composer experiment was not only the replenishment of the repertoire for the violin and the violin
ensemble, but also the desire to reinterpret the content and components of the musical form in a new way, to add virtuosity to works that were intended for another composition of performers. Consequently, on the basis of violin transcriptions of Y. Gina, one can identify the features of an individual style of the composer.
Key words: violin transcriptions; violin cover versions; interpretations for violin; composers of Bukovyna; Yuriy
Gina.
Каплієнко-Ілюк Юлія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант Одеської
національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Скрипкові транскрипції як один з методів композиторської практики Юрія Ґіни
Мета статті – аналіз і характеристика однієї з галузей творчості Юрія Ґіни – скрипкових обробок, перекладень та транскрипцій; виявити особливості роботи буковинського композитора над запозиченим матеріалом.
Методологія. Застосовано методи історико-культурологічного, теоретичного та жанрово-стильового аналізу, що
дозволило визначити основні принципи обробки творів інших композиторів у творчій діяльності Ю. Ґіни. Наукова
новизна полягає у науковому осмисленні процесу розвитку професійного музичного мистецтва Буковини; у виявленні рис творчого мислення композиторів краю; у з’ясуванні засад скрипкової музики регіону; в аналізі музики
Ю. Ґіни, творчість якого не достатньо досліджувалась у сучасному музикознавстві. Висновки. Особливої ваги у
творчому доробку Юрія Ґіни набувають твори, призначені для виконання на скрипці або ансамблевим скрипковим
складом, що тісно пов’язано з виконавською діяльністю композитора. Серед творів Ю. Ґіни помітно виділяються
обробки та перекладення творів інших композиторів. В результаті аналізу даної сфери творчості митця було виявлено основні принципи роботи над запозиченим матеріалом та визначено належність цього жанрового типу до
транскрипцій. Зазначено, що метою даного композиторського експерименту стало не тільки поповнення репертуару для скрипки та скрипкового ансамблю, але й прагнення по-новому інтерпретувати зміст та складові музичної
форми, додати віртуозності творам, котрі були призначені для іншого складу виконавців. Отже, на основі скрипкових транскрипцій Ю. Ґіни можна виявити риси індивідуального стилю композитора.
Ключові слова: скрипкові транскрипції, скрипкові обробки, перекладення для скрипки, композитори Буковини, Юрій Ґіна.
Каплиенко-Илюк Юлия Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Одесской
национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Скрипичные транскрипции как один из методов композиторской практики Юрия Гины
Цель статьи – анализ и характеристика одной из отраслей творчества Юрия Гины – скрипичных обработок, переложений и транскрипций; выявить особенности работы буковинского композитора над заимствованным материалом. Методология. Применены методы историко-культурологического, теоретического и жанровостилевого анализа, что позволило определить основные принципы обработки произведений других композиторов
в творческой деятельности Ю. Гины. Научная новизна заключается в научном осмыслении процесса развития
профессионального музыкального искусства Буковины; в выявлении черт творческого мышления композиторов
края; в выяснении основ скрипичной музыки региона; в анализе музыки Ю. Гины, творчество которого недостаточно исследовано в современном музыковедении. Выводы. Особое значение в творчестве Юрия Гины приобретают произведения, предназначенные для исполнения на скрипке или ансамблевым скрипичным составом, что
тесно связано с исполнительской деятельностью композитора. Среди произведений Ю. Гины заметно выделяются обработки и переложения произведений других композиторов. В результате анализа данной сферы творчества музыканта были выявлены основные принципы работы над заимствованным материалом и определена
принадлежность этого жанрового типа к транскрипции. Указано, что целью данного композиторского эксперимен-
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та стало не только пополнение репертуара для скрипки и скрипичного ансамбля, но и стремление по-новому интерпретировать содержание и составляющие музыкальной формы, добавить виртуозности произведениям, которые были предназначены для другого состава исполнителей. Итак, на основе скрипичных транскрипций Ю. Гины
можно обнаружить черты индивидуального стиля композитора.
Ключевые слова: скрипичные транскрипции; скрипичные обработки; переложения для скрипки; композиторы Буковины; Юрий Гина.

Relevance of the research. Yuriy (Georgiy) Mykolayovych Gina is a contemporary Bukovynian composer, teacher, violinist, conductor, public figure, composer of chamber-instrumental, orchestral and vocal
music. Among the works of Gina the works for violin prevail, accompanied by the piano and violin ensembles. He is considered to be one of the founders of professional art in Bukovyna, in particular a violin school.
As a director and leading teacher of one of the most prestigious musical schools in Chernivtsi, Y. Gina
sought to enrich the repertoire of the younger generation of violinists. Therefore, the composer wrote not only original works, but he also made cover versions, transcriptions and interpretations of popular works of various composers of the present and the past.
Analysis of recent research and publications. The works of the composers of Bukovyna have not
been sufficiently studied. The existing textbooks on the history of music consider the development of musical
culture in Bukovyna in the context of general characteristics of Western Ukrainian music. However, in musicology literature, there is no separate study of the culture of the region, especially its contemporary artists.
The collective work of the scientists of the music department of Y. Fedkovych Chernivtsi National University
has become the source of the history of musical culture and education of Bukovyna [9]. There are quite a lot
of publications in the periodical press on the performing, pedagogical and public activities of Yuriy Gina,
made by O. Zalutsky [12], in reference journals, in separate sections of manuals and reviews on author's
musical publications. However, these investigations do not study the style of the composers of Bukovyna,
and do not provide sufficient analysis of the creative work of Y. Gina.
The objective of the study is to analyse and characterize one of the fields of the creative work of
Yuriy Gina – violin cover versions, interpretations and transcriptions and to reveal the peculiarities of the
work of Bukovynian composer on the borrowed material.
Research findings. Yuriy Gina turned to a special kind of creative work – transcriptions of famous
works of other composers. Y. Gina introduces his cover versions and interpretations for the violin, as the author himself calls them, into the practice of violinists, on the one hand, enriching the repertoire, and on the
other hand – updating all familiar works with the means and techniques of violin performing art. "Violin transcriptions, – as N. Mironova mentions, – is an important part of the entire sphere of transcription art, which
combines composing and performing creative work. This genre formation seems to mean the peculiarity of
contemporary musical process, because here the singer is often a composer, who creates a field of free interpretation that is based on recognizable musical texts" [10, 408]. Indeed, it was Yuriy Gina's performing
work that prompted him to work actively in the field of covering the works of other composers. In defining the
genre of this type of composer's work, we refer to the concept of "transcription". Many scientists studied this
phenomenon, in particular M. Borysenko [2], B. Borodin [3], O. Zharkov [4], N. Ivanchey [5], G. Kogan [6],
N. Mironova [10], V. Rudenko [11] and others. According to the majority of researchers, the main concept
that conveys the essence of composer transformations of music of another kind of existence is "transcription". Thus, G. Kogan [6] divides this category into different types of covering, therefore, as N. Mironova
points out, "such concepts as transcription, interpretation, covering, arrangement, free covering, paraphrase,
fantasy etc., are set in musicology literature and performing practice" [10, 411]. Transcription – from Latin
means "rewriting" – has several interpretations, among which is this one: "adaptation of a work for another
performer, his/her arrangement" [13, 274]. The researcher O. Bereghova defines transcription as "interpretation, cover version of a musical composition that has an independent artistic value" [1, 440]. So, such definitions of this phenomenon in music give grounds to define violin interpretations of Y. Gina as "transcriptions".
Among the masters of transcriptions of different generations there are F. Liszt, R. Schumann, F. Busoni,
Cl. Debussy, M. Ravel, B. Bartok, S. Prokofiev, S. Rachmaninoff, I. Stravinsky, D. Shostakovich,
R. Shchedrin and others. On the basis of the borrowed works of other composers, violin transcriptions of violinists of the twentieth century were created, including G. Venyavsky, E. Ysaÿe, J. Joachim, F. Kreisler,
P. Kokhansky, P. Sarasate, J. Heifetz, D. Tsiganov, E. Tsimbalist and many other artists. Among contemporary Ukrainian violinists, who turned to transcriptions of works of other composers, one can distinguish a talented Ukrainian violinist B. Kotorovych. His transcriptions of works of G. Kancheli, A. Pärt and E. Stankovich
received positive comments from the authors of the original.
However, returning to the author's definition of this type of work on the borrowed musical material, as
covering, let us consider this phenomenon in more detail. In the system of musical culture, covering, as
L. Kostina notes, "is a specific sphere of creative realization of artistic values and the translation of sociocultural experience of creators, which contains and reproduces performing and composers' aspects". According to the researcher, "covering is simultaneously a mechanism of musical thinking and a means of its implementation and a specific result" [8, 293]. This phenomenon can be studied in a broad and narrow sense.
In a broad sense, L. Kostina, sees musical covering, as "making any artistic idea “musical” (beyond musical
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phenomena) by means of creating a musical composition", and in the narrow one – the process of tuneharmonious, structural, compositional, and texture-dynamic development of a particular theme" [8, 293]. According to I. Y. Konovalova, cover has a multiple manifestation "in a number of genres related to the nature
of musical art genres (transcription, interpretation, editing, etc.), united into a specific system of “secondary”
author's interpretation of intonational primary sources" [7, 61-62]. The main criteria by which one can characterize covers, as varieties of secondary genres, according to I. Konovalova, can be determined by: "1) the
type of intonation-shaped model; 2) the nature of the “model – interpretation” (“primary – secondary”) ratio;
3) the extent of the composer's renewal of the original" [7, 63-64].
Along with the work related to covers of the selected compositions, Gina makes their editing, which
is reflected in the remarks to each transcription and is related to the needs and peculiarities of violin performing. Thus, according to O. Bereghova's definition, one understands "introducing changes and additions to the
musical recording of the musical composition, which facilitate its practical use, as well as the note recording
of the composition itself with similar changes and additions" [1, 440]. In the case of Y. Gina's cover versions,
his editing is approximate to transcriptions.
Yuriy Gina turned to interpreting the works that have long become the classics of world, Ukrainian, in
particular Bukovynian, musical art. The composer treated the original with great respect, trying to preserve
the original, its style, musical language, but tried to add the virtuoso component of play on the violin. The
transcriptions created by Gina gave a new breath to the works, as they sounded in a new frame, in a new
completeness of ensemble violin sound, and some musical themes in solo violin performance received a
new colouring and, accordingly, new interpretation. Interpretations, transcriptions, editing of Gina, which are
in fact independent types of musical cover in relation to work on the cited authors’ compositions, at the same
time, indicate different levels of "correlation of artistic interpretation and composition". "These synthetic, in
their origin, genres, as noted by I. Konovalova, aim at creating a new version of fixed original composer
works as source texts by changing their performing context – key-texture conditions, quantitative and qualitative features of the performing composition while maintaining content, structural and compositional, melodicthematic and tune-harmonic parameters" [7, 67].
The majority of Y. Gina’s transcriptions are intended for violin ensemble performing with piano accompaniment. On the basis of this principle of the author's interpretation, there were covered the works,
which, in their original source, were associated with solo piano creative work, in particular, "Impromptus" by
F. Schubert and "Lyrical Song" by M. Dremlyuga.
Y. Gina’s appeal to "Impromptus", as a romantic play of free form, is connected with the general romantic trend of the composer's creative work, his essence and the peculiarity of worldview. He chooses genres that are in harmony with his lyrical nature, the elegance of style, and striving for beauty. "Impromptus" by
F. Schubert in G Major, taken as a basis for Gina’s cover version, is extremely lyrical, poetic and full of romantic experiences typical of the music of the Austrian composer and romanticism in general. The Bukovynian composer enriches the piano original texture with the sophisticated timbre of the violin, which gives
the music a special intimate sound. In general, the author of the cover version adheres to the basic form,
type of presentation, harmonic plan, but modifies metre-rhythm characteristics, where instead of 2/2 we see
4/4. This induces the composer to shred lengths, reducing them by half. Such a change affects the general
character of the work, its tempo peculiarities, giving "Impromptus" more fluidity and speed of movement.
However, the melodiousness of the theme, which the composer entrusts to the string instrument, is not lost –
he gradually increases the number of violin ensembles. The first theme is described in the original register of
the first and the second violins. The melody of wide breathing sounded in a new, sincere and lyrical voice in
the timbre play of the violin.
The main method of renovating the borrowed music material is covering the theme by creating other
melodic lines for it, in particular, the contrast-polyphonic type, and the various supporting voices of the piano
part. Sometimes the composer resorts to changing the register presentation of the thematic material, by
which he achieves a special dramatic effect at the moment of culmination. The largest culmination part of the
form in Gina’s works is the general reprise, where the theme is set out in triple-voice ensemble with transfer
of the melody one octave above and its saturation with the chord performance. Thus, the cover version of
Y. Gina does not substantially change the original, but gives it a new colour, extending its life in a new interpretative form.
Another work, taken as a basis for the transcription of Y. Gina is a piano play from school repertoire
"Lyric Song" by M. Dremlyuga. In this composition, Gina acts on the same principle as in "Impromptus": he
entrusts performing the thematic material to the ensemble violin group. The theme is gradually enriched with
a dense sound of three parts of string instruments, with peculiar general movement to the culmination in the
reprise of the three-part form. The character of the part ratio is typical for Gina's covers, where, along with
rich violin unison, elements of contrasting polyphonic strings are involved, which makes the texture moving
and flowing. Creating this cover for the children's ensemble of violinists, accompanied by the piano, the
composer does not burden the performance with complex and virtuoso elements, but gives the composition
a new saturated sound with the help of simple techniques of playing string instruments.
Y. Gina resorted to covering the works for violin and piano, which he enriched with ensemble sound,
adding the parts of the second and third violins. Among such samples is M. Lysenko's "Minute of Disap-
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pointment", the work that Gina arranged for two parts of violin with piano. The composer tried to dynamicize
a simple two-part form of the original by means of compressing the texture and making more active other
violins, which often create a contrast counterpoint with the part of the first violins, which invariably lead the
main theme of the composition. The melodiousness and softness of intonations of the melody and its sincere
character are sometimes emphasized by the folk third the second part in combination with the typical supporting bi-voice.
Among Gina’s covers for the violin ensemble, we find the vocal masterpiece by A. Kos-Anatolsky
"Oh, you Girl, from the Grain of a Nut", which the composer in his interpretation calls fantasy and designates
for instrumental performing. The soft and tender intonations of the song easily adapt to the violin timbre, not
in the least losing its sincerity. Gina interprets the fantasy for the song "Oh, you Girl, from the Grain of a Nut"
taking for the basis the original three-part form laid down by the author, but, unlike the song verse, the composer chooses a more acceptable for instrumental music three-part form. However, the genre of fantasy,
which foresaw some kind of improvisation, and, therefore, a rather free structure of form, did not affect the
character of the structure. The clear complex three-part form demonstrates the features of all its components, however no significant contrast between the extreme parts and the middle part is observed – the form
is single-themed, which is associated with the formation of the original. At the same time, the main means of
creating a contrast between the sections becomes a key change, where the extreme parts are written in G
minor, and the trio – in the main key of the song – C minor. Between the parts the composer introduces
small constructions-connections, which perform the functions of melodic-harmonic modulations. Y. Gina "improvises" in his own way, leaving the main thematic line unchanged, however he replaces the size of 6/4 by
6/8, giving a greater boost to the character of the instrumental performance. In addition, gradual compression of the texture, with a characteristic increase in the number of voices, saturation of the piano accompaniment with chord performance in a dynamic reprise, gives the section an active culmination.
A more detailed composition for the children's violin ensemble with the piano, where Y. Gina engages all age groups of pupils in performing – from junior to senior musical school – becomes "Ancient Romance", based on "Romance" from musical illustrations to the story of O. Pushkin "Zametil (Snowstorm)" by
G. Sviridov. Interpreting this work for ensemble performance, the composer did not violate the main ideas of
the author of the work. He left unchanged the form, the harmony, the couplet structure, the main thematic
intonations and the characteristic supporting voice elements. In general, the composition consists of five
main sections with the introduction, which forms a clear couplet-variation form. The main theme of the romance in all verses is invariable and demonstrates a certain melodic ostinato character. The main method of
variation is the texture modification, which is based on various duplications of the melody, vertical rearrangements, the use of supporting voices, formation of polyphonic contrasting polyphony. The composition
starts with a traditional short introduction, which is entrusted to all parts of the ensemble. The five sectionscouplets of the form build a distinct ordonnance in dramaturgic development, where the first three accumulate dynamics due to the gradual increase of voices, compression of the texture, which leads to the fourth –
the culmination couplet of the form. The applied methods of division of voices, chord performance, the use of
extreme registers and loud dynamics, contribute to the increased dramatic effect. The final section of the
form does not lose ostinato theme, but it is entrusted to the piano performing, thus emphasizing the importance of all the members of the ensemble. Sharp fading of dynamics, disconnection of voices, high register of strings on pp, the supporting voices of muted violins give mystery and impressions of echo and memories. The final section of the form serves as a peculiar conclusion, a coda. Thus, the work of G. Sviridov,
designed in the original for the orchestra, was successfully covered by Gina for the violin ensemble, not in
the least losing its original beauty, but on the contrary, it acquired a chamber lyrical and sincere character.
As the basis for another cover version of a composition for the ensemble of violinists Y. Gina used a
symphonic idyll "In the evening" by the Czech composer Z. Fibich. The violin transcription of this work,
known as the "Poem" by the famous Czech violinist R.J. Kubelik, became well-known. Gina retains this title
for his version of a cover, but adapts the composition to the violin ensemble, accompanied by the piano. An
extremely gentle and romantic play with hidden three-part dancing character, resembles salon music of the
nineteenth century with its chamber sound, a tendency to miniature, in the basis of which there is deep and
mysterious lyrics. No wonder there is a number of different editions, interpretations and transcriptions for various performers, including solo piano, violin and piano, string ensemble, trumpet with piano. Soft, rounded
intonations endow the theme with femininity and aristocratic sophistication. Despite the fact that the music
transcriptions of the "Poem" occur in various key variants (C-dur, Des-dur, D-dur), Gina keeps the most
complex, original version of the key of the composition – Des-dur. After all, key plays, in many cases, an essential role in creating the image, the character of the composition. The author of the cover, with peculiar to
him caution, treats the fundamental principle: trying to change the main features and elements of the composition as little as possible, he enriches the musical canvas with polyphonic techniques of development, in
combination with typical features of a homophonic-harmonious style, by which he demonstrates the skill of
mastering the methods of violin ensemble writing.
The composition begins with a small seven-time introduction, which Gina entrusts to the piano part.
The main thematic structure of the composition is comprised in a one-part composition, which, however, is
not devoid of internal division into sections. Each wave of development, reaching its local culmination, gains
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new melodic peaks. The melodic-syntactic basis of the structure – shredding with closure – develops the laid
down image best of all, since it also contains a display of the main themes, and its development at a new
height, and development at the moments of shredding, and summing up simultaneously with the culmination
of the composition, and the final, cadence element, which logically completes a small one-part composition.
The author of the cover in the same way gradually saturates the texture of the violin ensemble, increasing
the number of voices at the moments of culmination development.
Among the transcriptions of the Bukovynian composer there are also works devoted to solo performing on the violin with the accompaniment of the piano. Some of these compositions, according to the author,
can be performed without accompaniment. Thus, in particular, "Fantasy for S. Vorobkevich's song “Let's
Play, Gypsy Old”", dedicated to the grandson of Y. Gina – Maryan, has two variants of performing – with piano accompaniment and without one. Describing the first variant, it should be noted that the fantasy begins
with a small piano accompaniment of the choral composition, the basis of which theme is the refrain to the
song. The main key of the composition – E minor – is already in the beginning coloured with the altered
chords of the double dominant, thereby emphasizing composer's own interpretation of the borrowed musical
work. S. Vorobkevich's song, in spite of a fairly large number of verses, in Y. Gina's cover is limited, in fact,
by two verses, which form a non-contrast two-part form with signs of a tripartite; if we consider this structure
within a simple form, then this type of form can be defined as a simple two-part reprise form. Not for the first
time choosing the genre of fantasy for his transcription, the composer demonstrated a certain degree of stability in the selection of the principles of covering the song material, as it is in this genre that he most demonstrates the ability to improvise, enriching the melody with the peculiar violin techniques of the play, which
demonstrate virtuosity of the instrument. The first section of the form – the first couplet of the song, forms a
two-part form, consisting of a chant and a chorus, which is repeated twice. The composer does not change
the original composition of the song, only when rehearsing the chorus he immediately resorts to enriching
the melody with peculiar violin passages glissando, broad melodic jumps, fast upward arpeggio with stops on
long sounds and free interpretation of the rhythm and tempo, which, on the one hand, is justified by the improvisation character of the genre basis of transcription, and, on the other hand – characterizes the song
genre, which represents the features of Ukrainian soloists. The second section of the form immediately differs with the introduction of the key contrast: the composer without pre-training begins the second verse of
the song in the key of the dominant (B minor). The theme sounds in higher register, both the tempo (Piu
mosso) and the nature of performing the violin part and accompaniment quicken. Using the technology of a
two-voice play on the violin, Gina complicates the theme with a supporting voice of tremolo, giving anxiety in
development, which contributes to the gradual dynamization of the form and culmination, at the moment
when the exciting tremolo stops, but a contrasting polyphonic two-voice is formed. The repetition of the refrain sharply switches the theme into the main key of the composition, contributing to completeness of the
form.
Y. Gina also presented a cover version and editing of the composition of a famous Romanian composer Ciprian Porumbescu – "The Ballad", known as a composition intended for solo performing on the violin
with the accompaniment of the piano or orchestra. Gina retains the original author's idea, leaving the main
composition of the performers (violin and piano) unchanged, the main thematic load, the principles of the
development of the material, the original national Romanian colouring of the melodies with its ornamentation
and tune-harmonious basis. However, Gina sometimes adds ornamental decorations, increasing virtuosity of
the performing. It was this plan that prompted the composer to change the form of the composition: in an
effort to add improvisation, Gina expands the structure due to the variational repetition of the first section of
the middle of the complex tripartite form. This section in the cover of the Bukovynian composer becomes the
culmination, the most virtuoso part, which gives the composition of C. Porumbescu greater dynamics and
dramatic effect. In addition, Gina changes the interpretation of simple forms within the complex one. Thus,
he replaces the reprise-free three-part character of the first section of the form with a reprise one, combining
the middle part and the reprise into one structure, and as a reprise, he added the exact repetition of the first
section. Gina compensates the shortened reprise of the entire form with a small coda, which adds logical
completeness. However, Gina's cover version loses the author's introduction, which, however, could have
set, to some extent, the soloist to the beginning. We can assume that in this way, the composer sought not
to overload the composition, extended with interpretative changes. Thus, the form of the "Ballad" by
Porumbescu in the cover version of Y. Gina due to the transformation of the internal structure of the sections
of the form, where the composer substitutes the signs of reprise-free and two-part form with a more logical
three-part form, acquires completeness and ordonnance, emphasizes the most melodic and intonationally
expressive sections of the composition.
Conclusions. The principles of Y. Gina's work on the borrowed material have several tendencies.
Renovations of the already existing compositions, meant for various performers, are adapted by the composer to the violin or ensemble of violinists, accompanied by piano. His cover versions, interpretations, as
they are called by the author, may correspond to and be determined by the phenomenon of "transcription",
since the "secondary" formations in the creative interpretation of Gina originated on the basis of typical working methods characteristic of transcriptions. In addition, almost all of the artist's cover versions were subject
to author's editing. We shall note the main methods of covering the borrowed compositions: the theme of the
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compositions is entrusted to the violin, enriching it with virtuosity of the instrument, the texture is saturated
with ensemble sound, which leads to the creation of supporting voice polyphonic and contrast-polyphonic
type of polyphony. At the same time, the composer experiments with the structure, the key plan and the metre rhythm of the compositions. Consequently, the creative searches of the contemporary artists of Bukovyna, their artistic plans and ideas require timely study and analysis, enabling young musicians and scientists to appreciate their heritage and comprehend the achievements of the past in a new way in a peculiar
composer's interpretation.
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ЄВХАРИСТІЙНІ ОБРАЗИ ХРИСТА У ТВОРЧОСТІ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ
1690–1750-Х РР.: ДЖЕРЕЛА ІКОНОГРАФІЇ ТА ПРИЧИНИ ПОПУЛЯРНОСТІ
Мета статті — на прикладі творів риботицьких майстрів 1690–1750-х рр., що працювали, в основному,
для церков Перемиської та Мукачівської єпархій, простежити особливості іконографії символічного змісту на євхаристійну тематику. З’ясувати чи відобразилися (і як саме) у їхній творчості нові взірці на цю тему, а також реконструювати місце розташування таких ікон у церкві. Для досягнення мети застосовано методи іконографічного та
іконологічного аналізу, семіотики, реконструкції. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше комплексно
розглянуто ікони євхаристійного змісту у творчості риботицьких майстрів 1690–1750-х рр. Виявлено джерела іконографії, зв’язок з українським мистецтвом інших регіонів, причини поширення окремих сцен та місце розташування ікон у церкві. Висновки. Серед сюжетів євхаристійної тематики у творчості риботицьких майстрів 1690–
1750-х рр. більше поширення мали образи Христа в чаші та Спас-Виноградна Лоза. Ікони Христа в чаші знаходилися на жертовнику, ікони Спас-Виноградна Лоза входили до складу дарохранильниці. Риботицькі майстри рідко
зверталися до інших алегоричних євхаристійних образів Спаса, що походили з латинського мистецтва.
Ключові слова: символічні євхаристійні образи; іконографія; риботицький ікономалярський осередок
1690–1750-х рр; ікона; церква.
Косив Роксолана Романовна, кандидат искусствоведения, доцент Львовской национальной академии искусств, старший научный сотрудник Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого
Евхаристические образы Христа в творчестве рыботицких мастеров 1690–1750-х гг.: источники
иконографии и причины популярности
Цель статьи — на примере икон стилистики рыботицких мастеров 1690–1750-х гг., работавших в основном для церквей Перемышльской и Мукачевской епархий, проследить особенности иконографии символического
содержания на евхаристическую тематику. Выяснить как и почему отразились и или отразились в их творчестве
новые образцы на эту тему, а также реконструировать местоположение таких икон в церкви. Для достижения
цели применены методы иконографического и иконологические анализа, семиотики, реконструкции. Научная
новизна статьи заключается в том, что впервые комплексно рассмотрены иконы евхаристического содержания в
творчестве рыботицких мастеров 1690–1750-х гг. Выявлены источники иконографии, связь с украинским искусством других регионов, причины распространения отдельных сцен и местоположение икон в церкви. Выводы.
Среди сюжетов евхаристической тематики в творчестве рыботицких мастеров 1690–1750-х гг. большее распространение имели образы Христа в чаше и Спас-Виноградная Лоза. Иконы Христа в чаше находились на жертвеннике, иконы Спас-Виноградная Лоза входили в состав дарохранительницы. Рыботицкие мастера редко обращались к другим аллегорическим евхаристическим изображениям Христа, что происходили из латинского
искусства.
Ключевые слова: символические евхаристические образы; иконография; рыботицкий иконописный
центр 1690–1750-х гг.; икона; церковь.
Kosiv Roksolana, PhD in Art History, Associate professor of Lviv National Academy of Arts, senior scientific
worker of National Museum in Lviv named after Andrey Sheptytskyy
Eucharist Images of Christ on the 1690–1750s icons of Rybotychi Masters: Sources of Iconography and
Reasons of Popularity
The purpose of the article is to figure out the symbolic eucharistic iconography on the 1690–1750s icons of
Rybotychi masters who worked mainly for the churches of Peremyshl and Mukachevo dioceses and to find out how and
why the new models of iconography were reflected in their works, as well as to reconstruct the location of such icons in a
church. Methodology. To achieve this goal, methods of iconographic and iconological analysis, methods of semiotics
and reconstruction were applied. The scientific novelty of the article is that the 1690–1750s eucharistic symbolic icons
of Rybotychi masters were under the study for the first time. Iconography sources of these images, their connection to
the Ukrainian art of other regions, the reasons for the popularity of some themes and the location of the icons in the
church were revealed. Conclusions. In the 1690–1750s works of Rybotychi masters, the images of Christ in the chalice
and Christ the Vine were more prevalent. Icons of Christ in the chalice were on the prothesis, the icons of the Christ the
Vine were mainly a part of the tabernacle. Rybotychi masters rarely turned to other symbolic eucharistic images of Christ,
derived from Latin art.
Key words: symbolic eucharistic images; iconography; 1690–1750's Rybotychi iconpainting center; icon;
church.
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Актуальність теми. У творчості риботицьких майстрів доволі поширеними були образи Христа
євхаристійного змісту. Це не випадково, адже в час, коли працювали ці майстри – кінця XVII – перша
половина XVIII ст. в українській духовній літературі та мистецтві активно розвивається алегоричний
жанр, у якому значну роль відводиться євхаристійній тематиці. В українському мистецтві вявляються
нові і розвиваються вже відомі євхаристійні образи та символи. Це Пелікан, Спас-Виноградна Лоза,
Христос, розіп’ятий на виноградному дереві, Містичне точило, Кров Христова (Воскреслий Христос з
ран Якого кров тече у чашу), Се Чоловік (Людина болю), Христос у чаші, Се Агнець (Небесна літургія).
Увагу до Євхаристії привернув також культ Божого тіла у римо-католицькому обряді, пропагований
чернечими згромадженнями василіян. Вшанування Божого тіла було затверджене як особливе окреме
свято на Замойському синоді унійної церкви 1720 р. У такому середовищі розвивалася творчість риботицьких майстрів-іконописців, що в основному працювали на замовлення вірних Перемиської та Мукачівської єпархій, які на той час уже були унійними (Перемиська – від 1691 р., Мукачівська – від 1646
р.). У контексті сучасних опрацювань української іконографії XVII–XVIII ст. залишаються актуальними
питання не тільки встановлення подібності творів, їх залежності від певних взірців, а й причини популярності окремих сюжетів та образів у визначений період в конкретному регіоні чи середовищі майстрів.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремо євхаристійна іконографія у творчості риботицьких майстрів не розглядалася. Про євхаристійні образи в українському мистецтві є доволі багато публікацій,
хоча окремого комплексного дослідження на цю тему поки не здійснено.
Мета статті – на прикладі пам’яток риботицьких майстрів 1690–1750-х рр. простежити особливості іконографії символічного змісту на євхаристійну тематику, з’ясувати чи відобразилися (і як саме)
в їхній творчості нові взірці, що появилися в українському мистецтві другої половини XVII – першої половини XVIII ст., а також реконструювати місце розташування таких ікон у церкві.
Виклад основного матеріалу дослідження. При дослідженні великої кількості творів 1670–1750х рр., що об’єднані стилістикою риботицьких майстрів, простежується повторюваність сюжетів та образів, що свідчить, що малярі користувалися спільними прорисами. Особливий розвиток у творчості
риботицьких майстрів мала іконографія на євхаристійну тематику. Втім серед доволі великої кількості
різних варіантів євхаристійних сюжетів та символів, що появилися в українському мистецтві наприкінці
XVII – у першій половині XVIII ст. автори цього осередку надали перевагу лише деяким. Їх можна віднести до чотирьох іконографічних взірців: Христос у чаші, Спас-Виноградна Лоза, Се Чоловік (Людина
Болю) та Кров Христова (Воскреслий Христос з ран Якого кров тече у чашу). Перші два взірці мали
значно більше поширення, ніж два останні, котрі відомі нам за поодинокими пам’ятками риботицької
стилістики.
Особливий розвиток у виконанні риботицьких малярів мала іконографія Христа в чаші, яка виконана на усіх творах за одним взірцем. Христос зображений фронтально стоячи у великій золотистій
чаші, куди спливає кров з ран у Його піднятих розведених руках та в пробитому ребрі. Обабіч чаші
стоять Богородиця та молодий св. Іван Богослов, як в іконографії Розп’яття. На деяких іконах Богородиця зображена з мечем у грудях, що ілюструє слова праведного Симеона (Лк 2, 35). Вгорі композиції
ікони може бути півфігура Бога Отця, та (або) Святий Дух у вигляді голуба, що підкреслюють тринітарну символіку й акцентують на вселенському значенні євхаристійної жертви Христа. На більшості ікон
внизу написано молитву, яку єрей промовляє на початку проскомидії на Літургії: "искупил ни еси отклятвы законнїя чесною си кровію на кресті пригвожден бистъ".
Образ Христа в чаші відомий у мистецтві східнохристиянської традиції, за тематикою він
споріднений з давнім (знаним від ХІІ ст.) літургійним сюжетом Се Агнець. В українському сакральному
мистецтві Перемиської єпархії, очевидно, образ Христа в чаші був відомим давніше, ніж на творах риботицьких майстрів, які популяризували сюжет і надали йому нового розвитку. Великий вплив на розвиток української іконографії мали гравюри стародруків. Як зауважив Олекса Новицький, образ Христа в чаші є у Служебнику 1692 р. та в Акафістах 1663 р., вказавши, що "такі образи були дуже
розповсюджені" [4, 143]. Поєднання молитви "Іскупив..." та образ Христа в чаші можна побачити на
мальованих воздухах другої половини XVII–XVIII ст. із Львівщини [3, 86–89, 132–133, 134–135, 172–
175].
В українській іконографії відомий образ Христа в чаші з верховними апостолами обабіч, або з
ангелами, чи з Богородицею та св. Іваном Хрестителем. Христос може бути в одежі або лише у
пов’язці на стегнах. Може благословляти обома руками як архиєрей, а може бути зображений з розведеними руками з ранами, з яких тече кров у чашу. Як відзначено, риботицькі майстри малювали
обабіч Христа в чаші лише Богородицю та св. Івана Богослова, а Христос показаний з ранами, таким
чином тут більше акцентується на ідеї жертви Христа, а не на тому, що Христос є першим Архиєреєм.
Місце розташування ікон Христа в чаші пов’язане зі святилищем, де вони, наскільки вдалося
з’ясувати за збереженими in situ творами подібної тематики у церквах південної Лемківщини (Словаччина), знаходилися на жертвеннику. Цій локації пам’яток відповідає молитва проскомидії, що написана
на іконах. Образ Спас-Виноградна Лоза у виконанні риботицьких майстрів мав усталену в українському мистецтві схему, відому за гравюрою Никодима Зубрицького до Акафістів 1699 р. (Львів) [2, 8].
Пам’ятки свідчать, що цим малярам були відомі взірці гравюр богослужбових книг з друкарень Києва
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та Львова. Наявність видань цих друкарень у церквах Лемківщини зафіксована у канонічних візитаціях
XVIII ст. Тому цілком зрозумілою є адаптація риботицькими майстрами порівняно нового взірця образу
Спаса. Ікони Спас-Виноградна Лоза у виконанні риботицьких майстрів, так само як і Христа в чаші, є
також однотипними. Христос сидить на саркофазі зверненим вправо. З виноградного грона, що виростає з Його пробитого ребра витискає кров у чашу, яку може підтримувати невеликий ангел. На деяких
іконах може бути зображено півфігуру Бога Отця [2, 19]. Такі ікони переважно були у складі високих
дарохранительниць на престолі. Відомі також невеликі ікони Спас-Виноградна Лоза риботицьких майстрів, що були на дверцях дарохранительниці.
Глибокою за символікою є ікона 1715 р. з церкви у Варі [6, 13–17; 2, 17], на якій поєднано три
зображення: Спас-Виноградна Лоза, Пелікан і Тайна вечеря. Рисунок образу Спас-Виноградна Лоза та
пелікана запозичено автором ікони з гравюри Служебника 1691 р. (Львів) [6, 13; 2, 8]. Поза Спасом
намальована велика тканина, яку за два кінці тримають ангели. Візуально така композиція з тканиною
нагадує образ Христа на плащаниці та Нерукотворний Образ Спаса.
Два інші євхаристійні взірці образу Спаса є, за збереженими творами, радше винятковими у
спадщині риботицьких майстрів та й загалом рідкісними в українському іконописі того часу. Один із них
представляє Христа оголеним у багряниці зі зв’язаними руками з краплями крові на тілі. Образ
інспірований популярними у латинському мистецтві композиціями Esse Homo (Се Чоловік), що представляє Спаса, якого Пилат після бичування вивів на суд юдеїв. Цей образ символізує жертву тіла і
крові Христа. В українській іконографії того часу він не мав розвитку як окреме зображення, лише у
складі циклу Страстей Христових.
Подібно західноєвропейську ґенезу має образ Христа на іконі першої чверті XVIII ст., що
зберігається в Національному музеї в Кракові (походження твору не відоме). Христос представлений у
повен зріст з великим хрестом у лівій руці, оголений, у пов’язці на стегнах, правою рукою розкриває
рану у ребрі, з якої тече великий струмок крові у чашу. У латинському мистецтві таке зображення інколи підписують "Кров Христова" [9, 57-68]. У каталозі музею пам’ятка має назву "Скорботний Христос з
символами Євхаристії" [7, 243]. Вгорі зліва від Христа зображено Мойсея, що отримує таблиці завіту,
вгорі справа – Ісаю, якому ангел дотуляється до вуст жаринкою з жертовника Божого після чого він
почав пророкувати. Обидва пророки передбачили прихід Месії та відкуплення людського роду. Дві
сцени внизу через значні втрати малярства ідентифікувати не вдалося.
Образ воскреслого Христа, що стоїть з великим хрестом у руці, з ранами, з яких кров спливає
у чашу був популярним у західноєвропейському мистецтві, де розвинулися різні його варіанти. Насамперед, варто згадати гравюру Єроніма Вірікса початку XVII ст. [8, 76], яку знали українські майстри.
Зокрема, за нею намальована ікона 1697 р. з каплиці львівської Успенської ставропігійної церкви. Ікона вписана у музейну документацію з означенням "проскомидійний Христос", що вказує на її походження з проскомидійника [5, 142-143]. Припускаємо, що ікона риботицького майстра також походила з
дарохранильниці або проскомидійника. Подібну іконографію до гравюри І. Вірікса має гравюра з Молитвослова Триакафістного 1697 р. чернігівського друку [1, 30]. Такий же зміст, але дещо іншу іконографію мають кілька друкованих антимінсів XVII ст. українських архиєреїв.
Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше комплексно розглянуто ікони євхаристійного символічного змісту у творчості риботицьких майстрів 1690–1750-х рр. Виявлено джерела іконографії, її зв’язок з українським мистецтвом інших регіонів, причини поширення окремих сюжетів та
місце розташування ікон у церкві.
Висновки. Як свідчать збережені твори, у творчості риботицьких майстрів серед відомих в
українському мистецтві сюжетів символічної євхаристійної тематики, більше поширення мали образи
Христа в чаші та Спас-Виноградна Лоза. Перший образ був знаним у мистецтві східнохристиянської
традиції давніше, другий – мав особливе поширення саме в українському іконописі другої половини
XVII–XVIII ст., він не був розповсюджений у західноєвропейському мистецтві і не відомий у грецькому
чи балканському. Обидва зображення авторства риботицьких майстрів мали своє визначене місце у
храмі. Ікони Христа в чаші знаходилися на жертовнику, ікони Спас-Виноградна Лоза входили у склад
дарохранильниці. Риботицькі майстри рідше зверталися до інших алегоричних євхаристійних образів
Христа, що походили з латинської традиції. На нашу думку, це зумовлено ситуацією розвитку церковного життя Перемишльської єпархії руської (української) церкви східного обряду, де сакральна культура сусідувала із латинським польським мистецтвом. Здавалося це сусідство мало б навпаки посприяти швидшому запозиченню західноєвропейської іконографії місцевими майстрами. Однак, як бачимо
на прикладі досліджуваних творів авторства риботицьких майстрів, вони надали перевагу тим євхаристійним сюжетам символічного змісту, що розвивалися у тогочасному українському іконописі інших
регіонів і не були поширеними у римо-католицькому мистецтві. Це свідчить про свідоме збереження
зв’язку з київськими землями як центром духовного і культурного розвитку. Очевидно, саме такі образи знаходили сприйняття у тогочасному середовищі вірних та місцевого духовенства.
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THE ANIMATED PAINTING IN NEW MEDIA ART:
TECHNOLOGICAL AND COMMUNICATIVE FEATURES
Purpose of article. The purpose of the research is to investigate the animated painting as the kind of New Media Art. Methodology. The methodology of the research is based on using communicativistics and the concept theory as
the basic methodological approaches in the analysis of the contemporary audiovisual art. Scientific novelty. The scientific novelty of the work consists in considering animated painting as an outstanding artistic kind that significantly influences the development of the contemporary audiovisual culture. Conclusions. The collocation «animated painting»
most fully corresponds to the newest kind of the New Media Art that represents painting in dynamics, which, however, is
not an animation in its classical sense. The main technological features of the animated painting are reproducibility,
transgressivity, diffusion in exhibiting. The most important communicative features of animated painting are the use of
well-known cultural codes, as well as their parody; the use of non-narrative tools of influence on the audience. Thus,
there could be observed the hybrid type of the technological embodiment and communicative specificity of the animated
painting that substantially transforms the contemporary audiovisual art. The further investigation of the animated painting
could shed more light on the problem of changing classic artistic tradition that takes place in the contemporary audiovisual art.
Keywords: animated painting; New Media Art; audiovisual art; audiovisual culture.
Ландяк Оксана Миронівна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри телебачення
Харківської державної академії культури
Анімований живопис в новому медійному мистецтві: технологічні та комунікативні особливості
Мета роботи – дослідити анімований живопис як явище нового медійного мистецтва. Методологія дослідження базується на застосуванні комунікативістики та теорії концепту як провідних методологічних підходів у
вивченні творів сучасного аудіовізуального мистецтва. Наукова новизна роботи полягає у вивченні анімованого
живопису як визначного мистецького явища, що помітно впливає на розвиток сучасної аудіовізуальної культури.
Висновки. Словосполучення «анімований живопис» найбільш повно відповідає новітньому сегменту нового
медійного мистецтва та репрезентує живопис в динаміці, що, втім, неможна назвати анімацію в її класичному розумінні. Основними технологічними особливостями анімованого живопису є технічна відтворюваність, трансгресивність, дифузність в експонуванні. Найважливіші комунікативні особливості анімованого живопису – залучання
широко відомих культурних кодів та їх пародіювання; використання ненаративних інструментів впливу на аудиторію. Таким чином, спостерігається гібридний характер технологічного втілення та комунікативної специфіки
анімованого живопису, що суттєво змінює сучасне аудіовізуальне мистецтво. Подальші дослідження анімованого
живопису можуть пролити більше світла на проблему трансформації класичних художніх традицій, що мають
місце в сучасному аудіовізуальному мистецтві.
Ключові слова: анімований живопис; нове медійне мистецтво; аудіовізуальне мистецтво; аудіовізуальна
культура.
Ландяк Оксана Мироновна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры телевидения Харьковской государственной академии культуры
Анимированная живопись в новом медийном искусстве: технологические и коммуникативные
особенности
Цель работы – исследовать анимированную живопись как явление нового медийного искусства. Методология исследования базируется на применении коммуникативистики и теории концепта как ведущих методологических подходов в изучении произведений современного аудиовизуального искусства. Научная новизна
работы состоит в изучении анимированной живописи как выдающегося художественного явления, заметно влияющего на развитие современной аудиовизуальной культуры. Выводы. Словосочетание «анимированная живопись» наиболее полно соответствует новейшему сегменту нового медийного искусства, представляющему живопись в динамике, что, однако, не является анимацией в ее классическом понимании. Основными
технологическими особенностями анимированной живописи являются воспроизводимость, трансгрессивность,
диффузность в экспонировании. Наиболее важные коммуникативные особенности анимированной живописи —
задействование широко известных культурных кодов, а также их пародирование; использование ненарративных
инструментов влияния на аудиторию. Таким образом, наблюдается гибридный характер технологического воплощения и коммуникативной специфики анимированной живописи, что существенно изменяет современное
аудиовизуальное искусство. Последующее изучение анимированной живописи может пролить больше света на
проблему трансформации классических художественных традиций, которые имеют место в современном аудиовизуальном искусстве.
Ключевые слова: анимированная живопись; новое медийное искусство; аудиовизуальное искусство;
аудиовизуальная культура.
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Topicality. The animated painting is one of the most in-demand kind of New Media Art in the contemporary audiovisual culture. At the same time, it blurs the established traditions that raises a significant
problem of the defining animated painting in its technical diversity and also in its impact on the recipient perception.
In the post-soviet and western scientific discourse there is big amount of investigations that consider
various aspects of New Media Art (significant papers in this field are presented by G. Bramel, D. Quaranta,
M. Tribe) [8; 13; 14]. However, these authors do not analyze animated painting as the significant kind of New
Media Art both in its technological and communicative dimensions. Different aspects of the animated painting are investigated by G. Bay, D. Castano Diaz, B. Ndon and Y. Schurina [6; 9; 12; 5]. Therefore, there is a
gap in the contemporary art studies discourse that does not completely allow to define animated painting as
the kind of the New Media Art, especially in all its technological and communicative features.
The aim of the article therefore is to investigate animated painting as the kind of New Media Art in
technological and communicative dimensions.
Main part. Talking about the definition of animated painting is important to consider that this kind of
New Media Art does not still have the main concept in the contemporary art criticism discourse and therefore
is not denoted by a generic term. The conceptional and terminological way of animated painting existing
mostly depends on the technological background.
The collocation «animated painting» itself appears on the Internet space and describes predominantly art projects and sites that contain stop-shot animation of the world's masterpieces.
The contemporary scientific theoretical discourse uses the term "animated painting" much less often
and provides other linguistic forms that describe similar in meaning and visual form artifacts. Thus Y.-Y.
Chuang with co-authors present their «interactive system that supports matting, in-painting, motion editing,
and previewing the results… the animated paintings take from a little under an hour to a few hours to create»
[10]. Some of common artifacts present an interactive "traveling" inside the panorama. The creators call
them "animated images" and use "method for generating a sequence of walk-through images from a single
reference picture (or image) " [11]. The other collocation, so-called "dynamic painting", was introduced by S.
Base. It defines the part of Generative art that does not "describe any art-movement or ideology. It's a method of making art" [12, 79]. S. Base as the practitioner and the theorist of the "dynamic painting" describes it
as "composed of abstract images in the state of perpetual never repeating transformation" [7]. One more famous term that could be considered in the contemporary art criticism discourse sounds like "interactive animation". However, investigators of the "interactive animation" posit it mainly as the technology of diverse visualization, that is used not only for art purposes, but different fields of human knowledge and could include
both 3D and 2D grounds. The last one is widely represented by Flash animation that "united many powerful
technological solutions in the field of the multimedia presentation of information" [4, 58].
Proceeding from all above-mentioned, it can be argued that offered in the contemporary art studies
discourse collocations ("animated image", "dynamic painting", "interactive animation") consider only one particular technology of creation or just one type of painting manner included in it. The collocation "animated
painting" most fully defines the newest kind of the New Media Art and represents different technological
types of dynamic (motion) classical and digital paintings, which mainly are not animation in its wellestablished understanding.
The typology of the artifacts we consider mainly depends on different backgrounds that often include
mixing of the formats and technologies of the creation. Mainly it includes different formats of Internet art,
such as GIF, cinemagraph, coub (creations of D. Bayne, Kiszkiloszki, B. Ross) and their combining with 2D,
2.5D, 3D and other CG technics (art works of S. Base, M. Cauley, G. Redhawk, P. Vrellis, R. Stefano Tagliafierro). The creations we consider use photo, painting reproductions, computer generated painting, different digital effects (including sound accompaniment) and also mix them in different ways. Thus, one of the
most significant technological features of the animated painting could be posed as technological diffusion.
Animated painting as the kind of the New Media Art is also transgressed from the tradition exhibiting.
G. Bramel notes that "the boundaries of what is generally understood as new media art are blurred and there
is no overall conclusive definition…" [8, 2]. That is why it is possible to talk about transgressed from classic
and often mixed way of exposition of the New Media Art: "Interactive media art does not only bring sound
and the moving image to the museum space, which are both challenging in their own way, but it emphasizes
the movement of the body and the role of the spectator" [8, 24]. The same way animated painting can exist
in newly technological kind in the space of the traditional museum. The most significant recent art work in
this case called «Living Mona Lisa» presents the moving interactive digital copy of "Giaconda" that was
placed in the space of the traditional museum. The recipients could watch the mimic reaction of the painting
that depended on the kind of spectator’s interaction with the artifact (the animated painting could react on the
human's mood). The technological solution of this creation makes possible not only free watching the animated masterpiece in the space of the museum, but also buying smaller portative copies of the picture and
taking them away from the museum space. This demonstrates one more technological feature of the animated painting — its technical reproducibility. In his time, W. Benjamin noted: "in the era of technical reproducibility, the work of art loses its aura" [2, 22]. Truly talking, the contemporary animated painting never had
its aura in traditional sense, because it is originally made for the purpose of reproduction and distribution.
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Still paradoxically, this type of art acquires its aura precisely as a result of reproduction. The communication
needs and the consumer nature of mass culture made animated painting as the part of New Media Art on the
one hand the most democratic and reproducible, on the other hand — a potential deficit. As D. Quaranta
notes: "art preservation can become a social, distributed thing, not something regulated only by those in
power, such as institutions and economic elites" [13, 246]. So every person gets the chance of unimpeded
communication with the significant part of the New Media Art thereby expanding the influence of this kind of
art works on the audience.
Talking about the main communicative features of the animated painting we should repeat that the
object of this article could not be positioned as animation itself and almost in all cases does not use cinematographic language. For instance, the "Dutch Masters" project brings into life 8 classic works of Holland
painters, including Hals and Vermeer. The similar way R. Stefano Tagliafierro used masterpieces by Caravaggio, Rubens and other painters to create his work "Beauty". Both projects use music and relatively long
duration like the classic animation does. Still that is almost all that makes these works similar to what we call
"film". We observe the sequence of slide-looking frames, that do not present the narrative with the help of socalled comfort montage, but show only pieces caught from the life's flow (flying butterflies, withering flowers,
pouring milk, nodding heads, moving hands and so on). This is not the narration itself, but eternal formation.
That is why the meaning can be read not with the help of the rational viewing, but irrational understanding of
the mood changes. The same present numerous animated paintings of S. Base, G. Redhawk and also an
outstanding art work "Iblard Jikan" made by artists of "Studio Ghibli". Mentioned above animated paintings
create something very common with J. Deleuze’s time-image that "puts thought into a relationship with the
unthinkable, the unspeakable, the inexplicable, the irresolvable, the incommensurable" [3, 536].
Other type of animated painting occurs much less often. It uses the narrative structure of films and
games and shows the possibility of rational perception by well-recognized codes. The main experimental
sample in this case is "Loving Vincent" made by Dorota Kobiela. In this art work non-digital artists make moving paintings from the shooting scenes with real actors in a perfect Van Gogh's style. Mac Cauley with his
VR "The night cafe" goes much further. Built as interactive animation this example of animated painting lets
the audience investigate all the opportunities of the Vincent van Gogh's possible life inside his famous picture. Game structure allows the recipient not only traveling inside the painting, but also choosing different
ways of being in the world of this masterpiece.
The most numerous in the contemporary cultural space is the segment of animated painting that
provides post-modernistic game of signs and meanings. It is done in comic way and has a lot in common
with so-called memes — "a unit of transmission that can replicate itself by means of imitation, and that possesses three characteristics that make it successful: longevity, fecundity, and copy-fidelity" [9, 84]. The game
of contemporary and classic codes made by using gags could be recognized in very popular and replicated
Gifs by Bob Ross, Kiszkiloszki. These artists put in hands of classic masterpiece characters the most recent
highly technologic gadgets therefore destroying the harmony of the Ideal ("God the Father", "The Prayer
without End"). The absence of classic film language, domination of absurd and affectivity makes this kind of
animated painting very similar to the free from media specifics "communicative image", where "dominates
not individual experience, but the numerous affective connections that form the spaces of collective experience" [1, 12].
So, the most important communicative features of animated painting are the use of well-known cultural codes, as well as their parody; the use of non-narrative tools of influence on the audience.
The scientific novelty of the work consists in the considering animated painting as little reflected kind
of the New Media Art and at the same time an outstanding artistic artifact that significantly influences the development of the contemporary audiovisual culture.
Conclusions. The collocation "animated painting" most fully defines the newest kind of the New Media Art that represents different technological types of dynamic (motion) paintings that with few exceptions do
not use classic cinematographic language. The main technological features of the animated painting are
transgressed background (technology and format mixing); the diffused exhibiting (interactive and noninteractive) that blurs the borderline between the newest and the classical art; technical reproducibility that
expands the influence of animated painting on the audience. The main communicative features of the animated painting are post-modernistic parody of famous masterpieces; representation of well-recognized dominant cultural codes with binary oppositions; intuitive mind's flow implementation. Thus, there could be observed the hybrid type of the technological embodiment and communicative specificity of the animated
painting that substantially transforms the contemporary audiovisual art. The further investigation of the animated painting could shed more light on the problem of changing classic artistic tradition that takes place in
the contemporary audiovisual art.
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ПОКРОВИ У ВИГЛЯДІ ОРЛА У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
Мета роботи – виявити інформаційно-символічну роль покровів у вигляді орла у візантійському мистецтві. Проаналізувати це явище та з’ясувати причини поєднання в один художній образ таких різних об’єктів, як орел,
тканина, парасоля. Методологія дослідження полягає у застосуванні історичного, іконографічного та семіотичного методів. Наукова новизна роботи полягає у розкритті ролі архітектурних, текстильних і декоративносимволічних зображень із образом орла як покрову у візантійських творах. Вперше виявляються корені семантичного зв’язку орла, тканини та парасолі-покрову. Їхній семантичний зв'язок пояснює парадоксальну систему зображень, де поєднуються орел, тканина та парасоля, утворюючи своєрідний гібрид. Висновки. Поєднання у візантійській іконографії орлів із тканиною та парасолею здійснювалося завдяки їхньому семантичному зв’язку. Цей
зв'язок базувався на біблійних текстах і світогляді людей того часу. Орел був символом Божого благословення,
захисту та покрову. Усі ці риси в біблійних, античних текстах та культурі асоціювались із наметом та покровом
тканини, що давала захист від негоди, укривала від ворога, зберігала тінь та була символом надання честі та
присутності Божого благословення.
Ключові слова: орел; намет; покров; ківорій; тканина; парасоля; благословення; візантійська іконографія.
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Покровы в виде орла в византийском искусстве
Цель работы – выявить информационно-символическую роль покровов в виде орла в византийском искусстве. Проанализировать это явление и выяснить причины объединения в один художественный образ таких
разных объектов как орел, ткань и зонт-покров. Методология исследования заключается в применении исторического, иконографического и семиотического методов. Научная новизна работы заключается в раскрытии роли
архитектурных, текстильных и декоративно-символических изображений с образом орла как покрова в византийских произведениях. Впервые выявляются корни семантической связи орла, ткани и зонта-покрова. Их семантическая связь объясняет парадоксальную систему изображений, где сочетаются орел, ткань и зонт-покров, образуя своеобразный гибрид. Выводы. Сочетание в византийской иконографии орлов с тканью и зонтом
осуществлялось благодаря их семантической связи. Эта связь базировалась на библейских текстах и мировоззрении людей того времени. Орел был символом Божьего благословения, защиты и покрова. Все эти черты в
библейских, античных текстах и культуре ассоциировались с палаткой и покровом из ткани, которая давала защиту от непогоды, скрывала от врага, давала тень и была символом воздания чести и присутствия Божьего благословения.
Ключевые слова: орел; палатка; шатер; покров; киворий; ткань; зонт; благословение; византийская иконография.
Matveieiva Iuliia, Ph.D. in critic of art, associate professor of O. M. Beketov National University of Urban
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Eagle-shaped covers in Byzantine art
Aim of work. To reveal the informational and symbolic role of eagle-shaped covers in Byzantine art. To analyze
this phenomenon and find out the reasons for combining into one artistic image of such different objects as an eagle,
fabric, and a covered umbrella. The methodology of the study includes historical, iconographic and semiotic methods.
The scientific novelty of the work is to uncover the role of architectural, textile, decorative and symbolic images with the
image of an eagle as a cover in Byzantine works. The roots of the semantic connection of the eagle, cloth and umbrella
are revealed for the first time. Their semantic connection explains the paradoxical system of images where the eagle,
cloth and umbrella are combined forming a kind of a hybrid. Conclusions. The combination of eagles with the cloth and
umbrella in Byzantine iconography was possible due to their semantic connection. This connection was based on bible
texts and the outlook of people of that time. The eagle was a symbol of God's blessing, defence and cover. All these features in bible, ancient texts and culture were associated with a tent and a fabric cover that protected from the weather,
covered from the enemy, preserved the shadow, and was a symbol of honor and presence of God's blessing.
Key words: eagle; tent; cover; ciborium; fabric; umbrella; blessing; byzantine iconography.

Актуальність теми дослідження. Декоративні елементи композицій були традиційною рисою візантійської іконографії. Зазвичай вони вважались малозначущими рисами зображень і їм не приділялось уваги. Але досконало розроблена система візантійської іконографії не мала випадкових, не
пов’язаних зі священними текстами та богослов’ям рис. У цій системі навіть маленькі деталі були
осмислені й міцно впаяні в її символічну логіку. Усвідомлення ролі таких деталей, що на перший пог© Матвєєва Ю. Г., 2018
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ляд здаються парадоксальними, як, наприклад, поєднання у одному образі покрову, орла, тканини та
парасолі, дає можливість глибше зрозуміти культуру, традиції якої наслідувало мистецтво Київської
Русі. Іконографічний, історичний та семіотичний аналіз цих деталей може дати важливі результати,
допомогти по-новому побачити відомі образи й отримати нову важливу інформацію у галузі сакрального мистецтва.
Аналіз досліджень і публікацій. Поєднання в спільний образ орла, тканини та парасолі-покрову
трапляється у ранньовізантійському мистецтві, наприклад, у мозаїках мавзолею Галлі Плацидії в Равенні, базиліки Сант-Аполлінаре-Нуово та саркофазі Юнія Басса, 359 р. із Ватиканських музеїв в Римі.

Рис. 1 Купол-парасоля над апостолами. Мавзолей Галли Плацидії,
друга чверть V ст., Равенна. Наводиться за фото з архіву О. Чекаля

Рис. 2 Купол-парасоля із головою орла. Сант-Аполлінаре-Нуово VI ст. Равенна.
Наводиться за фото з архіву О. Чекаля
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Рис. 3 Вхід Господень до Єрусалиму. Фронтальний вид. Деталь саркофагу Юнія
Басса, IV ст. Ватикан. Grottes Vaticanes. Наводиться за:[8, p. 238, il. 273].
Але вчених, що вивчали ці твори, більше цікавили головні персонажі й тому покрови як декоративні деталі залишилися поза рамками досліджень. [8, 238, 273; 3, 34, 43; 2, 35, 129 – 133, 149; 5, 53,
57, 97; 7, 75 – 77, 100, 77; 6, 16 – 17]. Деякі дослідники згадують про ці покрови-парасолі, але поруч із
величчю головних зображень, вони окреслюються як другорядні деталі, зроблені для службових цілей, таких як утримання композиції або утворення візуальної ніші. Ось, наприклад, як згадує про ці
покрови Г. С. Колпакова: «Художники, ощущая ускользание изображаемого от взора, переход его в
новое измерение, обрамляют фигуры сверху зонтичными крышами, закрепляющими хотя бы место
изображения» [2, 133]. Потрібно зазначити, що дослідниця називає покрови «зонтичными крышами»,
а пізніше – «зонтиками с восседающими на них белыми голубями» [2, 149]. Це важливо, бо вона відзначає їхню текстильну складову, але про частину у вигляді орла не згадує. Інакше їх бачить відомий
дослідник равенських мозаїк Е. К. Редін. Він навпаки не вказує на текстиль і говорить про покрови як
про «ниши в виде раковин» [5, 53]. Про їхню частину у вигляді орла вчений згадує двічі [5, 57, 97] і потім полишає цю тему. Цікавим є те, що Е. К. Редін вказує у формі покровів тільки складову раковини
та орла, але не відмічає ні парасолі, ні тканини. Він пише: «Ниша с синим фоном заканчивается вверху золотой раковиной с головкой орла в самой вершине и с тремя связками перлов; края раковины
разделаны в виде перьев от крыльев» [5, 57] або: «Декоративные изображения состоят из золотых
ниш, оканчивающихся раковиной с орлиной головкой» [5, 97]. Далі дослідник наводить приклади зображень із мушлями й ще раз звертається до теми зображення орла, де вказує аналогічний покров на
саркофазі Юнія Басса [5, 57]. Щоб розібрати сенс цього зображення дослідник наводить приклади з
монетами й тлумачення орла як царя [5, 57], але ж образ орла на монетах не поєднує в собі риси покрову-парасолі, як це відбувається на вказаних пам’ятках із Галли Плацидії та на саркофазі Юнія Басса. Крім того, образ царя не пояснює, чому цей символ може покривати образи Христа та апостолів чи
поєднуватись із парасолею та тканиною. Інший дослідник равенських мозаїк Дж. Бовіні також відмічає
у формі покровів «широкі балдахіни, кожен у формі мушлі, що закінчуються на вершині люнету мотивом пташиної голови» [6, 16 – 17]. Вчений не аналізує сенс та символіку цього зображення. Наведені
приклади показують, що надзвичайне поєднання у одній іконографічній схемі таких не сумісних
об’єктів, як птах, тканина та парасоля-купол або покров не дивувало й не привертало уваги. Але ж у
візантійському мистецтві зазвичай навіть другорядні декоративні деталі ретельно обмірковувались і
мали сенс та семантичне співзвуччя із головною темою зображення, тому і в цьому разі такий сенс
має бути.
Мета дослідження: визначити іконографічну та символічну роль образів, що поєднують риси
орла, тканини та парасолі-покрову.
Виклад основного матеріалу. Серед наведених текстильних парасоль-покривів спільною рисою є їхня функція – вони покривають сюжет. Ця функція в сакральному мистецтві зазвичай належала
ківорію, який був символом неба, Божого покрову і прославлення того, над чим він розміщувався[10,
1055]. Орли з розпростертими крилами були характерною рисою ківоріїв і над їхніми куполами можна
неодноразово бачити цих птахів, що простирають свої крила [4, 38, іл. 2, 16, 39]. Представлені приклади ківоріїв, можливо, могли стати асоціативним поштовхом до сполучання покривального купола та
орла, що завмер у польоті. Однак для настільки сміливого художнього рішення мали бути й більш значущі передумови, наприклад, свідчення в текстах. Які це могли бути образи?
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Співзвуччя заданої комбінації знаходимо в Біблії, де сам Бог метафорично представлений в
образі орла. У Другозаконні Мойсей застосовує порівняння Бога з орлом, щоб показати найвищий
ступінь турботи про людей Ізраїлю як про власних дітей. У словесних образах Мойсей малює Бога як
орла-захисника з розпростертими крильми, що оберігає й укриває своїх дітей – пташенят. Мойсей говорить: «Знайшов Він [Бог] його [народ свій] на пустельній землі та в степу завивання пустельних гієн,
та й його оточив, уважав Він за ним, зберігав Він його, як зіницю оту свого ока. Як гніздо своє будить
орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та носить їх він на рамені
крилатім своїм, так Господь Сам провадив його, а бога чужого при нім не було» (Другозак. 32:11–12)
(виділене нами. – Ю. М.). Ця цитата містить усі образи, втілені в зображеннях куполів у вигляді покриваючого орла з розпростертими крильми. У наведених рядках відчувається й постійна присутність Бога з його народом, і Його захист, і, водночас, Його постійна, гаряча, небайдужа турбота про своїх людей. Продовження цієї теми звучить і в іншому уривку: «…та й скажи: Так говорить Господь Бог:
великий орел великокрилий, з широко розгорненими крилами, повний різнокольорового пір́ ’я, прилетів
до Лівану і взяв верховіття кедру. Чубка галузок його обірвав, і приніс його до купецького краю, у місті
гендлярів поклав його. І взяв він з насіння тієї землі, і посіяв його до насіннєвого поля, узяв і засадив
його над великими водами, немов ту вербу. І воно виросло, і стало гіллястим виноградом, низькорослим, що обертав свої галузки до нього, а його коріння були під ним. І стало воно виноградом, і вигнало
віття, й пустило галузки. Та був ще один великий орел, великокрилий та густоперий. І ось той виноград витягнув пожадливо своє коріння на нього, і свої галузки пустив до нього, щоб він напоїв його з
грядок свого засадження. Він був посаджений на доброму полі при великих водах, щоб пустив галузки
та приніс плід, щоб став пишним виноградом» (Іез.17:3–8). Тут Бог-Орел не тільки опікується народом
і оберігає його, але й буквально вирощує, створюючи всі умови для інтенсивного плідного зростання.
Здається, що це вся необхідна основа у священних текстах, яка дає поштовх до створення в
мистецтві образа Божественного покрову як орла. Однак у Біблії порівняння з орлом використовуються для розкриття й інших якостей, які імпліцитно були присутні в образі цього птаха як споконвічно йому властиві. Ці значеннєві відтінки важливі й для розуміння іконографії, тому назвемо їх.
На противагу батьківській турботі та захисту ще однією якістю орла була неминуча кара для
ворогів, що вселяла жах: «Бо так промовляє Господь: Ось він, як орел, прилетить, і крила свої над
Моавом розгорне, міста будуть взяті, й твердині захоплені… І того дня стане серце лицарства Моава,
як серце жони-породіллі!» (Єр. 48:40–41); «Ось підійметься він, як орел, і літатиме, й крила свої над
Боцрою розгорне: і стане серце хоробрих едомлян в той день, немов серце жони-породіллі…» (Єр. 49:
22); «Сурму до уст своїх, та й засурми: на дім Божий спадає неначе орел, бо переступили вони заповіта Мого, і на Закона Мого повстали» (Ос. 8:1) (виділене нами. – Ю. М.). Звернемо увагу, що тут той самий образ польоту птаха з розпростертими крильми вже не знак турботи, а знак неминучої, безнадійної
загибелі; їй неможливо протистояти, від неї нікуди бігти й не можна сховатися. Орел тут з’являється символом абсолютної й непереможної караючої Божественної сили.
Інша якість, яка асоціюється з орлом, – висота: «Та коли б ти кубло своє й високо звив, мов
орел, то й і звідти Я скину тебе, промовляє Господь» (Єр. 49:16). «Якщо б ти піднісся, немов той орел,
і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти Я скину тебе, промовляє Господь!» (Авд. 1:4).
Ще одна важлива якість – швидкість, стрімкість: «І від пантер його коні швидші, і від вовків вечерових лютіші; скаче в різні сторони кіннота його; здалеку приходять вершники його, прилітають, як
орел, що кидається на здобич» (Авв. 1:8); «А дні мої стали швидкіші, як той скороход, повтікали, не
бачили доброго, проминули, немов ті човни очеретяні, мов орел, що несеться на здобич…» (Іов. 9:
25–26).
Крім наведених строф, невтримність і непідвладність орла людині впадає в око в такому порівнянні, що передає неможливість утримати багатство: «…свої очі ти звернеш на нього, й нема вже
його: бо конче змайструє воно собі крила й полетить, мов орел той, до неба…» (Прит. 23:5).
Усі ці приклади показують, що біблійний образ орла як метафоричний образ Бога був турботливим і таким, що захищав своїх дітей і неминуче карав ворогів. У його образі постійно імпліцитно були присутні асоціації із силою, швидкістю, висотою, невтримністю й непідвладністю людині.
У зв’язку з виділеними якостями знову звернемо увагу на зображення текстильних покривів.
Вони не мають опорних колон і вільно перебувають у повітрі, подібно підвісним ківоріям [4, 134, іл. 236
– 238]. У цій перспективі їхнє з’єднання з головою й розпростертими крильми орла, що виступають на
передній план, ще більше акцентує їхню самостійність і відсутність підтримувальних опор.
Здатність орла линути в тривалому, швидкому польоті з нерухомими крилами була широко відома, і тому купол, що має подібність до голови й оперення цього птаха, чітко сприймався як такий,
що летить, і категорично не вимагає будь-яких додаткових конструкцій. У грецькій мовній традиції політ орла був чимось недосяжним, Божественним, не підвладним людині, тож не дивно, що він став
приказкою – «ἀετός ἐν νεφέλαισι» (буквально – «орел у хмарах», що означало недосяжність чогонебудь [9], подібно російському «журавль в небе» [1].
Висновки. Парасолі-покриви могли поєднуватися з орлами через близькість їх символічних
значень, а також функцій. Купол-парасоля-шатро символізував Небо і покрив Бога, а орел етимологічно пов’язувався з небом через поняття «політ» і «повітря», на що красномовно вказували його розпро-
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стерті крила. Вони ж перегукувалися зі значенням купола як небесного Божественного покрову, нагадували про ніжну батьківську турботу Бога, про Його захист, про Його висоту, швидкість, могутність,
про те, що Його покрив – це прекрасний дар, який дається лише за Його волею, Він і Його присутність
невловима й чудова, як сильний і вільний птах, не підвладний людині. Таким чином, ківорій-орел –
один зі способів зобразити небо, розповісти про Бога через Його прояви та дії стосовно людини – покрив, захист, турботу, благословення й духовні дари.
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МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЛЮДСТВА
Мета роботи – на основі аналізу та узагальнення праць у галузі філософії, мистецтвознавства та культурології уточнити поняття «культурна комунікація», висвітлити специфіку мистецтва як засобу спілкування, обґрунтувати його вплив на діалог людства з матеріальними та духовними здобутками різних епох. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, культурологічного, історичного, аксіологічного та системного
підходів для розкриття потенціалу мистецтва у передачі культурних досягнень homo sapiens. Наукова новизна. У
статті аргументовано думку, що мистецтво є одним із основних чинників у побудові комунікативної системи спілкування; уточнено поняття «культурна комунікація»; висвітлено роль мистецтва як транслятора художніх здобутків людства в різні історичні періоди. Висновки. Культурна комунікація – частина глобального процесу взаємодії
між суб’єктами матеріальної й духовної сфери різноманітних епох, ціллю якого є сприйняття, засвоєння, трансляція на сучасному рівні гуманістичних ідей, осмислення та пошуки відповідей на важливі філософські питання. Мистецтво здатне задовольнити вищу комунікативну потребу персони бути включеною у безперервність буття шляхом актуалізації вічних ідеалів. Завдяки цій функції воно забезпечує збереження і передачу традицій та
суспільного досвіду, робить окремих індивідуумів частиною людства. Художні зразки як засіб культурної комунікації поєднують кінець та нескінченність історії. Дякуючи своїй діалогічній природі, мистецтво стає універсальною
формою, через яку не тільки висловлюється конкретний творець, але і сучасний глядач (слухач), що є причетним
до досвіду як окремого майстра, його нації, так і всього людства.
Ключові слова: мистецтво; комунікація; культурна комунікація; людство.
Микуланинец Леся Михайловна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры пения, дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин
Искусство как средство культурной коммуникации человечества
Цель работы – на основе анализа и обобщения работ в области философии, искусствоведения и культурологии уточнить понятие «культурная коммуникация», раскрыть специфику искусства как средства общения,
обосновать его влияние на диалог человечества с материальными и духовными достижениями разных эпох. Методология исследования заключается в применении аналитического, культурологического, исторического, аксиологического и системного подходов для раскрытия потенциала искусства в передаче культурных достижений
homo sapiens. Научная новизна. В статье аргументировано мнение, что искусство является одним из основных
факторов в построении коммуникативной системы общения; уточнено понятие «культурная коммуникация»;
освещена роль искусства как транслятора художественных достижений в различные исторические периоды. Выводы. Культурная коммуникация – часть глобального процесса взаимодействия между субъектами материальной и духовной сферы различных эпох, целью которого является восприятие, усвоение, трансляция на современном уровне гуманистических идей, осмысление и поиски ответов на важные философские вопросы.
Искусство способно удовлетворить высшую коммуникативную потребность персоны быть включенной в непрерывность бытия путем актуализации вечных идеалов. Благодаря этой функции оно обеспечивает сохранение,
передачу традиций и общественного опыта, епох, делает отдельных индивидуумов частью человечества. Художественные образцы как средство культурной коммуникации объединяют конечность и бесконечность истории.
Благодаря своей диалогической природе искусство становится универсальной формой, через которую не только
высказывается конкретный создатель, но и современный зритель (слушатель), который причастен к опыту как
отдельного мастера, его нации, так и всего человечества.
Ключевые слова: искусство; коммуникация; культурная коммуникация; человечество.
Mykulanynets Lesya, Senior Lecturer in department of singing, conducting and music-theoretical disciplines of
Mukachevo State Universitry, candidate of Arts
Art as a cultural activity community of humanity
The purpose of the article is to clarify the concept of “cultural communication” on the basis of analysis and
generalization of works in the field of philosophy, art criticism and cultural studies, to highlight the specifics of art as a
means of communication, to substantiate its influence on the dialogue of mankind with the material and spiritual
achievements of different epochs. Methodology. The research methodology is the application of analytical, cultural, historical, axiological and systematic approaches for disclosure the potential of art in the transfer of cultural achievements of
homo sapiens. Scientific Novelty. The article argues that art is one of the main factors in the construction of a communicative system. In it, there was specified a notion of “cultural communication.” Also, there was highlighted the role of art
as a translator of artistic achievements of humanity during different historical periods. Conclusions. The cultural communication is a part of the global process of interaction between the subjects of the material and spiritual sphere of various epochs. The purpose of it is the perception, the assimilation, the translation of humanistic ideas at the modern level,
the understanding and the search for answers to the important philosophical questions. Art can satisfy the higher communicative need of a person to be included in the continuity of being by updating the eternal ideals. Due to this function,
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it ensures preservation and transfer of traditions and social experience and makes individuals a part of humankind. Artistic patterns as a means of cultural communication combine the finality and the infinity of the history. Due to its dialogical
nature art becomes a universal form through which a specific creator expresses as well as a contemporary viewer (listener) which is involved in the experience of an individual master, his nation and the whole humanity.
Key words: art; communication; cultural communication; humanity.

Актуальність теми дослідження. У сучасному соціокультурному просторі, в якому визначальною якістю є інтерактивність, інформаційність, масовість, доступність тощо, однією із важливих проблем постає побудова комунікативної моделі людського буття. Актуальність даної тематики знаходить
своє втілення в активному вивченні різних видів спілкування (вербальне і невербальне), дослідженні
можливостей мови (домінуючого засобу контактування у суспільстві), виявленні закономірностей діалогу культур, аналізі варіантів трансляції здобутків у матеріальній та духовній сфері, розкритті комунікативного потенціалу мистецтва тощо.
Питання пошуку досконалого способу спілкування може бути вирішене шляхом зміни традиційних поглядів на даний процес. Так історично склалося, що він інтерпретувався передусім у вимірі
взаємозв’язку індивідуумів. Мистецтво у цьому контексті розглядалось лише як один із можливих шляхів організації контакту між людьми. Однак, ситуація істотно змінилася в ХХ столітті, коли усталене
уявлення про культурні здобутки як про засіб естетичного виховання особистості було доповнено розумінням їх визначної ролі у взаємодії між персонами, етносами та цілими народами. Суспільство усвідомило, що така комунікація знімає соціальні, територіальні та мовленнєві бар’єри.
Аналіз специфіки зазначеної проблеми потребує залучення до дослідницького наукового арсеналу категоріального апарату та досягнень різних гуманітарних наук: філософії, лінгвістики, мистецтвознавства тощо. Відмітимо, що майже всі значущі концепції культури, які виникають у ХХ столітті,
так чи інакше утверджують думку про її комунікативну природу (Р. Барт, К. Леві-Стросс, Ф. де Соссюр,
М. Фуко, Р. Якобсон, М. Бахтін, Ю. Лотман, Д. Чижевський, І. Бичко, А. Гуревич, С. Кримський та ін.).
Мистецтво як складова духовного спадку людства також характеризується потужним потенціалом контактування. Вивченням представленого питання займались такі зарубіжні науковці, як Г. Франк,
І. Гердер, Г. Лессінг, Ч. Моріс, М. Хайдеггер та ін.
Однак, реалії сьогодення, в яких особливу вагомість мають нові способи спілкування – телебачення, друковані газети та журнали, інтернет, що не завжди утверджують гуманістичні й вічні ідеали
(а часом виконують маніпулятивну функцію), посилюють роль художньої творчості як засобу комунікації. Актуальності набуває засвоєння провідних ідей кожної історичної епохи, які вона прагне констатувати та передати наступним поколінням через мистецькі твори. Це певний культурний спадок, своєрідні змістові, етичні, моральні, духовні меседжі, які на матеріальному і ментальному рівнях ми
сприймаємо, пізнаючи зразки людської діяльності.
Мета дослідження – на основі аналізу та узагальнення праць у галузі філософії, мистецтвознавства та культурології уточнити поняття «культурна комунікація», висвітлити специфіку мистецтва
як засобу спілкування, обґрунтувати його вплив на діалог людства з матеріальними та духовними здобутками різних епох.
Виклад основного матеріалу. Загальновідомим і усталеним фактом є те, що мистецтво – це
форма суспільної свідомості; вид праці особистості, який відображає дійсність у конкретних чуттєвих
образах. Воно володіє універсальною мовою, зрозумілою для представників різних національностей,
незалежно від того історичного періоду, в якому вони живуть. Серед його призначення (виховного естетичного, пізнавального, гедоністичного тощо), провідним, на нашу думку, постає комунікаційне. Недарма філософи різних епох (Арістотель, Г. Гердер, А. Бергсон, Б. Кроче та ін.) вказували на перевагу
в ньому саме функції спілкування.
Цілком зрозуміло, що творчість однією із головних цілей має діалог – як з своїми сучасниками,
так і з наступними поколіннями. Контактування є визначальним на всіх рівнях побутування мистецтва:
на першому – виступає результатом комунікації креативної персони й матеріалу; на наступних – процесом взаємодії з тим, хто перцептує. Тобто у рамках засвоєння культурного зразка можливе спілкування з його героями (особливо це помітно в літературі, театрі, живопису та скульптурі) і з майстром.
Можна сказати, що художній твір без контакту із тими, хто буде засвоювати, входити із ним у зв’язки,
не існує, він обов’язково передбачає особистісну реакцію.
Вияви креативності, завдяки своїй діалогічній структурі, з одного боку, демонструють певну досконалість образу, з іншого – передбачають програму ідеальної глядацької відповіді. Разом з тим, спілкування публіки з творчістю видатного митця приводить її до життя, знімає кордони між матеріальним і духовним світом, надає їй нової якості, що є наслідком культурного контактування.
Актуалізація комунікативної функції мистецтва визначає характер продукту діяльності творців
як попередніх епох, так і сучасності. Виділення даного компоненту закономірно потребує концентрації
дослідницького інтересу на розумінні сутності даного виду спілкування.
У науковій літературі існує численна кількість тлумачень терміна “комунікація”: механізм, за
допомогою якого забезпечуються існування та розвиток людських стосунків, який охоплює всі розумові
символи, можливості їх трансляції у просторі та збереження у часі (Ч. Кулі); соціальне поєднання
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індивідів засобами мови та знаків, установлення загальнозначущих наборів правил для різної
цілеспрямованої діяльності (К. Черрі); акт відправлення інформації від мозку однієї особистості до
мозку іншої (П. Сміт, К. Беррі, А. Пулфорд); специфічний обмін меседжами, процес демонстрації
емоційного та інтелектуального змісту (А. Б. Звєгінцев, А. П. Панфілов) тощо [1, 178].
Із вищенаведених визначень можна дійти висновку, що в широкому розумінні спілкування
означає будь-яку людську дію, відносини між індивідуумами, які виражають передачу певного повідомлення, змістових символів, спосіб їх популяризації у просторі й оберігання у різні історичні періоди.
Проте, даний процес виконує свою суспільно-культурну функцію засобами конкретної знакової системи, яка в універсальних формулах притаманна усім видам мистецтва.
Відомий американський лінгвіст і антрополог Е. Холлом стверджував, що культура – це комунікація, а комунікація – це культура [2, 89]. Повністю погоджуючись з першою частиною його тези, вважаємо другу досить дискусійною, оскільки не всіляке контактування в основі має даний потенціал. Однак, сконцентруємось на початковому постулаті даної думки, саме він розкриває діалогічну природу
цивілізаційного досвіду. Твір мистецтва, який витримав випробування часом, включений у духовний
спадок цивілізації і передає конкретний зміст не лише групі персон, для якої він був написаний (мається на увазі, що першими адресатами художніх здобутків є ті, хто жили у той час, в якому вони створені), але і всьому людству. Таким чином, у ХХІ столітті, через культуру ми сприймаємо, усвідомлюємо і
трансформовано засвоюємо провідні ідеї попередніх епох. Вони передають інформацію про їх ідеали,
прагнення, навіть помилки, які мали б навчили брати до уваги трагічні історичні події.
Суголосною ідеї Е. Холла є думка Ю. Лотмана: “Культура є формою спілкування між людьми і
можлива лише у такій групі, в якій вони спілкуються. Її розвиток, як і акт творчої свідомості, є обмін між
“Я” й “іншим”” [3, 117]. Інтерпретуючи бачення вченого, ми усвідомлюємо комунікаційну домінанту в
розумінні даного поняття. Однією із головних соціогенних потреб індивідуума є діалог через культуру.
Вона виникає тоді, коли особистість накопичує власний життєвий досвід і бажає ним поділитись. Будьякий митець важливим завданням своєї діяльності ставить заявити про своє суб’єктивне бачення світу, бути почутим і зрозумілим цілим людством. Художні твори постають як своєрідна автобіографія
креативної персони, портрет епохи, в якій вона живе, послання до наступних поколінь (причому таке,
яке актуалізовує вічні філософсько-етичні проблеми). У цьому контексті є очевидним, що мистецтво –
засіб комунікації цілих цивілізацій.
Цікавим у поглядах Ю. Лотмана, у вимірі нашого дослідження, є бачення еволюції матеріальних і духовних надбань. Вважаємо, що тим “іншим” по відношенню до “Я”, про які говорить науковець,
може бути художня творчість. Саме вона, з одного боку, створюється у рамках культури, відповідно з її
домінуючими кодами, з іншого – для того, щоб вийти на новий рівень розвитку, мистецтву необхідно
стати “чужим” до вже усталених норм й існуючих законів.
Суголосним вищезазначеним твердженням є тлумачення представленого виду комунікації дослідниками А. Виноградовою, О. Петровою, Н. Фоміною. Вони пропонують таке визначення: “сукупність природних і штучних знаків (символів, зображень) за допомогою яких відбувається збереження і
передача від одного покоління до наступного накопиченого людського досвіду, що в подальшому трансформується в нові ідеї, відкриття, які формують соціальну пам’ять і впливають на майбутню організацію культури” [4, 218].
Представлене бачення заявленої проблематики, окрім функції оберігання суспільної практики,
виділяє креативну складову даних дефініцій. Культура і комунікація є тим фундаментом, на якому ґрунтуються новації, дають поштовх для розвитку художніх шляхів, однак одночасно апелюють до традицій соціуму. Мистецтво у такій системі є універсальною формою контактування, оскільки у значущих
його творах завжди прослідковується зв'язок із попередніми епохами, проте дійсно вагомими вони
стають, коли декларують постулати, які ще не звучали в історії.
Г. Леонова під культурною комунікацією розуміє: “процес взаємодії або спілкування глядача
(слухача) з творчими зразками у рамках художнього простору, який вбирає передачу і отримання інформації через різні канали; її інтеграцію у свідомість реципієнта” [5, 229]. На нашу думку, даний вид
діалогу передбачає обмін саме мистецьким повідомленням, вони є її ядром та змістотворчим компонентом. Міжособистісний вплив здійснюється через сприймання та засвоєння досвіду всього людства,
який закодований у цих меседжах.
Я. Яскевич визначає досліджуваний нами тип спілкування як “засіб відтворення, збереження і
створення різних програм, які визначають риси конкретного типу культури” [6, 235]. Вважаємо, що
експлікація досить вузько інтерпретує заявлену дефініцію. Вона вказує лише на побудову певної стратегії, на вектор розвитку матеріальних і духовних цінностей суспільної групи людей, не уточнюючи,
яким чином можлива їх реалізація.
Сучасна гуманітарна наука пропонує велику кількість тлумачень поняття “культурна комунікація”. Однак, дуже часто акцент виставлений не на етичній чи естетичній складовій, а на соціальному
аспекті. У цьому контексті заявлений термін постає як спосіб, за допомогою якого здійснюється управління діями індивідуумів, налагодження міжкультурного діалогу, він є умовою існування певного типу
суспільства.
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Визначаючи умови здійснення досліджуваного виду комунікації, багато дослідників вказують на
необхідність спільності мови тих, хто залучений у процес спілкування, способів передачі інформації, і
певні закони, згідно яких у конкретний історичний період відбувається функціонування ціннісних орієнтирів. Згідно вищенаведеної позиції ми вважаємо, що мистецтво є найбільш адекватною формою контактування, оскільки засоби виразності художньої творчості в певну епоху спільні для неподібних національних культур. Мова мистецтва (за виключенням літератури і театру) зрозуміла (хоча і на різних
інтерпретаційних етапах, у залежності від внутрішнього розвитку особистості) цілому людству. Щодо
каналів повідомлення, то вони діють на часовому або просторовому рівнях, впливаючи симультанно
або сукцесинно, однак є загальними для будь-якої аудиторії.
Відомо, що у конкретний історичний відрізок часу функціонують єдині постулати еволюції усіх
видів мистецтва – вони доносять основну ідею. Наприклад, у середньовіччі панує теоцентричне розуміння світу. Зразки художності своїми специфічними засобами виразності його утверджують: музика –
через одноголосний григоріанський хорал (Бог один, істина одна, тому домінує одноголосся); живопис
– через іконографію, що розкриває основні засади християнського віровчення; театральне мистецтво
– через церковну драму (інсценізація окремих євангельських епізодів); література – через своєрідні
релігійні жанри та їх тематику також направлена на сповідування духовних цінностей. Це не означає,
що інші постулати не функціонували у даний період, однак, знайомлячись з творами мистецтва, ми
зчитуємо ті думки, про які нам розповідає епоха.
Висновки. Аналіз присвячених питанням культурної комунікації наукових праць дозволив констатувати, що вона є частиною глобального процесу взаємодії суб’єктів культури різноманітних історичних періодів, ціллю якого є сприйняття, засвоєння, трансформація та трансляція на сучасному рівні
гуманістичних ідей, осмислення та пошуки відповідей на важливі філософські питання. Даний вид спілкування здійснюється через певні знакові символи, які містяться у художніх творах. Вони спільно інтерпретуються особистостями з неподібним соціальним досвідом, що сприяє налагодженню взаєморозумінню.
Мистецтво є ключовою ланкою у комунікації. Вона чи не єдина сфера у життєдіяльності цілого
людства, засобами якої воно будує відносини з своєю епохою, її матеріальними та духовними надбаннями та органічно входить у вертикаль історичної та соціокультурної ситуації усіх часів. Художні
твори постають тим еталоном, що через спілкування із глядачем (слухачем) здатний задовольнити
вищу комунікативну потребу персони бути включеною у безперервність буття шляхом актуалізації вічних ідеалів. Завдяки цій функції мистецтво не старіє, забезпечує збереження і передачу традицій та
суспільного досвіду, робить окремих індивідуумів людством.
Художні зразки як засіб культурної комунікації поєднують кінець і безкінечність історії. Вони є
суб’єктом, що здійснює взаємодією особистостей різних епох. Завдяки своїй діалогічній природі мистецтво стає універсальною формою, через яку висловлюються не тільки конкретний творець, але і
сучасний глядач (слухач), який є причетним до досвіду як окремого майстра, його нації, так і всього
людства.
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АРХАЇЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОМУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
ТА ЇЇ ПРОЛОНГАЦІЇ У ВИКОНАВСТВО
Метою дослідження є виявлення у виконавських стильових двоїчностях «суворого – вільного» («класичного – акласичного», «класичного – романтичного») історичного сліду сакрального – профанного, що виросли з
первинних розумових дипластій глибокої архаїки. Методологічною основою дослідження виступає інтонаційний
підхід шкіл Б. Яворського й Б. Асафьєва в Україні, у межах якого виділені стильовий компаратив і культурологічний міждисциплінарний метод, за допомогою яких усвідомлюється закономірний зміст виконавських стильових
автономізацій у професійній музиці. Наукова новизна зумовлена тим, що вперше в музикознавстві представлена теорія детермінації першокультурними стимулами логіки термінологічного вжитку виконавців-фахівців, для
яких розрізнення класичного – акласичного й їхніх аналогів становить підставу стильової автономізації виконавського мистецтва стосовно множинності стильових градацій композиторської творчості. Висновки. Архаїчна дипластія – джерело двійкових конструкцій ідеальної сфери, що визначає апріорні розрізнення в розумових операціях
типу опозицій протилежних якостей, необхідних в описі окремих предметів, явищ і характеристики істотних показників цих останніх, що має безпосередній вихід на двоїчність рахункових визначень і на архетипові конструкції
релігійних символів. Троїчність, виділювана як щось специфічне в розумових операціях європейців, проте, утворює і щось показове для східного світосприймання-світорозуміння, будучи похідною від двоїчності. Базисністю
для будь-якої творчої сфери, включаючи музично-виконавську, канонічних форм традиційного мистецтва, фольклорного й популярного, релігійного в тому числі, стосовно якого (= «класичному-зразковому») авторська творчість
завжди утворює «вільний» (= «романтичний-одиничний») варіант, – у сукупності історичного розкладу змін ролів і
типів творчої активності індивідів і колективних суб'єктів народів, націй, інших ментальних спільнот тощо. Виконавська дихотомія класичне – акласичне утворює втілення глибинних, зумовлених духовною онтологією опозицій «суворого– не-суворого» мистецтва, виконавських переваг, обумовлених співвідношенням ритуальнобогослужбового й світськи-«успадкованого» мислення.
Ключові слова: виконавська дихотомія класичне – акласичне; першомузична творчість; психологія дипластії; опозиція сакрального/ритуального – профанного/буттєвого.
Муляр Павел Михайлович, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой специального
фортепиано Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой
Архаические предпосылки первомузыкального творчества и его пролонгации в исполнительство
Целью исследования является обнаружение в исполнительских стилевых двоичностях «строгого – свободного» («классического – аклассического», «классического – романтического») исторического следа сакрального – профанного, выросших из первичных мыслительных дипластий глубокой архаики. Методологической
основой исследования выступает интонационный подход школ Б. Яворского и Б. Асафьева в Украине, в пределах которого выделены стилевой компаратив и культурологический междисциплинарный метод, с помощью которых осознается закономерный смысл исполнительских стилевых автономизаций в профессиональной музыке.
Научная новизна обусловлена тем, что впервые в музыкознании представлена теория детерминации первокультурными стимулами логики терминологического обихода исполнителей-профессионалов, для которых различие классического – аклассического и их аналогов составляет основание стилевой автономизации исполнительского искусства по отношению к множественности стилевых градаций композиторского творчества. Выводы.
Архаическая дипластия – источник двоичных конструкций идеальной сферы, которая определяет априорные
различения в мыслительных операциях типа оппозиций противоположных качеств, необходимых в описании от-
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дельных предметов, явлений и характеристики существенных показателей этих последних, что имеет непосредственный выход на двоичность счетных определений и на архетипичные конструкции религиозных символов.
Троичность, выделяемая как нечто специфическое в мыслительных операциях европейцев, тем не менее, образует и нечто показательное для восточного мировосприятия-миропонимания, будучи производной от двоичности.
Базисностью для любой творческой сферы, включая музыкально-исполнительскую, канонические формы традиционного искусства, фольклорного и популярного, религиозного в том числе, по отношению к которому (= «классическому-образцовому») авторское творчество всегда образует «свободный» (= «романтический-единичный»)
вариант, – в совокупности исторического расклада смен родов и типов творческой активности индивидов и коллективных субъектов народов, наций, иных ментальных общностей и др. Исполнительская дихотомия классическое – аклассическое образует запечатление глубинных, обусловленных духовной онтологией оппозиций
«строго – не-строгого» искусства, исполнительских предпочтений, обусловленных соотношением ритуально-богослужебного и светски-«подражательного» мышления.
Ключевые слова: исполнительская дихотомия классическое – аклассическое; первомузыкальное творчество; психология дипластии; оппозиция сакрального/ритуального – профанного/бытийного.
Mulyar Pavel, The candidate of art criticism degree, reader, head of the chair special pianoforte of Odessa
National A.V.Nezhdanova Academy of Music
Аrchaic premises primary musical creative activity and his prolongation in performance
The purpose of the article is a finding in performance style duality "strict - free" ("classical – non-classical,"
"classical - a romantic") of the history trace of sacral - рrоfаne, which have proceeded from primary reflective diplastos of
deep аrchaic thinking. Methodology. The methodological base of the study emerges the intonation approach of the
schools B.Yavorskiy and B. Asafiev in Ukraine, within which is chosen style comparative and culturology interdisciplinary
methods, using which is realized natural sense performance style аutonomy in professional music. Scientific novelty is
conditioned that that for the first time in musicology is presented the theory of determinism first cultural stimulus of a logic
of the terminological everyday life of the performers-professional, for which distinguishing classical – non-classical and
their analog forms the base of a style autonomy of performance art to multiplicity style gradation in composer creative
activity. Conclusions. Archaic diplastos - a source binary design ideal sphere, which defines a priori distinguishing in
reflective operation type opposition of opposite quality, necessary in description separate subject, phenomena and
features of the essential factors these last that has a direct output on a duality of counting determinations and on the
archetype designs of the religious symbol. Triplicity, selected as something specific operation in reflective operations of
European, however, forms and something significant for east conception of the world, being derived by duality. The base
for any creative sphere, including music-performance, canonical forms traditional art, folklore and popular, religious
including, to which (= "classical-exemplary") author's creative activity always forms "free" (= "romantic-single") variant, in the aggregate history range of change sort and types to creative activity individual and collective subject folk, nation,
other mental generalities, others. Performance dichotomy classical – non- classical forms embodiment of deep,
conditioned spiritual оntоlоgy opposition "strictly - not-strict" art, of the performance preferences, conditioned by
correlation ritual-pertaining and secular-"imitative" thinkings.
Key words: Performance dichotomy classical – non- classical; primary musical creative activity; psychology
diplastos; opposition sаcral/ritual - profane/being.

Актуальність теми дослідження визначається її затребуваністю практикою виконавської діяльності, а також потребами в теоретичних узагальненнях останньої заради інтенсифікації розвитку вказаної сфери творчості, яка в умовах «кінця часу композиторів» (В. Мартинова) [8] набирає спеціальної
самозначущості і принципової автономізації відносно композиторської творчості.
Аналіз досліджень і публікацій. У працях А. Валлона, Б. Поршнєва, Б. Асафьєва підняті питання обумовленості понятійного наповнення мистецтвознавчих – музикознавчих термінів значеннєвістю
первісного синкретизму слова-ритуалу-міфу, що стосується й символіки «двоїстості» [1; 3] у виконавськи-стильових визначеннях «класичного – романтичного», «суворого – вільного».
Метою дослідження є виявлення у виконавських стильових двоїчностях «суворого – вільного»
(«класичного – акласичного», «класичного – романтичного») історичного сліду сакрального – профанного, що походять з первинних розумових дипластій глибокої архаїки.
Методологічною основою дослідження виступає інтонаційний підхід шкіл Б. Яворського й
Б. Асафьєва в Україні, у межах якого виділені стильовий компаратив і культурологічний міждисциплінарний метод. Наукова новизна зумовлена тим, що вперше в музикознавстві представлена теорія
детермінації першокультурними стимулами логіки термінологічного вжитку виконавців-фахівців, для
яких розрізнення класичного – акласичного й їхніх аналогів становить підставу стильової автономізації
виконавського мистецтва стосовно множинності стильових градацій композиторської творчості.
Виклад основного матеріалу. У людській праісторії спостерігається розумовий механізм двійкових побудов, які становлять продовження в мисленні психологічних операцій дипластії [9]. У них
виявляється проекція у структуру думки-дії конституційного розділення сфер мозкової активності на
ліво- і правокульову сфери, з відповідним розрізненням континуальності – диференційованості в
останньому, знака – позначуваного в дипластії, високого – низького, чоловічого – жіночого, свого –
чужого тощо, у двоїчності першомислительних акцій. Універсальність у культурному досвіді людей
двійкових опозицій визначає базисність двійкових з'єднань у ранніх цивілізаціях Сходу, що стають згодом відмітною культурною ознакою, тоді як більш пізній принцип потрійних структур становить
специфіку європейських стереотипів розумових операцій [10]. Потрійний підхід європейців відповідає
тій готовності до розуміння абстракції як реальності, що відрізняє менталітет європейців [11, 32].
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Але цей «територіальний» поділ планети за перевагою розумових стереотипів є відносним, оскільки й
на Сході ми зустрічаємо увагу до троїчності («серединного» у китайській філософії, індійський принцип
«тримурті», що «Гегель співвідніс зі своїм філософським вченням про тезу, антитезис і синтез» [3, 50].
І все-таки історично первинним як вихідних розумових принципів є двійкові опозиції. Очевидна
похідність потрійних з'єднань із двоїчності; «третє» – і в гегелівській діалектиці виступає у вигляді результату взаємодії протилежних початків; якість же цієї взаємодії також є культурно показовою: вона
виражається в європейській «боротьбі протилежностей» і принципі «взаємодопоміжності різного» у
китайській концепції Тань Ци тощо. Так чи інакше, культурні принципи усвідомлювалися в різних цивілізаціях як загальні – завдяки безпосередньому контакту-взаємодії, або внаслідок особливого роду
паралелізмів культурних виборів, які ми повсюдно спостерігаємо в «історії людей», як понятійно позначив своє вчення про «етносфері» Л. Гумильов [6, 32-41].
Елементарна первинна символіка, апріорні моменти, що «запускають» механізм мислення,
зводяться до розрізнення абстракції крапок-кіл і ліній [5, 25, 27], у яких перше – «потенціал» ліній, а
друге – двоїстість вертикалі й горизонталі (і похідне – перетинання останніх, хрест) [5, 23-27]. Така вихідна одиничність – двоїчність в орієнтації світу зберігає самостійну значимість у європейських вимірах Християнського періоду. Вчення про Трійцю, що становить символ віри, духовний початок світу,
визначається діяльністю чотирьох апостолів (Марк - Іоанн, Матфей – Лука, їхні зодіакальні знаки Лев
– Скорпіон / Орел, Водолій – Телець). Вони персоніфікують чотири стихії, з яких кожні дві – пари протилежностей: вогонь – вода, повітря – земля [3, 24-25]. У символіці, що йде від Стародавності, хрест –
це «зображення четирьохкратія, що завжди означало матеріальний світ – речовність.… Ще в дохристиянській символіці хрест був також і символом страждання, адже корінь всіх лих – реальність миру, з якою доводиться вважатися» [3, 25]. Але й квадрат - «знак матеріального світу, складеного із
чотирьох стихій, які у свою чергу відповідають чотирьом сторонам світу» [3, 37]. У пояснення прийнятої символіки чотирьох Євангелістів відзначається те, що «втілення Бога, як всеосяжного духу, що
матеріалізувався (курсив П. М.) у земній сфері, підкоряється законам чотирьох стихій: вогню, води,
повітря й землі». І далі: «Кожний з євангелістів…представляє один із цих елементів, які сприяли прояву (курсив П. М.) Бога» [3, 201] .
Людське прамислення визначає той континуум творчо-перетворюючої діяльності, поза якою
немислиме існування культурної штучності відносин людського суспільства й людських індивідів.
Концепція етносу-націй як ментальності, заявлена в теорії етносфери Л. Гумильова [6], обертає нашу увагу на культурну умовність ідеальних стимулів розумової ритмізації індивідів у нації, у розрізненні свого – чужого не за расово-біологічним, але за поведінково-спільонотними ознаками (гіпертрофія «мовотворення» на перших етапах людської праісторії, що прямо протилежне тваринному
оточенню людей). Відповідно, ритуальне дійство має тенденцію виявлення дихотомії: уготовлюване –
здійснюване, що вирішує психологічно-ідеальне прилучення індивідів до культурного «свого». Відмітимо, архаїчна традиція Православної літургії, на відміну від богослужбових актів неортодоксальних
церков (новокатолицької, протестантських), чітко розрізняє в даного роду дійстві вираження двох фаз:
«літургія оглашених» – «літургія вірних». Особливого роду двійковість системи ладових відносин (тоніка –нетоніка), поза якими не існує музика як цілісність висловлення, визначає «філософію музичної
структури», про яку спеціально зауважує Е. Алкон. Співчутливо цитуючи К. Южака відносно «виходу
науки про лад до загальнолюдських універсалій», названа автор указує на «ладову модель» як «бінарну структуру асиметричного типу», особливістю якої є «її антропоморфна асиметричність, тобто релевантність опозиції чоловічий/жіночий..., що головує в наборі семіотичних опозицій світу» [1, 27-28]. І
далі пояснюється: «...через призму опозиції м/ж (чоловіче – жіноче, П. М.) у стародавності розглядалося багато явищ: звуковисотна система люй-люй стародавньої китайської музики..., найдавніший принцип класифікації раг..., взаємини ритму й мелодії в античній традиції..., наспіву й віршованого розміру
– у ведийській традиції..., свари й шруті...» [1, 28]. Таким чином, можна дійти висновку з наведених
узагальнень: «При розгляді опозиції м/ж у поле зору попадає …її бінарність, дихотомічність…»(курсив П.М.) [1, 29]. Музичний світ в атрибутиці основ свого мистецтва – тонально-ладових
відносинах – втілює елементарно-базисну структуру мислення: устій – неустій, тонічне – нетонічне,
провідне – супровідне. Мелодичний лад, універсальний для культур всіх народів миру, втілює, за Р.
Реті, двоїчність тонікального – нетонікального, визначаючи всепроникненість того, що древні називали «мусикією» і яка втілювала загальні, необхідні й досконалі основи буття. Двійковий підхід утворив
основи числових символів – парне-непарне, – маючи продовження у двійковій системі вирахування
кількості інформації.
У поезії У. Блейка відбита комбінаторика протилежностей, які є підставами цілісності світу. Англійський поет і художник був шанувальником даосистської концепції Тань Ци, одним з перших у постренесансній Європі у двійкових опозиціях якостей здійснив контакт традицій європейського Заходу й
китайського Сходу. І у двійкових же вимірах проступає в його віршах ідея єдності «людської сутності»:
Коли не будем відбирати,
Не треба буде подавати –
Ні голоду, ні спраги,

Когда не станем обирать,
Не нужно будет подавать –
Ни голода, ни жажды,
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І кожному - наснаги.

И будет счастлив каждый.

На Страху втримано спокій,
На Себелюбності - розбій,
Немилосердя ж пути –
Душі нема спокути... (пер. автора)

На Страхе держится покой,
На Себялюбии – разбой,
А ковы Бессердечья
В душе плодят увечья…[4, 125]

Двійкові структури зазначений автор усвідомлює як універсальні принципи світу, яким правлять протилежності «Безвинності» і «Досвіду» [4]. Цю двоїчність Блейк, сучасник В. Моцарта, усвідомлював як історичні етапи Віри й Знання, під знаком яких розвивалася європейська культура від Середньовіччя до світської Просвіти. І на відміну від його ж сучасника І. Канта, зазначену двоїчність (Віра –
Знання) він не усвідомлював як антиномії, тобто «непримиренні» протиріччя. На хвилі «неокантіанства» кінця ХІХ століття символісти заявляють Блейка своїм попередником, тим самим проектуючи на
новому історичному витку змінність романтичної Віри й техницистського Знання епохи Наукової революції. Так, від Блейка до ХХ ст. зложилася в мистецтві установка на парну змінність якостей вираження в синхроніці поетичного вираження й проекції цієї двоїчності в історичній стильовій диахроніці.
Обертові рухи як основа механічних процесів стали ідеальною моделлю для музичних образів
епохи perpetum mobile (від Й.С. Баха до К. Вебера). Однак у цьому матеріалістичному баченні музичної механістичності як тої, що відбиває ньютонівську механіку всесвіту, керовану законами маси, впізнана ідея фізичної картини миру. Остання, як відомо, була народжена абсолютизацією космічного
обертання й надихалася мусикійством, породжуючи уявлення про людську історію як про повторення
в обертових рухах тієї ж якості. Однак, саме уявлення про замкнуте переміщення, циклічність припускає уподібнення іншого в даному, пізнання в іншому рис вихідної якості. І звідси – робота бінарного
поділу вихідного й іншого, але подібного до вихідного. Цей логічний екскурс дозволяє підійти до культурної механіки, що виділена ще в стародавності як історична структура повторюваності героїчноговихідного на спадкоємцях. І звідси випливає розрізнення освіченого-обраного і варварського, героїчних епох – і епох деградації. Ці первинні дихотомії показові для культурної історії, засновниками якої
були завжди героїчні особистості. Вони склали підстави для культурно-історичного підходу в ХIХ столітті на хвилі неокантіанства в філософії, виявилася в роботах Г. Вьольфліна і в його концепції «класичного-акласичного» як Ренесансу й Бароко у проекції на мистецтво живопису. Трифазна діалектика
процесуальності, що виявилася в центрі німецької філософської системи (Г. Гегель), визначила музичну діалектику сонатності. І якщо концепція Дж. Віко склала базу механічної картини світу, в якій сукупність одиничних процесів утворювала механічну «складену лінію» культури, то відкриття філософської діалектики й її музичного аналога в сонатності [7, 292-308], виводить на «лінійність»
багатоскладеної процесуальності.
У В. Мартинова виділені два формотворних принципи, що відповідають Виконавськиваріативній «бриколажній» і композиційній системам: «колоподібність» богослужбового співу й «прямолінійність» світської музики. Останнє так пояснюється названим автором: «Прямолінійний принцип
формоутворення є наслідком прямолінійного руху душі, що виходить із себе до споглядання зовнішніх
предметів і явищ, і відбиває вислів профанічного прямолінійного часу… Прямолінійні мелодійні форми, що утворюють тіло музики, ніяк не зв'язані ні з богослужбовими колами, ні з Типіконом, але абсолютно вільні, самозначимі й підкоряються своїм власним законам організації…» [8, 75]. Ці «власні закони організації» визначені Б. Асафьєвим у його концепції «процесуальності музичної форми» [2] як
«єдність контрасту й тотожності», що становить «форму-розвиток», а не «ходіння кругами» в ритуальному, дохристиянському й Християнському мистецтві. Зазначена двоїчність музичного шляху – музика
богослужбова й музика композиторська – визначає двоїчність домінуючих принципів виконавської
творчості: Виконавської в її самодостатності в першому випадку й обумовленої композиторською волею в другому. З одного боку, протиставляючи богослужбове й світське, ми не повинні забувати про
церковні джерела європейського музичного професіоналізму. А з іншого боку – ураховувати гнучке
проникнення через «побут-вульгату» елементів світського. В остаточному підсумку, культ у європейському класичному мистецтві композиторського генія виводить на «симуляцію бриколажу» у виконавській діяльності в межах музичної художньо самодостатньої класики: у ролі «моделі» виконавських «кругових» проникнень в «композиторський задум» виступає…текст композиторського твору. І цей,
імітуючий богослужбову varietas виконавський підхід, прийнято називати «класичним», «суворим» –
як відповідним до жанрово-стильового виміру композиції. І навпаки, «уподіблювана» до композиторської «сваволі» [8, 12-17] виконавська активність виконання-інтерпретації, що висуває дещо відмінне
за змістом від композиторського тексту (а то й порушуюча останній у тім або в іншому ракурсі), утворить «вільний романтичний» виконавський підхід. Таким чином, історично-процесуальне ціле, відбите у вигляді одиничних «пульсацій» творів – стилів як моделей процесуальних утворень життя, є своєрідною реакцією «космічного» погляду на одиничності трифазово-процесуально даних виявів живого.
Художній світ, спрямований у постренесансній Європі на втілення повноти «земного-почуттєвого»,
виявився джерелом систематизації й «наджиттєвих» форм «пульсуючих якостей», в історичному розгортанні відбитих як співвідношення класичного - акласичного принципів.
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Так, у концепції історії мистецтва виявилася спеціально та велика методологічна роль, що одного разу І. Кант [7, 288-291] визначив для сфери «витонченого»: бути «сполучним мостом» між антиноміями Розуму й Віри, Знання-досвіду й віросповідального Натхнення. «Пульсації» конструктивно
цілеспрямованого мислення, що створює класику видово-стилістично виявлювану у творчості і тої, що
йде на зміну деструктивних тенденцій, чудові є тим, що уготовлююють систему відновлення класичних нормативів, які самі по собі являють високе надбання художнього самовираження. Виконавське
уподібнення значеннєвостям, вибудуваним композитором, що успадковує богослужбовий varietas,
Виконавство, що підкоряє самозначиму індивідуальність артиста над ним поставленому МайструГенію, –усвідомлюється як «класичне-суворе» (по-церковному «серйозне») мистецтво. І навпаки, за
прикладом композиторського індивідуалізму, – протистояння індивідуальності виконавця – індивідуалізованим змістам композиції – є функцією «акласиченого» («романтично-несуворого») вираження.
ХХ століття ввійшло в історію культури як століття «розриву з європоцентризмом», що протистояло європоцентристським устремлінням Нового часу, коли європейський «троїчний» принцип панував в європейській філософії і показовим був для традиційних релігійних доктрин (Православ'я –
Католицизму). Він становив істотну сторону ритмоорганізації музики Європи, до того ж остання була
економічно й ідеологічно пануючою в планетарному культурному просторі Нового часу. Одночасно зі
становленням модерну від 1870-х років у філософії затверджується неокантіанський підхід, для якого
показова «спрощувальна» формула стосовно діалектичної класики, яка сформувала до середини ХХ
ст., так би мовити, «двофазну діалектику» Франкфуртської школи в персоні Т. Адорно. І якщо в популярній сфері ХIХ століття вальсова тридольність була всеохоплюючою формулою, то джаз і рок у ХХ
столітті, які так чи інакше сполучили європейські впливи з африканськими-азіатськими, ведуть до «інтернаціоналізму» двофазного – двох-чотиридольного розміру.
Висновки. Архаїчна дипластія – джерело двійкових конструкцій ідеальної сфери, що визначає
апріорні розрізнення в розумових операціях типу опозицій протилежних якостей, необхідних в описі
окремих предметів, явищ і характеристики істотних показників цих останніх, що має безпосередній
вихід на двоїчність рахункових визначень і на архетипові конструкції релігійних символів. Троїчність,
виокремлена як щось специфічне в розумових операціях європейців, проте, утворює і щось показове
для східного світосприймання-світорозуміння, будучи похідною від двоїчності. Базисністю для будьякої творчої сфери, включаючи музично-виконавську, канонічних форм традиційного мистецтва, фольклорного й популярного, релігійного в тому числі, стосовно якого (=«класичному-зразковому») авторська творчість завжди утворює «вільний» (=«романтичний-одиничний») варіант, – у сукупності історичного розкладу змін ролів і типів творчої активності індивідів і колективних суб'єктів народів, націй,
інших ментальних спільнот тощо. Виконавська дихотомія класичне – акласичне утворює втілення
глибинних, зумовлених духовною онтологією опозицій «суворого – несуворого» мистецтва, виконавських переваг, обумовлених співвідношенням ритуально-богослужбового й світськи«наслідувального» мислення.
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«ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ» В.А. МОЦАРТА:
К ПРОБЛЕМЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОПЕРНОГО ТЕКСТА
Целью данного исследования является изучение оперы В.А. Моцарта «Похищение из сераля» в свете
ее сценического бытования, становящегося неотъемлемым компонентом оперного текста, а также рассмотрение
особенностей функционирования интерпретативно-постановочных версий данной оперы в современном художественно-культурном пространстве. Методология. Специфика заявленных в работе направлений исследования
обусловила объединение историографического, семиологического, компаративного и проблемного научноисследовательских методов. Научная новизна заключается, с одной стороны, в определении тех коммуникационных механизмов, благодаря которым опера В.А. Моцарта «Похищение из сераля» продолжает оставаться одним из хедлайнеров современного музыкального театра, с другой стороны, в подходе к опере как к исторически
открытому феномену, ценностно-смысловая архитектоника которого мобильна, вариативна и поддается переосмыслению. Выводы. «Похищение из сераля» В.А. Моцарта принадлежит к одному и тех классических образцов жанра, которые часто становятся объектом нестандартных режиссерских интерпретаций. Свободное экспериментаторство, заостряющее постмодернистскую насыщенность спектакля, отличают, прежде всего,
фестивальные постановки «Похищения из сераля», в то время как традиционализм прочтения оперы более характерен для репертуарного театра. Среди причин подобных свободных интерпретативно-сценических трансформаций, происходящих с оперой, и обеспечивающих ее новое прочтение, можно назвать, во-первых, органику
комической оперы, условность ее сюжета, состоящего из комплекса универсальных пародийно-гротесковых
формул; во-вторых, формирование концепции противоречия видимого и звучащего как сочетания ужасающей,
подчас, реальности происходящих событий и прекрасной музыки В.А. Моцарта.
Ключевые слова: музыкальный текст; оперный текст; сценическая интерпретация; режиссерский театр;
концепция противоречия.
Нан Жи, директор факультету музики, магістр, доцент Даляньського університету іноземних мов
«Викрадення із сералю» В.А. Моцарта: до проблеми сценічної інтерпретації оперного тексту
Метою даного дослідження є вивчення опери В.А. Моцарта «Викрадення із сералю» в світлі її сценічного побутування, що стає невід’ємним компонентом оперного тексту, а також розгляд особливостей функціонування інтерпретативно-постановочних версій даної опери в сучасному художньо-культурному просторі. Методологія.
Специфіка заявлених в роботі напрямів дослідження зумовила об’єднання історіографічного, семіологіческого,
компаративного та проблемного науково-дослідних методів. Наукова новизна полягає, з одного боку, у визначенні тих комунікаційних механізмів, завдяки яким опера В.А. Моцарта «Викрадення із сералю» продовжує залишатися одним з хедлайнерів сучасного музичного театру, з іншого боку, в підході до опери як до історично відкритого феномену, ціннісно-смислова архітектоніка якого мобільна, варіативна та піддається переосмисленню.
Висновки. «Викрадення із сералю» В.А. Моцарта належить до одного із тих класичних зразків жанру, які часто
стають об’єктом нестандартних режисерських інтерпретацій. Вільне експериментаторство, що загострює постмодерністську насиченість вистави, відрізняють, перш за все, фестивальні постановки «Викрадення із сералю», в
той час як традиціоналізм прочитання опери більш характерний для репертуарного театру. Серед причин подібних вільних інтерпретативно-сценічних трансформацій, що відбуваються з оперою, і забезпечують її нове прочитання, можна назвати, по-перше, органіку комічної опери, умовність її сюжету, що складається з комплексу універсальних пародійно-гротескових формул; по-друге, формування концепції протиріччя видимого і того, що
звучить як поєднання жахливої, часом, реальності подій, що відбуваються та прекрасної музики В.А. Моцарта.
Ключові слова: музичний текст; оперний текст; сценічна інтерпретація; режисерський театр; концепція
протиріччя.
Nan Ri, Director of the faculty of music, Associate Professor Dalian University of Foreign Languages
«Abduction from the serial» V.A . Mozart: to the problem of stage interpretation of opera text
The purpose of the article is to study the opera V.A. Mozartє’s «Abduction from the serel» in the light of her
stage life, becoming an integral part of the opera text, as well as consideration of the peculiarities of the functioning of the
interpretive and staging versions of this opera in contemporary artistic and cultural space. Methodology. Specificity of
the directions of research stated in the work led to the unification of historiographical, semiological, comparative and
problematic research methods. Scientific novelty consists, on the one hand, in the definition of those communication
mechanisms, thanks to which the opera V.А. Mozart’s «Abduction from the serial» continues to be one of the headliners
of the modern musical theater, on the other hand, in approaching the opera as a historically open phenomenon, the value-semantic architectonics of which is mobile, varied and subject to rethinking. Conclusions. «Abduction from the serial» V.A. Mozart belongs to one of those classic genres, which often become the subject of non-standard directorial interpretations. Free experimentation, which exacerbates the postmodern saturation of the performance, is distinguished,
above all, by the festival performances «Abduction from the serial», while the traditionalism of reading the opera is more
characteristic of the repertory theater. Among the reasons for such free interpretive-stage transformations that occur with
the opera, and provide for its new reading, one can firstly name the organics of the comic opera, the conventionality of its
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plot, consisting of a complex of universal parody-grotesque formulas; and secondly, the formation of the concept of the
contradiction of the visible and the sound that sounds like a combination of the terrible, sometimes, reality of the events
taking place and the beautiful music of V.A. Mozart.
Key words: musical text; opera text; stage interpretation; directorial theater; concept of contradiction.

Актуальность исследования. Около двух столетий оперы В.А. Моцарта занимают верхние
строчки репертуарных рейтингов мировых оперных театров. К тройке лидеров среди театральных сочинений В.А. Моцарта по количеству постановок – «Волшебной флейте», «Свадьбе Фигаро» и «Дон
Жуану» – вплотную примыкает «Похищение из сераля». Сценическая жизнь этого зингшпиля наряду с
перечисленными операми – особенно во второй половине ХХ и начале ХХІ веков – проходит в русле
практически постоянного интерпретативно-постановочного обновления. Поскольку опера получает
наибольшую степень своей реализации в момент сценического воплощения, мы можем говорить о
том, что в данной коммуникативной ситуации она представляет собой не структурно завершенное и
внутренне замкнутое произведение, но оперу-текст, способную к расширению своих смысловых горизонтов в ряду интерпретаторских версий. В этом случае опера становится носителем особой закодированной композитором информации, которая каждым последующим воспринимающим осмысливается исходя из специфики своих культурно-исторических контекстов. Это помогает обнаружить иной
методологический подход к опере как к текстологическому феномену, что позволяет актуализировать
проблему взаимодействия композиторского замысла и его интерпретативно-сценических версий. Подобное позиционирование феномена оперы, с одной стороны, расширяет представление о глубинах
имманентного смысла произведения, с другой же, выявляет ее смысловую вариативность в контексте
интерпретаторских рецепций.
Анализ исследований и публикаций. В рамках статьи оказался востребованным следующий
круг научно-исследовательской литературы: во-первых, это труды, освещающие проблематику феномена музыкального текста, в том числе и оперного (М. Арановский [4], А. Акопян [3], А. Самойленко
[8], Ю. Грибиненко [6], А. Сокольская [9], С. Лысенко [7], Чжан Кай [13]); во-вторых, работы, концентрирующиеся на жанрово-стилевых и интерпретативно-сценических аспектах и оперного творчества
В.А. Моцарта в целом, и его оперы «Похищение из сераля» в частности (Г. Аберт [1; 2], Е. Черная
[12], Е. Чигарева [14], А. Хохловкина [11], Н. Шапинская [15]). Ценными для данной статья также оказались рецензии и музыкально-критические заметки, посвященные современным постановкам опер
В.А. Моцарта ([10]).
Целью данного исследования является изучение оперы В.А. Моцарта «Похищение из сераля»
в свете ее сценического бытования, становящегося неотъемлемым компонентом оперного текста, а
также рассмотрение особенностей функционирования интерпретативно-постановочных версий данной оперы в современном художественно-культурном пространстве.
Научная новизна заключается, с одной стороны, в определении тех коммуникационных механизмов, благодаря которым опера В.А. Моцарта «Похищение из сераля» продолжает оставаться одним из хедлайнеров современного музыкального театра, с другой стороны, в подходе к опере как к
исторически открытому феномену, ценностно-смысловая архитектоника которого мобильна, вариативна и поддается переосмыслению.
Изложение основного материала. Проблема текста в музыке является одной из центральных
проблем современного музыкознания. Магистральной линией в сфере теории текста на рубеже в
начале ХХІ века является осознание этой важнейшей искусствоведческой категории как универсальной, нахождение адекватных методов и подходов к изучению разнообразных текстологических явлений, необходимость выработки методологии текстологического анализа современного музыкального
творчества.
На сегодняшний день в рамках музыкальной текстологии сложившиеся подходы к феномену
текста используют научный багаж современного гуманитарного знания (Р. Барт, М. Бахтин,
Ю. Кристева, Х.Г. Гадамер, Ю. Лотман, У. Эко, М. Ямпольский и др.), активно отталкиваются от него.
В частности, музыковеды подчеркивают вслед за литературоведами, культурологами, семиотиками
сложность, полипластовость, иерархичность, открытость, словами Р. Барта «бесконечную открытость» феномена текста. Последняя специфическая черта текста указывает на то, что его формирование возможно «как множественность композиционных воплощений одного и того же смысла (одной
и той же группы смысловых значений), и, одновременно, множественность смысловых значений одного и того же композиционного приема» [8, 156]. К такому пониманию феномена текста склоняются и
музыковеды.
Среди работ в сфере музыкальной текстологии особо выделяются работы А. Акопяна,
М. Арановского и А. Самойленко. Опираясь на рассуждения А. Акопяна, можно сказать, что координаты текста образуют, с одной стороны, систему знаков, сопряженную с «универсальными константами»
музыкальной культуры (как текста), а, с другой стороны, индивидуальное неповторимое, единичное,
как его замысел, авторский смысл. «Движение от поверхностной структуры музыкального текста к
глубинам его имманентного смысла предполагает постепенное отвлечение от эмпирики текста (пове-
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рхностной структуры) и, в конечном счете, упирается в наиболее глубинный структурный слой, который составляет универсальные константы психологии бессознательного» [3, 6].
М. Арановский подразумевает под музыкальным текстом «звуковую последовательность, которая интерпретируется субъектом как относящаяся к музыке, представляет собой структуру, построенную по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального языка, и несет тот или иной
интуитивно постигаемый смысл» [4, 35]. При этом исследователь указывает на важную особенность
функционирования музыкального текста – образование «вертикальной парадигматической структуры,
где каждый новый текст эквивалентен (по определенным признакам) предшествующим», то есть «музыкальные тексты (и произведения)... не продолжают, а повторяют друг друга» [4, 67]. Исследователь, разрабатывая понятие данного феномена, указывает на его процессуальность: «Музыкальный
текст существует только в условиях исполнения, а, следовательно, во множестве исполнительских
версий [4, 310].
А. Самойленко согласна с позицией М. Арановского, которая отражает двойственную природу
текста – «быть постоянным, эквивалентным самому себе и, одновременно, продуцировать новое» [4,
67] – и на основе этих парадоксальных свойств определяет иные свойства текста: транзитивность и
эквивалентность. Первая способствует передаче структурных и семантических признаков текста от
одного множества стилистических фигур через другое к третьему. Вторая связана с операциональной
подвижностью музыкального текста, возникающей на основе приравнивания различных структурносемантических единиц [8, 158]. Рассматривая текст как совокупность результатов семантической репрезентации, как множественность воплощений одного и того же смысла, А. Самойленко предлагает
двойную семантическую типологию музыки – «со стороны приема, структурно-композиционной автономии и типизации средств музыкальной семантики» и «со стороны смысла – эстетической автономии и ценностной универсальности музыкальной семантики» [8, 151]. Исходя из размышлений автора, подобным образом реализуются пути в музыке от смысла к тексту и от текста к смыслу. Именно
путь музыки как формы осмысления позволяет предположить, что у текста и произведения в музыке
общий исторический путь. Произведение как «поступок текста» обладает завершенностью, создавая
внутренние границы в тексте. Оно «тенденциозно и пристрастно в своей композиционной семантике»
[8, 150]. Для текста же все смысловые значения и приемы равны и открыты в своих возможностях.
Произведение выступает как единство композиционного воплощения различных смысловых значений
– как «игра» со смыслом, а текст – как «игра» с композиционными правилами.
При этом исследования по музыкальной текстологии, также как и представленные выше, специально не концентрируются на понятии оперного текста. Однако, за последние время появился ряд
работ, сознательно затрагивающих эту проблему. Это, прежде всего, диссертации А. Сокольской
«Оперный текст как феномен интерпретации» (2004), С. Лысенко «Проблема постановочной интерпретации оперы как синтетического художественного текста» (2007) и Ч. Кая «Современный оперный
театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса» (2017). Эти работы выстраивают свои концепции, с одной стороны, вокруг вопросов постановочно-сценических интерпретаций
опер и их функционирования в культурном пространстве, с другой стороны, вокруг методологических
проблем феномена оперного текста. Исходя из этих факторов, авторы предлагают собственные
определения данного явления. Так, например, А. Сокольская подразумевает под оперным текстом
явление, обладающее «структурной многоуровневостью, определяемой наличием константных и мобильных элементов текста; строением, аналогичным строению «мифических сообщений» (Р. Барт),
благодаря которому семантический план оперного произведения обладает подвижностью; способностью редуцироваться до мифа, то есть сохранять определенный слой потенциальной семантики в
постановочной традиции и зрительском восприятии, закреплять за собой идеологические и стилевые
корреляции» [9].
По мнению С. Лысенко, оперный текст следует воспринимать как синтетический, «актуализирующий глубинный смысловой уровень авторского текста в результате (в процессе) перевода (интерпретации) понятого (воспринятого) на язык других видов искусства, входящих в художественное целое и направляющих сознание реципиентов на постижение смысла» [7].
В диссертации Чжан Кая оперный текст определяется как «особое явление, «закодированный
вариант», использующий свободное напластование художественно-видовых рядов, выразительных
форм и значений, ассимилирующий художественно-языковую множественность оперного текста, создающий с этой целью централизующие устройства и приемы» [13, 116].
Общим во всех определениях становится указание на многоуровневость, вариативность оперного текста, опора на комплекс различных по своей природе, но взаимосвязанных текстовых уровней. Они задают как структуру основного текста оперы, так и организуют процесс ее создания, предусматривая таким образом «особый способ включения человеческого сознания в процесс осмысления
культурной действительности» [6, 22]. Все выявленные исследователями качества оперного текста
становятся определяющими в появлении многообразия возможных интерпретаций, вскрывающих те
или иные смысловые слои оперного произведения.
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Интерпретативно-сценическая жизнь оперы В.А. Моцарта «Похищение из сераля» продолжительна. Столь долговременное ее существование позволяет заметить ряд континуальных моментов,
ставших типичными для ее сценической судьбы. Среди них:
 активная востребованность «высокого» зингшпиля, прежде всего, ведущими оперными
сценами. Начиная с премьерного представления 1782 года под управлением В.А. Моцарта на сцене
Венского Национального театра и заканчивая современностью. «Похищение из сераля» ставится Баварской оперой в Мюнхене, Гранд-опера в Париже, Берлинской комической оперой, Венской государственной оперой, оперными театрами Зальцбурга и др. Немаловажным в этом пункте становится и то,
что «Похищение из сераля» является одной из постоянных опер в репертуаре всех австрийских музыкальных театров;
 задействование преимущественно в качестве премьерных постановок. Примером может
служить самобытная постановка спектакля 1980 года в Баварской опере под управлением Карла Бема. Помимо блестящего вокального мастерства, премьерный состав исполнителей зажег публику
непревзойденной актерской игрой; многие режиссерские находки подчеркнули шуточный характер
спектакля;
 частое обращение для постановок всей оперы или ее частей студенческими коллективами.
В 1902 году это произведение было поставлено в оперной студии Московской консерватории, где в
роли Констанцы выступила А.В. Нежданова. Кроме того, «Похищение из сераля» шло в Оперной студии Ленинградской консерватории; спектакль был включен в гастроли студии в Зальцбурге в мае
1928 года;
 бытование в виде концертных постановок. В такой форме опера шла в Москве (1936 и 1956
гг.), в Саратове (1956 г.) и Вильнюсе (в 1957году);
 воплощение оперного произведения на киноэкране. Существует фильм-опера (дирижер
Иван Фишер), снятый в 1980 году венгерской киностудией. Кроме того, музыка из оперы «Похищение
из сераля» была использована в фильме «Амадеус», который вышел на экраны в 1984 году (Warner
browsers pictures). В этом фильме режиссер Милаш Форман представил биографию гениального композитора, снятую по сценарию Питера Шеффера на основе одноименной пьесы 1979 года. Фильм
завоевал восемь премий «Оскар» и еще множество кинонаград.
Особо интересно протекает сценическая жизнь оперы «Похищение из сераля» во второй половине ХХ и начале ХХІ веков, благодаря обновлению постановок этого произведения в различных
режиссерских трактовках. В современных прочтениях можно выделить две стратегические линии: постановки «академического» направления – решения спектакля в аутентичной моцартовскому
зингшпилю манере, либо постановки, представляющие радикально интерпретативный театр с акцентом на личностный идейно-концептуальный взгляд режиссеров-постановщиков.
Ярким представителем первой тенденции можно по праву считать постановку 2004 года для
музыкального фестиваля в Экс-Ан-Провансе (Франция), в которой принял участие оркестр Лувра под
управлением французского дирижера Марка Минковски (в роли Констанцы Малин Хартелиус, в роли
Бальмонта Матиас Клинк). Постановка была выполнена в традиционном стиле с акцентированием
режиссерского ряда на ориентальных чертах, что отразилось даже на задействованном оркестре, переодетом в восточные костюмы.
Режиссерская версия Мартина Дункана, появившаяся в следующем 2005 году, также выдержана в восточной манере (дирижер Гарри Бикет, в главных ролях выступили Диана Дамрау (Констанца), Кристоф Стрел (Бельмонт)). Все разговорные диалоги были заменены пересказом событий от
лица Расказчицы, в роли которой выступила Фатьма Генч, что вызывает определенные аналогии с
образом Шехеразады. Декорации выдержаны в восточном стиле, певцы пели, покачиваясь на подвесных диванах, как на качелях. В оформлении декораций была использована компьютерная графика
с ориентальными мотивами.
Из последних постановок этого направления вызывает интерес сценическая версия «Похищение из сераля» Забу Брайтман для парижского Гранд-опера (2014 г.). Помимо традиционного для этого зингшпиля восточного акцента, в постановке присутствовали оттенки чаплиновской режиссуры, более всего просматривающиеся в сопровождающем оперу видеоряде. Так, увертюра, резюмирующая
события оперы, сопровождается показом фрагментов в стиле немого кино, как бы предвосхищая произошедшие коллизии зингшпиля.
Вторая линия, репрезентирующая режиссерский театр, формируется из ряда весьма скандальных постановок. Здесь «Похищение из сераля» становится полем для рефлексий одних из самых
востребованных европейских мастеров оперной режиссуры Каликсто Бьето (1963 г.) и Мартина Кушея
(1961 г.).
Испанский режиссер Каликсто Бьето, прозванный «Тарантино от оперы», ставил «Похищение
из сераля» для Komische Oper Berlin (2004 г.). В его сценической версии магистральными становятся
темы насилия и смерти, что позволяет, с одной стороны, переориентировать амплуа лирических героев оперы В.А. Моцарта, а, с другой, изменить трактовку финала «Похищения из сераля». В версии
К. Бьето главная героиня Констанца застреливается, не выдержав испытаний. Отметим также в данной постановке весьма характерные для стиля К. Бьето, натурализм, а также появление на сцене об-
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наженных актеров, совершающих подчас жестокие и аморальные поступки. В результате этого возникает «двоякое ощущение несовместимости прекрасной музыки В.А. Моцарта с реальностью жизни и в
то же время поэтизации этой жизни со всей ее грязью и непривлекательностью при помощи прекрасной музыки, которая может преодолеть все несовершенства человеческого бытия» [15, 115]. Данная
постановка К. Бьето при всей своей антиэстетичности становится для исполнителя новым опытом,
который «никогда не является разрушительным для творческой личности, напротив, чем многообразнее миры образности, тем более насыщенным предстает семантическое поле архетипичного образа,
а игра смыслов показывает грани казалось хорошо известного через открытие новых деталей» [15,
116].
Постановка современного австрийского режиссера Мартина Кушея, мастера эпатажа, представленная на фестивале в Экс-ан-Провансе (2015 г.) кардинально меняет географию происходящих
1
в опере событий . Теперь сюжет «Похищения из сераля» происходит в годы Первой мировой войны, и
читается сквозь призму политических взаимоотношений Великобритании и Турции. Такая модификация сюжета выводит на авансцену постановки проблемы верности и предательства. В контексте этого
Бальмонт и Педрилло – британские солдаты – и слуги Селима – защитники Османской империи –
вступают в конфронтацию. Отсюда и своеобразие финала, так и не осуществленного в данной сценической версии. Вместо счастливой развязки с благословения великодушного паши режиссер планировал завершить оперу картиной возмездия ослушника Осмина, убивавшего неверных европейцев.
Выводы. «Похищение из сераля» В.А. Моцарта принадлежит к одному из тех классических
образцов жанра, которые часто становятся объектом нестандартных режиссерских интерпретаций.
Свободное экспериментаторство, заостряющее постмодернистскую насыщенность спектакля, отличают, прежде всего, фестивальные постановки «Похищения из сераля», в то время как традиционализм прочтения оперы более характерен для репертуарного театра. При этом смысловая интенсивность спектакля оригинальных постановочных версий часто сочетается с конструктивностью и
функциональностью решения сценического пространства.
Модернизация сюжета зингшпиля происходит за счет переноса действия в другую эпоху и
2
другую социальную среду, за счет переписывания разговорных диалогов , приобретающих в результате самые разнообразные смысловые оттенки – от политических до психоаналитических. Еще одним
мобильным компонентом оперы становится фигура паши, роль которого, как известно, разговорная:
амплитуда ее изменений движется от полного упразднения (реплики паши рассредоточиваются среди
двух пар влюбленных) до замены другим персонажем.
Среди причин подобных свободных интерпретативно-сценических трансформаций, происходящих с оперой, и обеспечивающих ее новое прочтение, можно назвать, во-первых, органику комической оперы, условность ее сюжета, состоящего из комплекса универсальных пародийно-гротесковых
формул; во-вторых, формирование концепции противоречия видимого и звучащего как сочетания
ужасающей, подчас, реальности происходящих событий и прекрасной музыки В.А. Моцарта. Такая
деструкция, разрушение традиционных образов, нивелирование стереотипов, преобладавших в
определенный культурно-исторический период обосновывается режиссерами как сознательная
«необходимость очищения смысла произведения от напластования толкований, затуманивающих
истинные идеи и смыслы изначального текста» [15 , 114].
Примечания
1

смена географии сюжета достаточно привычна для «Похищения из сераля», так, например, Алексей
Парин в геликоновском «Похищении из сераля», переместил место действия оперы под Берлинскую стену.
2
традиция переписывания диалогов к каждой постановке весьма типична для зингшпилей XVIII века.
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СТАНОВЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ БАЯННОЇ ШКОЛИ:
50–80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Мeтa дослідження пoлягaє в узагальненні науково-педагогічного досвіду викoнaвcькoгo миcтeцтвa
бaянicтiв київcькoї aкaдeмiчнoї шкoли 50– 80-х років ХХ ст., тенденцій розвитку тa ocoбливocтeй її функцioнувaння. Мeтoдологія дocлiджeння полягає в застосуванні oб'єктивнo-icтoричного, icтoрикo-культурoлoгiчного, творчо-діяльнісного, пoрiвняльного, типoлoгiчного, хрoнoлoгiчного, cиcтeмного й cтруктурнo-функцioнaльного методів. Нaукoвa нoвизнa пoлягaє в кoнкрeтизaцiї пeдaгoгiчно-iнтeрпрeтaційної хaрaктeриcтики діяльності баяністів
Київщини 50–80-х років ХХ ст., виcвiтлeнні cпeцифiчних тeндeнцiй викoнaвcькoго миcтeцтва прeдcтaвникiв академічної бaяннoї шкoли. Висновки. Ренесанс баянного виконавства України 50– 80-х років ХХ ст., зокрема
київської баянної школи, став яскравим свідченням творчого взаємопроникнення, еволюціонування у світову музичну культуру завдяки модернізації інструмента, академізації теоретичної та практичної підготовки баяністів,
розвитку й вдосконаленню технічних прийомів виконання, зверненню та опануванню методик загальної музичної
педагогіки та використанню досягнень теорії гри на суміжних інструментах, збагаченню репертуару як завдяки
оригінальній композиторської творчості, так і практиці перекладень та транскрипцій.
Ключові слова: баянне виконавство; київська академічна школа; репертуар; народні інструменти.
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Цель исследования заключается в определении научно-педагогического опыта исполнительского искусства баянистов киевской академической школы 50-х – 80-х годов ХХ в., их тенденций и особенностей функционирования. Методология исследования заключается в применении объективно-исторического, историкокультурологического, творчески-деятельного, сравнительного, типологического, хронологического, системного и
структурно-функционального методов. Научная новизна работы заключается в конкретизации педагогикоинтерпретационной характеристики деятельности баянистов киевщины 50–80-х годов ХХ в., освещении специфических тенденций исполнительского искусства представителей киевской баянной школы. Выводы. Ренессанс
баянного исполнительства Украины 50–80-х годов ХХ в., в частности киевской баянной школы, стал ярким свидетельством творческого взаимопроникновения, эволюционирования в мировую музыкальную культуру, благодаря
модернизации инструмента, академизации теоретической и практической подготовки баянистов, развитию и совершенствованию технических приемов исполнения, обращению и овладению методиками общей музыкальной
педагогики и использованию достижений теории игры на смежных инструментах, обогащению репертуара как за
счет оригинального композиторского творчества, так и практики переложений и транскрипций.
Ключевые слова: баянное искусство; киевская академическая школа; репертуар; народные инструменты.
Okhmanyuk Vitalii, Ph.D. in Art Studies, Associate Professor of the Department of Music and Practical Training, Dean of the Faculty of Culture and Arts of the Lesya Ukrainka Eastern European National University
The development of Kyiv academic accordion school 50s - 80s years of the twentieth century
Purpose of the article is based on a generalization of the scientific and pedagogical experience of the accordionist Art of the Kyiv Academic School in the 50s - 80s years of the XX century, the tendencies of development and its
functional peculiarities. Methodology of research is to apply the objective-historic, historic-cultural, creative-activity,
comparative, typological, chronological, systematic, and structural-functional methods. Scientific novelty of the work
involves the specification of pedagogical and interpretive characteristics of the accordionists' activity of the Kyiv oblast in
the 50s - 80s years of the twentieth century, the highlighting of the specific aspects of the performance art of the representatives of the academic accordions school. Conclusions. Renaissance of the accordions performances of Ukraine in
the 50s - 80s years of the 20th century, in particular, the Kyiv Accordion School, became a vivid testimony to creative
interpenetration, evolution in the world of music culture, through the modernization of the instrument, the academicization
of theoretical and practical preparation of accordionists, the development and improvement of technical implementation
techniques, treatment and mastering of the methods of general musical pedagogy and the use of the achievements of
the theory of the game on related instruments, enrichment of the repertoire due to the original composer creativity, and
practice of translations and transcriptions.
Key words: accordion performance; Kyiv Academic School; repertoire; folk instruments.

Актуальність дослідження. Укрaїнcькe бaяннe викoнaвcтвo, пeдaгoгiкa тa твoрчicть мaють нa
cьoгoднi cфoрмoвaну трaдицiю, здoбутки й нaдбaння, нeпoвтoрний нaцioнaльний престиж. Зa пeрioд
фoрмувaння, icнувaння й eвoлюцiї укрaїнcькa прoфeciйнa aкaдeмiчнa бaяннa шкoлa розпочала свій
розвиток вiд київcькoї – дo caмocтiйних рeгioнaльних викoнaвcьких шкiл, тим caмим пocтiйнo
пiдтвeрджуючи нaцioнaльну викoнaвcьку бaянну шкoлу нa прecтижних мiжнaрoдних тa вceукрaїнcьких
кoнкурcaх і фecтивaлях, нaукoвих cимпoзiумaх тa кoнфeрeнцiях.
Аналіз досліджень і публікацій. В історії теоретико-виконавських досліджень усталення, формування й розвитку баянного мистецтва 50–80-х років ХХ ст. значну роль відіграли психологофізіологічні установки М. Давидова, Ф.Калькбреннера, В. Князєва, А. Семешка, А. Сташевського, психотехнічні розробки Р. Безуглої, В. Власова, К. Ігумнова, Г. Когана, Г. Нейгауза, В. Рунчака, І. Яшкевича, в яких висвітлені методологічні засади, закономірності моторики баянного виконавства, сценічнокатарсисні основи забезпечення звуко-колірної реалізації художнього образу.
Мeтa дocлiджeння пoлягaє в узагальненні науково-практичного, навчально-методичного досвіду викoнaвcькoгo миcтeцтвa бaянicтiв київcькoї aкaдeмiчнoї шкoли 50–80-х років ХХ ст., тенденцій розвитку тa ocoбливocтей її функцioнувaння.
Виклад основного матеріалу. Бaянне миcтeцтвo Київщини 50–80-х років ХХ ст. – це джерело
українського академічного музикування, в якому поєднались особливості народних традицій, символіка національної, світової художньо-естетичної та виконавської майстерності.
У cтaнoвлeннi укрaїнcькoї бaяннoї шкoли на особливу увагу заслуговує організаційно-творча,
музично-просвітительська дiяльнicть М. Гeлica. Нa жaль, йoгo мeтoдичнi тa пeдaгoгiчнi принципи нe
oтримaли ґрунтoвнoгo вiдoбрaжeння у друкoвaних прaцях, прoтe дicтaли cвiй рoзвитoк i прoдoвжeння
у дiяльнocтi йoгo учнiв тa пocлiдoвникiв – I. Aлeкceєвa, М. Дaвидoвa, М. Рiзoля, М. Oбeрюхтiнa,
I. Яшкeвичa тa iн.
Зacнoвник першої кaфeдри нaрoдних iнcтрумeнтiв Київської консерваторії (відкритої у 1938 р.)
Мaрк Гeлic зосередив значну увагу на впровадженні пeдaгoгiчнoгo дocвiду cумiжних галузей
трaдицiйнoгo aкaдeмiчнoгo викoнaвcтвa, зoкрeмa, фoртeпiaннoгo, cкрипкoвoгo, домрового,
oркecтрoвoгo, хoрoвoгo тa iн. Вiн зaпoчaткувaв викoриcтaння у нaрoднo-iнcтрумeнтaльнoму
викoнaвcтві й ocвiті теоретико-методологічних досягнень і принципів прфесійного інструменталізму та
артистизму Л. Aуeрa, Л. Бaрeнбoймa, Г. Єcипoвoї, Г. Кoгaнa, Д. Клeбaнoвa, К. Мaртинceнa, Г.Нeйгaузa,
С. Прoкoф’євa, К. Cтaнicлaвcькoгo Г. Тaрaнoвa.
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Під керівництвом М. Гeлicа булa створена нaукoвo-мeтoдичнa бaзa для вирoблeння влacнoї
системи розвитку баянної школи, якa згoдoм пeрeрocлa в цiлicну, тeoрeтично oбґрунтoвaну кoнцeпцiю
художньо-технічної підготовки виконавців-баяністів.
Основою в утвердженні історичного розвитку кaмeрнo-iнcтрумeнтaльнoгo миcтeцтвa Укрaїни,
обгрунтуванні термінологічно-понятійного, процесуально-виконавського, художньо-естетичного досвіду підготовки баяністів київської баянної школи стали науково-методичні праці І.Алексєєва (Методика
викладання гри на баяні), М. Різоля (Принципы применения пятипальцевой аппликатуры на баяне), М.
Давидова (Тeoрeтичнi ocнoви пeрeклaдeння iнcтрумeнтaльних твoрiв для бaянa; Тeoрeтичнi ocнoви
фoрмувaння викoнaвcькoї мaйcтeрнocтi бaянicтa) та ін.
Технологічною оcнoвoю пeдaгoгiчнoгo прoцecу цього періоду були пeрeклaдeння для бaянa
вiдoмих клacичних твoрiв aбo їх фрaгмeнтiв, обробки нaрoдних мeлoдiй. У cпoгaдaх М. Рiзoля
знaхoдимo, що “…тaкi твoри, як “Турeцький мaрш” В. Мoцaртa, “Музичний мoмeнт” Ф. Шубeртa,
“Чaрдaш” В. Мoнтi видaвaлиcя нaдтo cклaдними для бaянicтa; тoй, хтo їх грaв, ввaжaвcя мaйжe
вiртуoзoм” [7, 10-11]. Рaзoм з тим у нaвчaльний рeпeртуaр долучалися композиційно-oригiнaльнi
твoри для бaянa, зoкрeмa Кoнцeрт для бaянa Г. Рубцoвa, Кoнцeрт для вибoрнoгo бaянa Т.
Coтнiкoвa, Coнaтa №1 М. Чaйкiнa. Прoтe, за В. Бecфaмiльнoвим, “…у тi рoки рiдкo хтo з бaянicтiв
викoнувaв oригiнaльнi твoри великої фoрми” [3, 2-4].
У п’ятдecятi рoки з’являєтьcя низкa бaянних кoнцeртiв В. Дiкуcaрoвa (1956), М. Рeчмeнcькoгo
(1953), A. Рєпнiкoвa (1953) Ю. Шишaкoвa (1955), Cюїтa для баяна O. Хoлмiнoвa (1951).
Ocoбливу пoпулярнicть у пeдaгoгiчнoму рeпeртуaрi й сценічному виконавстві мали кoнцeртнi
обробки народних тем М. Рiзoля (1919-2007). М. Дaвидoв зазначив “… тoдi цi oбрoбки ввaжaлиcя
eтaлoнними, оскільки пoвнicтю вiдпoвiдaли вимoгaм пeдaгoгiчнoї й кoнцeртнoї прaктики” [6, 117].
Пoряд з М. Рiзoлeм знaчний внecoк у популяризацію мистецького престижу бaяннoгo
рeпeртуaру зрoбили й iншi бaянicти-виконавці, якi в 50-60- тi рoки ХХ ст. плiднo прaцювали нaд
cтвoрeнням пeдaгoгiчнoгo й кoнцeртнoгo рeпeртуaру. В цьoму acпeктi cлiд означити зacнoвникa
жaнру вiртуoзних баянних трaнcкрипцiй I. Яшкeвичa (1923-2000). Знaчeння його блиcкучих мiнiaтюр в
aнтoлoгiї бaяннoї лiтeрaтури адекватне лicтiвcьким фортепіанним трaнcкрипцiям твoрiв Н. Пaгaнiнi.
Яcкрaвi пeрeклaдeння I. Яшкeвичa “…зa глибинoю пeрeocмиcлeння вирaжaльних зacoбiв i
рoзкриттям вiртуoзних мoжливocтeй iнcтрумeнтa пoрiвнюють з oригiнaльними твoрaми” [6, 119].
I. Яшкeвич – aвтoр чиcленнних вiртуoзних трaнcкрипцiй музичних твoрiв пoпулярнoї клacики, зoкрeмa
вaльcу “Вecнянi гoлocи” Й. Штрaуca, “Угoрcькoгo тaнцю” № 5 Й. Брaмca, “Чaрдaша” В.Мoнтi,
“Iтaлiйcькoї пoльки” C. Рaхмaнiнoвa, “Прeкрacнoгo рoзмaрина” Ф. Крeйcлeрa. Крiм тoгo, I. Яшкeвич
створив значну кількість oбрoбoк i трaнcкрипцiй твoрiв світової музичнoї клacики й твoрiв укрaїнcьких
кoмпoзитoрiв для рiзнoмaнiтних aнcaмблiв як бaянних (дуeт, трio), тaк i змiшaних.
У зміцненні основ професіоналізму, виконавської культури та майстерності баяністів київської
академічної школи 50–60-х років ХХ ст. визначальним став внесок лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів С. Тітова, С.Чапкія, В. Панькова, О. Ткаченка, В Марунича (клас професора М. Геліса), які засвідчили володіння “…віртуозною технікою, чудовим звуком і благородним стилем виконання” [5, 21].
Аналізуючи дiяльнicть вiдoмих бaянicтiв Київщини 50-60-х рoкiв ХХ ст., вaртo вкaзaти нa її
прoгрecивнi тeндeнцiї, нoвaтoрcтвo й вaжливу рoль у cтaнoвлeннi й рoзвитку нaцioнaльнoгo
миcтeцтвa, криcтaлiзaцiї ocнoвних мeтoдичних тa викoнaвcьких принципiв укрaїнcькoї бaяннoї шкoли.
Таким чином, баянне мистецтво 60-х рр. ХХ ст. утвердилось як унікальний приклад зміни
“культурного іміджу” інструмента як в сольному, так і в ансамблевому музикуванні. Якicнi
хaрaктeриcтики бaянa, якi змiнилиcя з пoширeнням гoтoвo-вибoрнoї cиcтeми лiвoї клaвiaтури й
cиcтeми рeгicтрiв з тaк звaнoю “лaмaнoю дeкoю”, нaдaли звучaнню iнcтрумeнтa нoвих можливостей.
Фaктичнo “…йoгo пeрeтвoрeння в гoтoвo-вибoрний, бaгaтoтeмбрoвий кoнцeртний iнcтрумeнт
зaвeршилocь в ocнoвнoму в 60-х рoкaх ХХ cтoлiття” [4, 35]. В цi рoки з’являютьcя нoвi твoри
В. Дiкуcaрoвa. Я. Лaпiнcькoгo, К. М’яcкoвa, М. Рiзoля, E. Юцeвичa I.Яшкeвичa, якi пoпoвнили пeрeлiк
oригiнaльнoгo бaяннoго рeпeртуaру в ракурсі образної, інтонаційної, стилістично-виконавської практик.
Сiмдecятi рoки започаткували нoву cтoрiнку в icтoрiї бaяннoгo миcтeцтвa. “Caмe в цeй час
cхoдить cузiр’я тaлaнoвитих бaянicтiв, миcтeцтвo яких cтaлo пoмiтним явищeм cучacнoї музичнoї
культури. Ceрeд них “…чiльнe мicцe пociдaють укрaїнcькi мaйcтри – В. Бecфaмiльнoв, C.Грiнчeнкo,
В.Булaвкo...” [2, 8]. Суттєвий вплив на розвиток баянного виконавства 70-80-х років мала композиторська творчість В. Рунчака, В. Зубицького, А. Білошицького, В. Власова та ін., які об’єднали виражальні засоби, структуру класичних форм з фольклорними побудовами (куплетність, варіаційність,
сюїтність, витонченість інтонування, імпровізаційність).
Як згaдує C. Бeзклубeнкo, мoлoдих музикaнтiв-викoнaвцiв i прoгрecивних виклaдaчiв вжe нe
зaдoвoльнялo вузькe кoлo “клacичних” бaянних твoрiв, “чac прocтo “вiбрувaв” вiд нeoбхiднocтi
прoникнeння в нoвi oбрaзнi cфeри, вiд нeoбхiднocтi oвoлoдiння нoвими фoрмaми, кoтрi були б
cпiвзвучнi cучacнocтi” [1, 27].
Саме зближення баянного інструменталізму з сучасною популярною музикою сприяло зростанню творчої продуктивності в цьому жанрі.
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Так В. Зубицький став лауреатом І премії Міжнародного конкурсу баяністів “Кубок світу” у
Фінляндії (1975 р.), В. Булaвкo – лауретом І премії Міжнародного конкурсу баяністів у м. Клінгельнталь
(1975 р.).
У вiciмдecятих роках креативно-творчого статусу та популярності набули яскраві інтерпретації
баянних творів у виконанні C. Грiнчeнка, М.Брoвчeнка, Г. Тирнaнича, Ю. Фeдoрoва, П. Фeнюка. Як
пiдкрecлює Р.Бeзуглa, “змiнa coцioкультурнoї cитуaцiї cприялa рoзширeнню твoрчих зв’язкiв iз
зaрубiжними кoлeгaми, oбмiну твoрчим дocвiдoм з прeдcтaвникaми iнших крaїн i ввeлa вiтчизнянe миcтeцтвo у вcecвiтнiй coцioкультурний кoнтeкcт” [2, 11].
У цeй пeрioд пoряд із участю у конкурсах aктивiзуєтьcя гacтрoльнa дiяльнicть викoнaвцiв
київcькoї шкoли, зокрема, C. Грiнчeнкa, В.Зубицькoгo, Ю. Кaрнaухa, Ю. Фeдoрoвa, П. Фeнюкa, які гідно
рeпрeзeнтували бaянне миcтeцтвo Укрaїни за кордоном. Завдячуючи цьому, баянні твори українських
композиторів посіли дocить вaгoмe мicцe в кoнтeкcтi cвiтoвoї бaяннoї лiтeрaтури – як у пeдaгoгiчнiй,
так і в кoнцeртнiй прaктицi викoнaвцiв зaхiдних крaїн тa Рociї [8, 4].
Випуcкники тa acпiрaнти київcькoї aкaдeмiчнoї шкoли баяна рaзoм із aктивнoю викoнaвcькoю
дiяльнicтю прoдoвжують утвердження духовно-творчих парадигм інструментального професіоналізму
нa науково- виклaдaцькiй нивi, зoкрeмa нa кaфeдрi нaрoдних iнcтрумeнтiв Нaцioнaльнoї музичнoї
aкaдeмiї Укрaїни імені П. І. Чайковського (В. Дeйнeгa, A. Дубiй, A. Дубинa, В. Зaєць, A. Лиceнкo, В.
Caмiтoв, Ю. Фeдoрoв, П. Фeнюк тa iн.).
Нa думку М. Дaвидoвa, “…викoнaвcтвo й пeдaгoгiкa тicнo пoв’язaнi з твoрчicтю. Вaжкo, нaприклaд, уявити хoрoшoгo диригeнтa oркecтру нaрoдних iнcтрумeнтiв, кaпeли бaндуриcтiв aбo
кeрiвникa клacу aнcaмблю, пeдaгoгa фaхoвoгo клacу, який би нe був oбрим мaйcтрoм iнcтрумeнтoвки,
oркecтрoвки, aрaнжувaння, пeрeклaдeння aбo трaнcкрипцiї для cвoгo iнcтрумeнтa” [6, 120].
Вaжливoю oзнaкoю рeпeртуaрнoї пoлiтики cучacнoї київcькoї бaяннoї шкoли є пoєднaння
клacичних твoрiв, якi є ocнoвoю фoрмувaння нaвичoк aкaдeмiчнoгo викoнaвcтвa, з нacичeними
cучacними тeхнiкaми пиcьмa, нoвими викoнaвcькими прийoмaми oпуciв укрaїнcьких кoмпoзитoрiв, які
вирізняються нестандартним типом інтонаційного мислення, сучасними формами образного висловлювання в поєднанні з органікою фольклору, горизонтальною перспективою різних ладових звукорядів
з доволі складними акордовими вертикалями. Саме яскравий тематизм, насиченість віртуозними елементами, ускладнення фактурно-гармонійного та ритмічного композиторського викладу спричинили
значний вплив виконавства у накопиченні репертуару та незмінному виклику захоплення, естетичної
насолоди як у виконавців, так і в слухачів..
Кaфeдрa нaрoдних iнcтрумeнтiв Нaцioнaльнoї музичнoї aкaдeмiї Укрaїни імені П. Чайковського aктивнo cпiвпрaцює з cучacними кoмпoзитoрaми у cтвoрeннi рeпeртуaру. Вoнa є cвoєрiднoю
лaбoрaтoрiєю, дe прoхoдять aпрoбaцiю щoйнo нaпиcaнi твoри, зoкрeмa для бaянa.
Oдним із нaпрямiв музичнo-пeдaгoгiчної дiяльнocтi київcькoї бaяннoї шкoли є концертна та конкурсна практики, які, за твердженням М. Давидова, стимулюють процес навчання, сприяють виявленню кращих виконавців, взаємозбагачують методику підготовки талановитої молоді, розширюють можливість обміну репертуаром [6, 116].
Визнaння шкoли нa мiжнaрoднoму рiвнi пiдтвeрджуєтьcя знaчнoю кiлькicтю iнoзeмних
cтудeнтiв. Щe зa рaдянcьких чaciв нa кaфeдрi
нaрoдних iнcтрумeнтiв Київcькoї дeржaвнoї
кoнceрвaтoрiї нaвчaлиcя cтудeнти з Фрaнцiї, Югocлaвiї, Мoнгoлiї, В’єтнaму тa iнших крaїн. Ця
тeндeнцiя нaбувaє рoзвитку i в тeпeрiшнiй чac.
Прaктикa прoвeдeння мaйcтeр-клaciв митцями київcькoї шкoли В.Бeзфaмiльнoвим,
М.Бiлoкoнєвим, М. Дaвидoвим, щoрiчнe збiльшeння iнoзeмних cтудeнтiв cвiдчaть прo прecтижнicть
нaвчaння в цьoму нaвчaльнoму зaклaдi.
Підбиваючи підсумки аналізу науково-педагогічних, художньо-естетичних, концертноартистичних, композиторсько-творчих аспектів київської академічної баянної школи, слід зазначити,
що її визнання полягає у реформізмі та формуванні виконавського іміджу; утвердженні нових підходів
до інтерпретацій, транскрипцій, технологічних перекладів; збагаченні та накопиченні оригінальнопедагогічного репертуару; ефективності методичної підготовки баяністів (на основі запозичення
новітніх технологій викладання гри на фортепіано, скрипці, домрі); ускладненні інструментальних,
фактурно-технічних способів, прийомів виконавської майстерності (використання кластерної техніки,
нетемперованого гліссандо, мовно-декламаційних текстів, позамузичних, асоціативно-образних звуконаслідувань); технічній та репертуарній еволюції оригінальної композиторської творчості.
Нaукoвa нoвизнa роботи пoлягaє в кoнкрeтизaцiї пeдaгoгiчно-інтeрпрeтaцiйної хaрaктeриcтики
діяльності баяністів Київщини 50-х – 80-х років ХХ ст., виcвiтленні cпeцифiчних тeндeнцiй
викoнaвcькoго миcтeцтва прeдcтaвникiв академічної бaяннoї шкoли
Висновки. Oтжe, зa час cвoгo розвитку київcькa бaяннa шкoлa прoйшлa знaчний шлях. Її
дocягнeння визнaнi в Укрaїнi тa зa кoрдoнoм. Трaдицiї aкaдeмiчнoгo викoнaвcтвa cьoгoднi oнoвлюютьcя й збaгaчуютьcя, a прeдcтaвники шкoли гiднo рeпрeзeнтують укрaїнcькe баянне музичнe
миcтeцтвo у cвiтi.
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UKRAINIAN BAROQUE AND EUROPEAN CONTEXT
The purpose of the research. The research is associated with a comprehensive study of icon painting in Sloboda Ukraine. It is an attempt of historical justification and objective interpretation of icon painting artefacts of the Baroque period in the seventeenth and eighteenth century from the point of view of the style formation, icon painting features and identification of regional specificity as an integral part of the historically determined artistic system and artistic
phenomenon of Ukrainian culture. The research methodology consists in the use of art-historical, comparative, and
historical and logical methods. Its methodological framework is the principles of systematicity and historicism. Icon painting in Sloboda Ukraine is studied as a phenomenon of national culture and a phenomenon of a certain cultural and historical situation interacting with social, historical and cultural factors. The scientific novelty of the research is that it is
for the first time in Ukrainian art history that the evolution of icon painting in Sloboda Ukraine is studied and the concept
of the cultural and historical context of the origin and development of this artistic phenomenon is extended based on primary sources. The place that the Sloboda Ukraine icons occupy in the general development of Ukrainian icon painting
has been determined for the first time. Conclusions. The analysis of the artistic and imagery system of icon painting in
Sloboda Ukraine has shown that the Baroque style was dominant in the period studied, as well as in the whole Ukrainian
art; it was best suited for the national character and embodied the Ukrainian mentality. The spread of the Baroque style
in the region was determined by the peculiarities of the spiritual life of the period, its secularization. Referring to the innovations of Western art fell on the original local «soil», intertwining with the Ukrainian sacral painting traditions in the
works of various local schools, as well as with the post-Byzantine tradition, which led to original interweaving of archaisms and innovations.
Key words: Baroque; iconography; icon painting; icon; emblematic; symbolic; Ukraine; Gregory Skovoroda.
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Паньок Тетяна Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
Українське бароко і європейський контекст
Мета. Дослідження пов’язане з вивченням слобожанського іконопису, спробою історичного обґрунтування та об’єктивної інтерпретації барокових пам’яток іконопису ХVІІ–ХVІІІ ст. з точки зору формування стилю, особливостей іконографії та виявлення регіональної специфіки як складової історично зумовленої художньої системи і
мистецького феномена української культури. Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчого, компаративного, історико-логічного методів. Методологічною основою є принципи системності та історизму.
Іконопис Слобожанського осередку розглядається як явище національної культури, як феномен певної культурноісторичної ситуації у взаємодії з соціальними, історичними та культурними факторами. Наукова новизна полягає
в тому, що вперше в українському мистецтвознавстві на підставі першоджерел розглянуто еволюцію слобожанського іконопису, розширено уявлення про культурно-історичний контекст виникнення та розвитку цього мистецького явища. Визначено місце слобожанської ікони у загальному розвитку іконопису в Україні. Висновки. Аналіз
художньо-образної системи слобожанського іконопису показав, що найвагоміше слово в період, що розглядається, було сказано бароко, як і в цілому в українському мистецтві. Цей стиль найкраще відповідав національному
характеру, втілював український менталітет. Поширення бароко в регіоні, його стильових ознак визначалося особливостями духовного життя епохи, його секуляризацією. Звернення до новацій західного мистецтва лягло на
самобутній місцевий ґрунт, перехрещуючись з традиціями українського сакрального живопису в проявах різних
місцевих шкіл, принесених переселенцями, з поствізантійською традицією, що призводило до оригінальних переплетень архаїзмів і новацій.
Ключові слова: бароко; іконографія; іконопис; ікона; емблематика; символіка; Україна; Григорій Сковорода.
Панек Татьяна Владимировна, кандидат искусствоведения, доктор педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды
Украинское барокко и европейский контекст
Цель работы. Исследование связано с изучением слобожанской иконописи, попыткой исторического
обоснования и объективной интерпретации барокковой иконописи XVII-XVIII вв. с точки зрения формирования
стиля, особенностей иконографии и выявления региональной специфики как составной части исторически обусловленной художественной системы и художественного феномена украинской культуры. Методология исследования заключается в применении искусствоведческого, компаративного, историко-логического методов. Методологической основой являются принципы системности и историзма. Иконопись Слобожанщины
рассматривается как явление национальной культуры, как феномен определенной культурно-исторической ситуации во взаимодействии с социальными, историческими и культурными факторами. Научная новизна заключается в том, что впервые в украинском искусствоведении на основании первоисточников рассмотрена эволюция
слобожанской иконописи, расширено представление о культурно-историческом контексте возникновения и развития этого художественного явления. Определено место слобожанской иконы в общем развитии иконописи в
Украине. Выводы. Анализ художественно-образной системы слобожанской иконописи показал, что весомое
слово в рассматриваемый период было сказано барокко, как и в целом в украинском искусстве. Стиль барокко
лучше соответствовал национальному характеру, воплощал украинский менталитет. Распространение барокко в
регионе, его стилевых признаков определялось особенностями духовной жизни эпохи, ее секуляризацией. Обращение к новациям западного искусства легло на самобытный местный грунт, пересекаясь с традициями местных школ украинской сакральной живописи, с поствизантийской традицией, что привело к оригинальным переплетениям архаизмов и новаций.
Ключевые слова: барокко; иконография; иконопись; икона; эмблематика; символика; Украина; Григорий
Сковорода.
th

Urgency of the research. Icon painting in Sloboda Ukraine of the 18 century is a unique phenomenon in the history of national culture, which is largely based on the peculiarities of historical development and
the specifics of the ethnic composition of the population. Various influences, interactions and assimilations
have formed the specific general, cultural, spiritual and religious features of the region, which were also reflected by the icon painting. However, there is no comprehensive study of the issue of complication of the
image structure of the Sloboda Ukraine icons with symbols, which is explained primarily by the gaining influence and establishment of the ideological and aesthetic principles of the Ukrainian Baroque. The place that
the Sloboda Ukraine icons occupy in the general development of Ukrainian icon painting is not defined.
Therefore, the issues that reveal the main development tendencies for the regional Baroque icon painting
and its connection with the Western European painting of that time are of great urgency nowadays.
Analysis of researches and publications. Despite the survival of a lot of unique artefacts of the Sloboda Ukraine icon painting, there is still no synthesizing document that would analyse the existing materials
and reflect the main stages of development and the artistic features of icon painting in Sloboda Ukraine.
Publications of the imperial period devoted to Sloboda Ukraine provide some details about the local icon
painting, its attribution and connection with the Baroque style (works by D. Bahalii, Ye. Riedin, M. Sumtsov,
P. Fomin, D. T. Filaret-Gumilevsky, and V. Narbekov). Scientists tried to collect, study and classify ancient
artefacts of Sloboda Ukraine as fully as possible.
The Ukrainian Baroque period in Sloboda Ukraine is most thoroughly studied in the works by S.
Taranushenko. Other contemporary Ukrainian art scholars (P. Zholtovskyi, A. Zhaboryuk, P. Biletskyi, H.
Lohvin, L. Milyaiev, V. Ovsiychuk, D. Stepovyk, and V. Shchulika) have paid some attention to the develop-
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ment of the icon painting in this region, but a more detailed study of this phenomenon was not among their
objectives.
Therefore, this study, based on the already researched material of the scholars of the past and some
explorations of contemporary Ukrainian art scholars, works of old sacred art of Sloboda Ukraine, which survived to this day, is aimed at the revival of the Baroque history of icon painting in this region.
The objective is to provide a comprehensive study of the icon painting in Sloboda Ukraine. It is an attempt at historical justification and objective interpretation of the newly discovered icon painting artefacts of
the Baroque period from the point of view of the style formation, icon painting features and identification of
regional specificity as an integral part of the historically determined artistic system and artistic phenomenon
of Ukrainian culture.
th
th
Statement of basic materials of the study. Ukrainian culture of the 17 –18 centuries is distinguished
from the European traditions above all by its all-encompassing religiousness, which served as the basis for
the ideology of the Ukrainian Baroque. While taking in many spiritual elements of the Renaissance, Ukrainian art did not just repeat the old medieval symbolics, but revived it with new thoughts. One of the central dilemmas of the Baroque aesthetics, the beauty of earthly life and the inevitability of its end, echoed in blossoming of irrational and mystical sentiments and exalted religious feelings. Poetry, tales, coat-of-arms
poems, and iconography are rich with symbols that the Baroque art saw in real, natural events. Understanding of the imagery in the Baroque era was a continuation of the traditions of interpreting the Word, as well as
all the phenomena of the material world, for oneself. A literary form called «emblematic poetry» becomes
especially characteristic of the Ukrainian Baroque era. Typical for it were collections of drawings, which included short sentences, proverbs, and more often – short prose explanations. Meletius Smotrytsky, Kyrylo
Stavrovetsky-Tranquillon, and Gregory Skovoroda became famous names in the Ukrainian Baroque literature.
G. Skovoroda presented a whole theory of emblems in his works, moreover, he often accompanied
his manuscripts with emblematic drawings and short descriptions or «mottos», which contained the philosopher’s most beloved ethical thoughts [10, 95] (Il. 1–4).

Il. 1. Symbola et emblemata selecta, Amsterdam, 1705
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Il. 2. drawing G. Skovoroda

Il. 3. Symbola et emblemata selecta, Amsterdam, 1705
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Il. 4. drawing G. Skovoroda
For a travelling philosopher, the relation to the world was formed by understanding the man’s essence, and it was the thinker’s symbolism which was brought up in the bosom of Ukrainian nature. While
travelling, G. Skovoroda preached his ideas among the common folk, and his philosophical and aesthetic
views were closely linked with the spiritual traditions of Ukrainian life, found understanding and spread both
in the region and far beyond, influencing the development of the spiritual culture of Sloboda Ukraine, which
could not but be reflected in iconography.
It is important that emblematic compositions become characteristic of the Ukrainian iconography at
this time, sometimes accompanied by explanatory inscriptions, where, as a result of unity of the image and
inscription, a «metaphorical «mental image» emerged from the visible one... the definition of not the thing
itself, but what is behind it» [3, 90]. At times, elements for these compositions were borrowed from a variety
of Western European collections, primarily from Symbola Et Emblemata Selecta (Amsterdam, 1705). By the
way, this emblematic collection was used by both G. Skovoroda and Baroque icon painters.
Explaining the «symbolic secret world» of the Bible and its indivisible «visible» and «invisible» nature
through the biblical text, G. Skovoroda transformed it into a special web of «figures» and «symbols». Reflecting on the nature of emblematic images, the philosopher noted, «... The ancient wise men had their own
special language, they depicted their thoughts using images as if words. The images were those of the celestial and earthly creatures, for example, the sun meant the truth, a ring or a coiled serpent – eternity, an
anchor – statement or light... An image having a mystery was called... a setting, as if of a diamond in a ring,
for example a depicted handle with an inscription, «That Just Born Will Soon Disappear», or a sheaf with an
inscription, «All Flesh Is Grass» [7, 81]. Some of the symbols, such as «serpent», «moon» (crescent), «circle
of peace», etc., had a place in G. Skovoroda’s poetry and at the same time were used in Ukrainian iconography [5, 146–147].
The light and colour system of the Ukrainian Baroque is a consequence of the complex reflection of
the established structures of the «imitation of nature». For example, inspired by the light of the Heavens,
th
th
Ukrainian writers of the 17 –18 centuries decorated «the mental heaven» of the Blessed Virgin Mary in
their works with radiant stars.
Following the spread of the Catholic doctrine of the Immaculate Conception in Ukraine,
G. Skovoroda also embraced that image in his Western European iconography and enthusiastically wrote
about it in his poem «Melody. On the Image of Conception of the Blessed Virgin»:
But look! Here is the Virgin, her womb is pure!
An apple, a snake, a moon and lambent light under
The apple is a carnal trap, snare and lure,
Which like a serpent, tempts us with cunning and wonder [7, 81].
G. Skovoroda recalled in his correspondence that a similar image of the Virgin was drawn on walls of
the Theological School in Kharkiv [11, 191].
In tune with philosophers and theologians, the idea of the assertion of the Immaculate Conception
was embodied in the Sloboda Ukraine icons of «The Coronation of the Virgin», where Mary stands on the
crescent surrounded by angels, her hair loose and uncovered, her arms crossed on her chest, which is stylistically reminiscent of religious paintings by the Spanish painter Murillo. According to S. Averintsev, the image of the Virgin in this iconography «acquires a cosmic dimension modelled according to the apocalyptic
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vision of the «great sign», that is, a Woman clothed with the Sun, with the Moon under her feet and a crown
of twelve stars on her head» (Rev. 12:1) [2, 547].
In the eastern region of Ukraine in particular, Maria was quite often depicted standing in the clouds
on a narrow crescent at full height or on her knees, not only in the iconography of «The Coronation», but also in the «Akathist Hymn» icons and a number of other icons.
There is no doubt that changes in the worldview of the Baroque era influenced the development of
emblematic and symbolic abstractions in Sloboda Ukraine (which was a characteristic regional style feature).
The distribution of new symbolic icon compositions in Ukraine already known in Europe («Christ the True
Vine», «Christ in the Chalice», «Pelican» etc.) was promoted by the Uniate environment [8, 24].
Ukrainian art historians nowadays acknowledge the fact that Western European experience during
the Ukrainian Baroque era spread with engravings, especially Dutch and German ones. The fact that such
influence also took place in the Sloboda Ukraine region is evidenced by the stories of icons and their interpretation from the exhibition of the XII Archaeological Congress that took place in Kharkiv in 1902, in particular, «The Annunciation» from the Church of the Holy Resurrection of Andriivka sloboda (now in Balakliia district of Kharkiv region); «The Pelican» from Izium (now in Kharkiv region), «The Holy Family» from Putyvl in
Sumy region, etc.
It is no coincidence that icon painters of Sloboda Ukraine perceived the complexity of the allegorical
language of European art wider than in the western regions. Symbolic in this regard is the «Holy Family»
icon from Putyvl (Il. 5).

Il. 5 «Holy Family», Putyvl, Sumy region, XVIII century.
V. Narbekov notes that the icon was painted under the influence of the apocryphal Gospel «The Histh
tory of Joseph the Carpenter» and copied from a German engraving of the 18 century [4, p. 49]. M. Petrov
points out that the story is, probably, borrowed from a German engraving published by Klauber [6, 496]. This
story could not only originate from the symbolic collections, which were kept in the library of the KievPechersk Lavra in large numbers, but also be influenced directly through Poland. Putyvl in Sloboda Ukraine
had been a bearer of Polish culture for certain time, and only became part of Muscovy with the adoption of
the Truce of Deulino (1618). The meaning of the symbols in this sacred story cannot be deciphered by the
simple efforts of the mind, we should «connect» with them. By his artistic will, an unknown icon painter seeks
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to bridge the gap between «earthly entity» and «divine», «special». The conceptual structure of the icon has
many layers. At first glance, the artist shows the Holy Family doing everyday work: Joseph is doing craftwork, the Christ Child, dressed in a long robe and a red himation, is sweeping the floor, and the Virgin is doing embroidery; the room has a carpenter’s bench and carpentry tools. It is possible that the icon painter depicts a very simple interior of the room following the Christian symbolism, knowing that the house symbolizes
the Old Covenant, which Christ appeared to change into the New Covenant. The elements of all the characters’ clothes remain European (Joseph’s short trousers, sandals on bare feet, blue shirt, etc.).
In the background, our attention is drawn to the carpentry tools, represented by pincers, three nails,
and a compass. Each of these objects symbolizes the future suffering of Christ. For example, pincers (used
to remove nails from the hands of Jesus) are a symbol of the Virgin, and the nails signify the connection between the fate and the suffering of Christ. In the works of art, three nails also symbolize the crucifixion of
Christ (sometimes the Holy Trinity). The compass, however, does not have a direct meaning to Christianity
and the crucifixion, but this symbol was quite common in the fine arts even during the Renaissance era. As a
tool, a compass was needed for drawing a perfect circle, and symbolized not only intelligent and well-thought
decisions, infinity, and eternity, but was mainly a symbol of God the Creator as «the architect of the universe». A compass in combination with a square, a symbol of the earth, is an allegory of the communication
between the earthly and divine, beloved by artists. By the way, the image of the Divine Hand with the compass is encountered in the symbolic collection «Ithika-Ieropolitika» (1712) from the printing house of the Kyiv-Pechersk Lavra [5, 153].
A short emblematic poem is presented with the image of the Holy Family, which, combined with the
painting, reveals its meaning:
«Our Creator in the carpenter’s house
Lives in poverty, sharing it with us.
He is a heavenly wanderer working on earth,
Forgiving and pure.
He tells us to live without idleness,
To follow Him and subsist from our own labour».
The symbols, flowing through the images on this icon, become «transparent», and the main didactic
meaning «shines» through them. However, the conceptual depth is contained in a certain sign, which cannot
be interpreted unambiguously: an axe with a chopping log in the foreground. The depiction of these objects
can be correlated with the words of the Iambic canon at Christmas: «Cutting off the carnal with His Advent»
[1, 447]. The symbolic bond brings us to a clear conclusion: just as the Christ Child humbly cleanses his
dwelling, his own house, so, having resurrected, He will cleanse us from our sins if we believe in Him [5,
155–156].
The images inspired by Western European art not only expanded the range of stories, but also introduced new ways of their interpretation, which could not but be reflected in the evolution of the imagery system of the Sloboda Ukraine iconography. Destroying the frame of the Byzantine system, with its planar interpretation of symbolic images and reverse perspective, that had existed in the Ukrainian iconography for
centuries, the western tradition immerses in the Sloboda Ukraine art, is embraced by it and re-interpreted by
people of the Baroque era. The problem of the interpretation of motion, conveying the internal state and placing images in the spatial environment gained particular importance. The experience of mannerism was useful in conveying such movement, which preserved the iconic significance of the image. Rejecting the reasonableness of the Renaissance, the European Baroque brought into art the increased emotional intensity of
images, decorative effect and dynamic force of compositions, and sharp contrasts of scale, rhythm, colour,
light, and shadow. Reproducing the purity of the spiritual world of images, the Sloboda Ukraine icon painters
have developed a fairly wide scale of the emotional state of characters: the depth of the religious feeling
combines here with poetic emotionality, tenderness, melancholic reverie and fanfare. In general, the spiritual
state of images in the Sloboda Ukraine icons is more reserved than in the western tradition.
The choice of image of Our Lady of Sorrows in Sloboda Ukraine can also be attributed to Western
European influences. Thus, the iconography of Mary, whose heart is pierced with a sword or seven swords,
th
th
which is Catholic in its origin, found its place in our lands during the 17 and 18 centuries. The basis of this
image was the prophetic words of Simeon the God-receiver, «and a sword will pierce through your own soul
also, so that thoughts from many hearts may be revealed» (Luke 2:35). A story of West European origin
known as «Маtеr Dоlоrоsа» was re-defined in terms of composition in most of the Sloboda Ukraine icons [5,
р. 113]. The icons of «Our Lady of the Seven Sorrows» (as they were often referred to) could be met both as
full-length and bust-length paintings. There were often angels on the clouds to Mary’s left or right. A version
of this icon was the image of the Virgin with a sword piercing her chest in front of the Crucifixion of Christ. In
th
the western iconography, this story appears for the first time in the so-called Biblia pauperum from the 12 –
th
14 centuries. One of the Darmstadt manuscripts includes a miniature depicting the tree of life with the Crucifixion, where the sword is flying from Christ into the breast of the Virgin Mary [5, р. 113]. Similar images can
also be seen in the art books of the icon painting workshop of the Kyiv-Pechersk Lavra.
The image of the Virgin with swords in Sloboda Ukraine was embodied not only in icons, but also on
th
church walls, chalices, and crosses. Thus, a silver chalice from the 18 century depicts the Virgin on a cres-
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cent with seven swords in her chest, her hands clasped [5, р. 114]. A series of icons with a similar story was
th
presented at the XII Archaeological Congress. On a «Маtеr Dоlоrоsа» icon from the 18 century from
Boromli village (now Trostianets district, Sumy region), painted by oil on canvas, the Mother of God is presented at full height, her breast pierced with seven swords, her face has an expression of sorrow and suffering. There are two angels to her right and left holding scrolls in one hand and a white piece of cloth in the
other, probably for rubbing her tears. Another version of the «Маtеr Dоlоrоsа» imagery was presented in the
icon of the St. Nicholas Church in Merefa, where the figure of the Virgin Mary with swords in her chest was
recreated in the middle of the Crucifixion of Christ [4, 21]. The growing individualization of biblical and evangelical images and lyrical softness have become characteristic of the region, which was more in line with the
Ukrainian mentality. The European experience of the Sloboda Ukraine icon painters combined with their own
aesthetic concepts, which was common in the Ukrainian art of the Baroque era. Internal tension, movement,
complication of symbolism, the strengthening of mystical content in the icons were accompanied by people’s
admiration of patterns and motifs, the faces of the saints having Ukrainian ethnic traits and sometimes a
specific character. Incarnating the national understanding of the ideal of earthly beauty, the images were
usually placed on a lush, gilded, coloured background, sometimes with reliefs or floral motifs, symbolizing
the boundlessness of the Divine. Vegetable ornamentation has been characteristic of Ukrainian folk art since
ancient times, and rich ornaments were in general close to Baroque. Scientific novelty of the study. The paper is the first to define the icon-painting legacy of Sloboda Ukraine as a peculiar artistic phenomenon of national culture. The analysis of the artistic and imagery system of icon painting in Sloboda Ukraine has shown
that the Baroque style was dominant in the period studied, as well as in the whole Ukrainian art; it was best
suited for the national character and embodied the Ukrainian mentality. It is proved that the growing desire to
reproduce first-hand life experiences in icon painting of Sloboda Ukraine was accompanied by a specific interpretation of space and form, extensive detailed depiction of the figures of sacred history and evolutionary
complexity of their characters, as well as changes in the colour system. At the same time, allegorical and
symbolic meaning of the images also intensified. Referring to the innovations of Western art fell on the original local “soil,” intertwining with the Ukrainian sacral painting traditions in the works of various local schools,
as well as with the post-Byzantine tradition, which led to original interweaving of archaisms and innovations.
In conclusion, we will say that the Baroque icon that prevailed in Sloboda Ukraine was perceived as
a kind of symbol of spiritual perfection, a viable source helping to preserve not only spirituality, but even national identity.
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КРИТИКА СУЧАСНОГО БАЛЕТУ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ТА МИСТЕЦЬКІ РИСИ
Мета дослідження – проаналізувати критику сучасного балету в Україні крізь призму наукових та мистецьких рис. Методологія. Застосування методу аналізу наукової літератури та публікацій у засобах масової
інформації у хронологічній послідовності, а також порівняння рецензій на сучасні балетні вистави в Україні дали
змогу провести науково об’єктивне дослідження. Наукова новизна. У дослідженні продемонстровано еволюцію
проблем балетної критики від 70-х років ХХ ст. до сьогодення, проведено порівняльний аналіз рецензій на сучасні
балетні вистави в Україні. Висновки. Балетна критика від проблем формування власної методології та підготовки
фахівців критично-оцінної діяльності у 70-80-х роках ХХ ст. перейшла на початку ХХІ ст. до проблем реформування естетичних критеріїв оцінки явищ сучасної хореографії та опанування нових каналів оприлюднення
(соціальні мережі, блоги). Художня критика пройшла шлях від обов’язку маніпулювання свідомістю відповідно до
ідеологічних настанов влади - до повної свободи у виявленні мистецької цінності твору. Дуалістична природа художньої критики (поєднання наукових та художніх рис) вимагає збалансованості мистецьких аспектів, серед яких
для балетної критики характерна перебільшена емоційність, та наукової складової (чітка форма виразу думок,
дотримання методологічних основ написання критично-оцінної праці, вірне використання категоріального апарату). В Україні бракує фахівців із розумінням специфіки та ролі критики хореографії, орієнтованих не лише на
швидкий інформаційно-просвітницький виклад матеріалу, а й на аналітику високого ґатунку. На жаль, у засобах
масової інформації досить рідко з’являються фахові рецензії, огляди, що збіднює не лише культурно-мистецький
дискурс, а й унеможливлює реалізацію широкого спектру функцій критики, необхідних для розвитку хореографічного мистецтва.
Ключові слова: критика балету; танцювальна критика; український балет; сучасний балет; хореографія;
танець; балет.
Пидлыпская Алина Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры народной хореографии Киевского национального университета культуры и искусств
Критика современного балета в Украине: научные и художественные особенности
Цель исследования – проанализировать критику современного балета в Украине сквозь призму научных и художественных особенностей. Методология. Применение метода анализа научной литературы и публикаций в средствах массовой информации в хронологической последовательности, а также сравнение рецензий
на современные балетные спектакли в Украине позволили провести научно объективное исследование. Научная
новизна. В исследовании продемонстрировано эволюцию проблем балетной критики от 70-х гг. ХХ в. до современности, проведен сравнительный анализ рецензий на современные балетные спектакли в Украине. Выводы.
Балетная критика от проблем формирования собственной методологии и подготовки специалистов критической
оценочной деятельности в 70-80-х гг. ХХ в. перешла сегодня к проблемам реформирования эстетических критериев оценки явлений современной хореографии и освоения новых каналов обнародования информации (социальные сети, блоги). Художественная критика прошла путь от обязанности манипулирования сознанием в соответствии с идеологическими установками власти - к полной свободе в выявлении художественной ценности
произведения. Дуалистическая природа художественной критики (сочетание научных и художественных черт)
требует сбалансированности художественных аспектов, среди которых для балетной критики характерна преувеличенная эмоциональность, и научной составляющей (четкая форма выражения мыслей, соблюдение методологических основ написания критически оценочного труда, верное использование категориального аппарата).
В Украине не хватает специалистов с пониманием специфики и роли критики хореографии, ориентированных не
только на быстрое информационно-просветительское изложение материала, а на аналитику высокого качества.
К сожалению, в средствах массовой информации довольно редко появляются профессиональные рецензии, обзоры, что обедняет не только культурно-художественный дискурс, но и делает невозможным реализацию широкого спектра функций критики, необходимых для развития хореографического искусства.
Ключевые слова: критика балета; танцевальная критика; украинский балет; современный балет; хореография; танец; балет.
Pidlypska Alina, Candidate of Art History (PhD in Art History), Associate Professor of the Folk Choreography
Department of the Kyiv National University of Culture and Arts
Modern ballet criticism in Ukraine: scientific and artistic features
Purpose of Research is to analyze the criticism of contemporary ballet in Ukraine through the prism of scientific and artistic features. Methodology. The application of the method of analysis of scientific literature and publications
in the media in chronological order, comparison of reviews of modern ballet performances in Ukraine allowed conducting
a scientifically objective study. Scientific Novelty. The research shows the evolution of the problems of ballet criticism
from the 70's of the XX century up to the present times, a comparative analysis of reviews of modern ballet performances
in Ukraine. Conclusions. Ballet criticism from the problems of the formation of the own methodology and the training of
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specialists in critical appraisal activity in the 70-80s. XX century passed today to the issues of reforming the aesthetic
criteria for assessing the phenomena of modern choreography and mastering new channels for the promulgation of information (social networks, blogs). Art criticism has gone from the duty of manipulating consciousness by the ideological
guidelines of the authorities to complete freedom in revealing the artistic value of the work. The dualistic nature of aesthetic criticism (the combination of scientific and artistic features) requires a balance of artistic aspects, among which the
exaggerated emotionality is characteristic for ballet criticism, and the scientific component (a definite form of expressing
thoughts, observing the methodological foundations for writing critical evaluation work, and the correct use of the categorical apparatus). In Ukraine, there are not enough specialists with the understanding of the specifics and role of criticism of choreography, oriented not only to the rapid informational and educational presentation of the material but to the
analyst of high quality. Unfortunately, professional reviews and reviews rarely appear in the media, which impoverishes
not only cultural and artistic discourse but also makes it impossible to implement a wide range of criticism functions necessary for the development of choreographic art.
Key words: criticism of ballet; dance criticism; Ukrainian ballet; modern ballet; choreography; dance; ballet..

Актуальність теми дослідження. Осмислення проблем критики балетного театру є одним з актуальних напрямів сучасного хореологічного дискурсу. Балетна критика як самостійна галузь критично-оцінної діяльності мистецької сфери досить повільно входить до кола наукових інтересів вітчизняних (О. Чепалов [6] та ін.) та зарубіжних (Р. Беттманн [9], Д. Теодорес [10] та ін.) фахівців. Не
виявлено жодного дослідження сфери критики сучасного балету в Україні.
Мета дослідження – проаналізувати критику сучасного балету в Україні крізь призму наукових
та мистецьких рис.
Застосування методу аналізу наукової літератури та публікацій у засобах масової інформації у
хронологічній послідовності, порівняння рецензій на сучасні балетні вистави в Україні дозволили провести науково об’єктивне дослідження.
Виклад основного матеріалу. Проблеми критично-оцінної діяльності у сфері хореографії, особливо в оцінці явищ сучасного танцювального мистецтва, яке на Заході активно розвивалось упродовж
ХХ ст., актуальні упродовж тривалого часу. Наприклад, ще у 1979 р. на сьомій конференції «Танці у
Канаді», що відбулася в Торонто (Канада) в Університеті Ватерлоо, піднімалися питання професійності та перспектив танцювальної критики. Д. Теодорес висловлювала занепокоєння щодо професійної обізнаності критиків, стверджуючи: «Попри те, що є критики, які можуть написати прекрасну
поетичну літературу про танець, без глибокого розуміння сутності танцю та хореографічного ремесла
такі тексти не відображають основного напряму розвитку танцювальної критики» [10]. За очевидних
мистецьких (літературних) перевагах танцювальної критики поставали питання щодо її наукової цінності.
Розкриваючи важливість критики, авторка зупиняється не лише на очевидних функціях критики
(аналітика художньої структури твору), а й оцінюючи наслідки фахової критичної діяльності в аспекті
формування смаків глядачів, спрямування їхньої уваги на нові, невідомі твори, сприяючи визнанню
останніх.
Торкаючись проблеми професійного рівня критиків хореографії Д. Теодорес говорить про
обов’язковість «зовнішніх» та «внутрішніх» знань предмету. Під «зовнішніми» знаннями розуміється
обізнаність в історії хореографії, у фаховій літературі, у техніці танцю, естетичних теоріях задля розробки послідовних художніх критеріїв, а також здатність до безперервного сприйняття та розвинена
візуальна чуттєвість. З іншого боку, «внутрішні» знання можна розглядати як експериментальні, практичні, пов’язані із розумінням, краще – практичним досвідом оволодіння специфікою виконавської та
балетмейстерської діяльності, інших мистецьких процесів, пов’язаних з хореографією. Також важливий постійний досвід споглядання [10].
Д. Теодорес вбачала майбутнє за критиками, які володіють витонченим розумінням танцю разом із глибоким знанням споріднених форм мистецтва. «Дуже важливо, щоб танцювальна спільнота
упритул зайнялась завданням виховання перспективних танцювальних критиків, оскільки їхні праці є
надзвичайно важливими для всього розвитку танцювального мистецтва», – стверджувала Д. Теодорес
[10]. Учасники конференції переймалися проблемами майбутнього критики хореографії, обмеженості
доступу до освітніх програм у цій сфері. Висловлювалась надія, що університети стануть ідеальним
середовищем для теоретичного, історичного та практичного опанування танцювальною критикою. Також це сприятиме розвитку науки про танець – дансології [10].
І сьогодні проблеми критичного осмислення сфери хореографії залишаються актуальними.
Занепокоєння викликає поглинання професійної критики іншими формами оцінних виступів, що знижують загальний рівень пошуку розуміння танцю. Нині, за думкою члена Американської асоціації критиків Р. Беттманна, відбувається «диверсифікація» службових обов’язків критиків танцю, що пов’язане
з розміщенням критики у блогах, соціальних мережах тощо [9]. Такі канали оприлюднення у більшості
випадків не передбачають розгорнутої аналітики, вимагають стислості, інформативності, що негативно
позначається на загальному рівні критичного осмислення подій хореографічної культури.
Естетика другої половини ХХ ст. відводила художній критиці вагому суспільну роль: формування думки реципієнта щодо твору мистецтва та особи художника, ба більше – формування його
художніх смаків та соціальних орієнтирів, вплив на художника в аспекті коректування його діяльності
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та ін. [1, 128] Нині ситуація змінилась: в умовах зміщення акценту з взаємин художник-твір на твірреципієнт, повсюдної свободи трактувань, множинності сенсів художнього твору, що виникають саме у
процесі сприйняття останнього, на критику вже не покладається обов’язок «маніпулювання»
свідомістю суспільства у відповідності до ідеологічних настанов влади, акцент зміщується у бік професійної аналітики, демонстрації авторської позиції рецензента, виявлення широкого спектру
варіантів розуміння твору. Однак залишаються незмінними формальні основи балетної критики, яка
виникає на основі практики балетного театру, безумовно пов’язана з читацькою та глядацькою аудиторіями, але має вагоме самостійне значення: виявляє, оцінює, аналізує та фіксує тенденції розвитку
хореографічного мистецтва, містить мистецькі та наукові риси.
Головним завданням критики сучасності Н. Коршунова вважає відтворення та збереження
«для майбутніх поколінь “образу” показаної вистави, що складається з хореографічного та музичного
матеріалу, живописно-декораційного оформлення та індивідуального виконання артистів» [2]. Актуальність критики як дієвого механізму фіксації образів, що транслює хореографія, нині можна оскаржувати. Від критики хореографії у ХХІ ст. очікують не стільки «фіксації», скільки фахової критичної
«інтерпретації», акцентування на тих аспектах, які критик з авторських позицій вважає художньою
цінністю. Також у сучасному комерціалізованому світі від критиків очікують фахового виступу щодо
цінності творчості кожного митця, але тут виникають певні загрози необ’єктивності, пов’язані з «монетизацією» думки критика, який виявляється втягнутим у маркетингову систему.
Ще у середині ХХ ст. велася полеміка щодо визнання критики мистецтвом, заперечення її науковості. Але вже тоді проти цього виступали відомі філософи, зокрема Ю. Борєв. Обстоюючи
дуалістичну природу критики (мистецьку та наукову), Борєв звертається до прибічників визнання критики мистецтвом: «Чи пробували ревнителі ненауковості критики поглянути на проблему з загальноестетичної точки зору…. Критику в області хореографії в цьому випадку доведеться розглядати як частину хореографії… Але це абсурд» [1, 129]. Також, на думку філософа, не можна розглядати критику
як сферу виключно наукову. Художня критика «погранична», «вона є самокритикою мистецтва, вона
корелят в саморегулюючій системі взаємодії мистецтва і суспільства» [1, 129]. Переведення художньої
мови будь-якого мистецтва (хореографічного, музичного, образотворчого тощо) зовсім в іншу семіотичну систему є унікальним явищем, що відбувається на межі мистецтва та естетики як науки про закони прекрасного. Попри заперечення класичних канонів естетики (а подекуди й невизнання її як
науки) прибічниками ідей філософів-постмодерністів, саме виявлення мистецької цінності твору є одним з основних завдань сучасної критики. Підтримуємо думку щодо унікальності дуалістичної природи
художньої критики, оскільки за формою виразу думок, своєрідним «включенням» у художній процес
критика споріднена з літературою, а за способом мислення, спиранням на методологію, наявністю
власного категоріального апарату – з наукою. На жаль, сьогодні в Україні рідкісними стали приклади
подібної професійної критики явищ хореографічного мистецтва.
Нині в Україні дуже мало журналістів, що спеціалізуються на сфері хореографії. Серед тих, хто
сьогодні пише журнальні та газетні рецензії та статті про балет і танець, не всі достатньо обізнані в
історії хореографії, не всі розуміють, яке вона посідає місце у загальному контексті світового
танцювального мистецтва, яку роль відіграє хореографічна критика для фахового середовища та суспільства в цілому.
В Україні відсутні спеціалізовані видання танцювальною тематики, час від часу замітки, рецензії, огляди тощо з’являються на сторінках газет. Зокрема, у одній з найпопулярніших в нашій країні газеті «День» найчастіше, порівняно з іншими періодичними друкованими засобами масової інформації,
можна прочитати анонси та критичні виступи хореографічної, переважно балетної, тематики. Серед
авторів, що постійно висвітлюють означену тему, Т. Поліщук, Л. Тарасенко, О. Чепалов, А. Антоненко.
Рівень аналітики, творчі методи критичного викладу, відображення специфіки власне хореографічної
складової вистав різняться, що є позитивним. Однак, у деяких публікаціях відчувається брак фахової
обізнаності, націленість лише на інформування про подію.
На особливу увагу заслуговують публікації, присвячені балетним виставам, створеним у постмодерній естетиці Оцінка таких вистав не може обмежуватись лише емоційно-схвальними висловлюваннями, але усталеної «системи координат» ще не сформовано. Звернемося до статей Т. Поліщук та
О. Чепалова, присвячених виставам Р. Поклітару – художнього керівника Академічного театру «Київ
модерн-балет», що за дванадцять років творчості в Україні здобув репутацію авангардного балетмейстера сучасності. На жаль, публікації Т. Поліщук, переважно носять інформативний характер, часто
містять лише офіційну інформацію, що надається створювачами балету у прес-релізі чи лібрето. У
публікації, присвяченій балету «Лебедине озеро. Сучасна версія» авторка виконує основну функцію –
повідомити про зміст вистави, зацікавити, стисло викласти основи сюжету [5]. Так само побудовані й
інші виступи Т. Поліщук, присвячені виставам Р. Поклітару – лише загальне жанрове визначення
«містична фантазія» та основи сюжету «Лускунчика» [4]; відомості щодо часу та місця дії, основного
сюжету, співавторів балету «Спіляча красуня» [3]. Подібні публікації не можна розглядати крізь призму
науковості та художності. Безумовно, якщо вважати публікації Т. Поліщук анонсами, то вони виконують своє завдання. Але зважаючи на надзвичайно рідкісне звернення уваги на хореографічне ми-
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стецтво на сторінках газети «День» (2–3 рази на місяць), від цих матеріалів очікуєш елемента аналітики.
О. Чепалов чи не єдиний, хто дає фахову аналітичну оцінку виставам, не лише занурюючи читача у тканину постановки, ненав’язливо здійснюючи архітектонічний розбір, а й апелюючи до попередніх інтерпретацій, проводячи паралелі, піднімаючись до культурологічних узагальнень. Радикальність експериментів Р. Поклітару у постановці «Жізелі» (прем’єра відбулася 12 квітня 2016 р.), на
думку О. Чепалова, є цілком виправданою. Автор рецензії не лише підтримує балетмейстера, а й досить відверто висловлюється на рахунок критиків та глядачів, що послуговуються стандартами «красивості», сформованими академічним балетом: «Р. Поклітару йде на кілька кроків попереду недалекоглядних критиків і консервативних глядачів, які ностальгують за минулою гармонією і красою» [7].
Незадовго до цієї рецензії О. Чепалов викладав свої погляди на проблему оновлення критичних підходів до сучасних творів сценічного танцювального мистецтва, які вимагають критичного осмислення
«за новітніми ідейними та художніми критеріями» [6, 68]. Саме у цьому і полягає найбільша проблема
для багатьох критиків – адаптація в умовах розширення ідейно-змістовного діапазону та палітри зображально-виражальних засобів хореографічного мистецтва.
О. Чепалов у рецензії не міг не звернутися до культової постановки «Жізелі» М. Ека, що стала
певним відправним моментом в історії інтерпретацій балетів класичної спадщини в постмодерністській
естетиці. Але автор статті уникає звинувачень у подібності хореографії Р. Поклітару та відомого шведа, чим не гребує більшість критиків, а говорить про значно радикальніші кроки балетмейстера на
шляху осучаснення сюжету та героїв, актуалізації соціальних тем. Хоча іронічне ставлення автора
статті до всього, що відбувається на сцені (Граф Альберт та Батільда з однієї компанії байкерів,
Жізель потрапляє до борделю, власниця якого Мірта, а віліси – повії тощо) проглядається навіть в позитивній оцінці балетмейстера: «Поклітару перетворює сумнівний сюжет на соціально-психологічну
драму». За думкою О. Чепалова танець не головний у виставі, а лише «підтримує драматургічну основу видовища», що є результатом щасливого об’єднання в особі Р. Поклітару професій режисера та
балетмейстера. Але власне танцювальна складова заслуговує на позитивну оцінку – зупиняючись на
деяких хореографічних аспектах постановки («вражаючі еротичні дуети», «сцени, які забавно пародіюють танці віліс із класичного балету», «винахідливо вирішені сцени байкерів на мотоциклах без
коліс»), автор з приємності зазначає: «Усе це виконується з типово поклітарівським драйвом і синхронністю рухів у масових сценах» [7].
У відповідності до вимог фахової критичної оцінки вистав О. Чепалов звертає увагуі на звукову
партитуру, на сценографію та костюми, на візаж та постижерні роботи. Поєднання мистецьких та наукових рис у рецензії забезпечили їй високу оцінку фахівців та зацікавила широке коло читачів. Рецензія, попри наявність необхідни наукових елементів не перенасичена професійною хореографічною
термінологією, майстерно лаконічно висвітлює не лише сюжет, а й певні провокаційні елементи, що й
підігріває інтерес глядачів.
На високому фаховому рівні написана рецензія на балет Р. Поклітару «Спляча красуня»
(прем’єра відбулася 23 травня 2018 р.). Але тут автор глибше занурюється в алюзійний аспект, згадуючи постановки балетів П. Чайковського самого Р. Поклітару («Лускунчик», «Лебедине озеро. Сучасна
версія») та культові вистави М. Ека, М. Боурна. Висвітлено режисерські, сценографічні, акторські аспекти вистави, однак хореографія, на жаль, детально не проаналізована [8]. Але це не знижує художньої та наукової цінності рецензії, що стала чи не єдиним оперативним професійним критично-оцінним
відгуком на виставу.
Сьогоднішнє вільне поводження митців зі структурними хореографічними формами, нелінійний
розвиток сюжету у балеті, відхід від суворо класифікованої лексики призвели до пошуку адекватних
формулювань у вираженні критично-оцінного ставлення до феноменів сучасної хореографії. Формування нового критичного лексикону, нових художньо-естетичних орієнтирів в оцінці, а скоріше авторській вербальній інтерпретації сучасної хореографічної мови на балетній сцені, балансування між
вітіюватою белетристикою та конкретикою фактажу притаманне хореографічній критиці початку ХХІ
ст., яка вже не в змозі спиратися лише на рефлексії класичної хореографії, школа якої була сформована попередніми десятиліттями.
Наукова новизна. У дослідженні продемонстровано еволюцію проблем балетної критики від
70-х рр. ХХ ст. до сьогодення, проведено порівняльний аналіз рецензій на сучасні балетні вистави в
Україні.
Висновки. Балетна критика від проблем формування власної методології та підготовки
фахівців критично-оцінної діяльності у 70-80-х рр. ХХ ст. перейшла сегодня до проблем реформування естетичних критеріїв оцінки явищ сучасної хореографії та опанування нових каналів оприлюднення
(соціальні мережі, блоги). Художня критика пройшла шлях від обов’язку маніпулювання свідомістю у
відповідності до ідеологічних настанов влади до повної свободи у виявленні мистецької цінності твору.
Дуалістична природа художньої критики (поєднання наукових та художніх рис) вимагає збалансованості мистецьких аспекті, серед яких для балетної критики характерна перебільшена
емоційність, та наукової складової (чітка форма виразу думок, дотримання методологічних основ
написання критично-оцінної праці, вірне використання категоріального апарату).

346

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
В Україні бракує фахівців з розумінням специфіки та ролі критики хореографії, орієнтованих не
лише на швидкий інформаційно-просвітницький виклад матеріалу, а на аналітику високого ґатунку. На
жаль, у засобах масової інформації досить рідко з’являються фахові рецензії, огляди, що збіднює не
лише культурно-мистецький дискурс, а й унеможливлює реалізацію широкого спектру функцій критики, необхідних для розвитку хореографічного мистецтва.
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СТИЛІСТИЧНІ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНИ "УСПІННЯ" З КОЛЕКЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ
Мета роботи. Дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати особливості стилю й іконографії пам’ятки та
розглянути ікону в широкому контексті київського та лаврського іконопису XVIII століття. Методологія дослідження полягає в застосуванні принципів системного мистецтвознавчого аналізу. Комплексний підхід при дослідженні
проблеми передбачив поєднання наступних наукових методів: аналітичного – для вивчення стану обраної теми;
порівняльного стилістичного та іконографічного аналізу пам’яток – для окреслення певних особливостей творів
мистецтва. Особливості матеріальної структури ікони визначені за допомогою оптичних досліджень поверхні живопису у видимому прямому та бічному світлі, в інфрачервоному (ІЧ-) діапазоні випромінювання; проведено пошарове візуальне дослідження поверхні фарбового шару. Наукова новизна полягає у виявленні стилістичних та
іконографічних особливостей пам’ятки, а саме: в композиції ікони акцентується священно-історичний аспект побутування святині, стиль ікони свідчить, що іконописець був знайомий із образотворчими пам’ятками (іконами і гравюрами) монастирського кола Києва, Чернігова, художньої традиції Зброярської палати; у виконанні ікони використовуються методи, що запозичені з ювелірних технік (імітація чорніння по золоту та сріблу) і техніки гравіювання
на міді (граф’я, штрихування як пензлем, так і різцем). Під час дослідження виявлені стилістичні аналогії серед
ікон та гравюр лаврського та чернігівського походження, ікон художньої традиції Зброярської палати, а також ікона-список із зібрання Псковського державного об’єднаного історико-архітектурного та художнього музею-заповідника (інв. № 1601), яка на сьогодні є єдиним іконографічним аналогом ікони з НХМУ серед пам’яток
іконопису. Висновки. За результатами комплексних (стилістичних, іконографічних та візуальних оптичних) досліджень стало можливим пов’язати створення ікони "Успіння" (інв. № И-61, НХМУ) з монастирським колом лаврських майстрів. Зокрема, з великим ступенем ймовірності, приписати виконання ікони Івану Щирському.
Ключові слова: іконопис; дослідження; іконографія; атрибуція; Києво-Печерська Лавра.
Рыжова Ольга Олеговна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела научной
реставрации и консервации Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника
Стилистические и иконографические особенности иконы "Успение" из коллекции Национального
художественного музея Украины
Цель работы. Исследование заключается в том, чтобы выявить особенности стиля и иконографии памятника и рассмотреть икону в широком контексте киевской и лаврской иконописи XVIII века. Методология исследования заключается в применении принципов системного искусствоведческого анализа. Комплексный подход при исследовании проблемы предусматривает сочетание следующих научных методов: аналитического –
для изучения состояния выбранной темы; сравнительного стилистического и иконографического анализа памятников – для выявления особенностей произведений искусства. Особенности материальной структуры иконы
определены с помощью оптических исследований поверхности живописи в видимом прямом и боковом источнике света, в инфракрасном (ИК-) диапазоне излучения; проведено послойное визуальное исследование поверхности красочного слоя. Научная новизна заключается в выявлении стилистических и иконографических особенностей памятника, а именно: в композиции иконы акцентируется священно-исторический аспект бытования
святыни, стиль иконы свидетельствует о том, что иконописец был знаком с иконами и гравюрами монастырского
круга Киева, Чернигова, художественной традиции Оружейной палаты; в исполнении иконы используются приемы, заимствованные из ювелирных техник (имитация чернения по золоту и серебру) и техники гравировки на
меди (графья, штриховка как кистью, так и резцом). В процессе исследования выявлены стилистические аналогии среди памятников (икон и гравюр) лаврского и черниговского происхождения, икон художественной традиции
Оружейной палаты, а также икона-список из собрания Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея заповедника (инв. № 1601), которая на сегодня является единственным иконографическим аналогом иконы из НХМУ среди памятников иконописи. Выводы. По результатам комплексных (стилистических, иконографических и визуальных оптических) исследований стало возможным связать
создание иконы "Успение" (инв. № И-61, НХМУ) с кругом монастырских лаврских мастеров. В частности, с большей степенью вероятности приписать исполнение иконы Ивану Щирскому.
Ключевые слова: иконопись; исследование; иконография; атрибуция; Киево-Печерская Лавра.
Ryzhova Olga, PhD in Arts, leading researcher the scientific restoration and conservation department National
Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Reserve
Stylistic and iconographic features of the "Assumption" icons from the collection of the National Art
Museum of Ukraine
The purpose of the study is to find out the features of the style and iconography of the monument and to
consider the icon in the broad context of the Kiev and Lavra iconography of the XVIII century. The methodology of the

© Рижова О. О., 2018

348

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2018
research is to use the principles of historicism and comparative analysis. Specifics of material structure of the icon are
identified with technical and technological studies, that included optic studies of the surface of the painting in the visible
direct and side light source, in the infrared (IR-) and ultraviolet (UV-) radiation range, layered visual microscopic study of
the surface of the paint layer, sampling of soil and paint layer; determination of soil composition and pigments of the paint
layer. Scientific novelty is in revealing the stylistic and iconographic features of the monument, namely: in the icon
composition the sacred historical aspect of the sanctuary's existence is emphasized, the style of the icon indicates that
the icon painter was familiar with the icons and engravings of the monasteries of Kiev, Chernigov, the artistic tradition of
the Armory Chamber; In the process of research, stylistic analogies are found among the monuments (icons and
engravings) of the Lavra and Chernigov artifacts (icons and engravings) origin, icons of the artistic tradition of the Armory
Chamber, as well as an icon from the collection of the Pskov State Unified Historical Architectural and Art Museum of the
Reserve (Inventory No. 1601), which for today is the only iconographic analogue of the icon from the NCHMU among the
monuments of icon painting. Conclusions. Based on the results of complex (stylistic, iconographic and visual optical)
studies, it became possible to determine the creation of the icon "Assumption" (Inventory No. I 61, NXMU) to masters
from Lavra. In particular, it is more likely to attribute the execution of the icon to Ivan Shchirsky.
Key words: icon; painting; research; attribution; Kyiv-Pechersk Lavra.

Актуальність теми дослідження. Ікона "Успіння" (інв. № И-61) із зібрання Національного художнього музею України (далі – НХМУ або Музей) [11, 90–91, 223] є достатньо відомою візуально та публікованою пам’яткою, але, на жаль, досі не виділено стилістичні та іконографічні особливості ікони, які
б далі змогу співвіднести її із загальностилістичним розвитком живопису києво-лаврського кола
пам’яток та висловити припущення щодо походження ікони (мистецького осередку) або імені майстра.
Отже, актуальність даної публікації полягає в тому, щоб із залученням літературних джерел, іконографічного матеріалу, фактологічного опрацювання творів зробити мистецтвознавче дослідження однієї зі знакових пам’яток київського іконопису XVIII століття. Методологія дослідження полягає в застосуванні принципів системного мистецтвознавчого аналізу. Комплексний підхід при дослідженні
проблеми передбачив поєднання наступних наукових методів: аналітичного – для вивчення стану обраної теми; порівняльного стилістичного та іконографічного аналізу творів – для окреслення певних
особливостей творів мистецтва. Особливості матеріальної структури ікони визначені за допомогою
оптичних досліджень поверхні живопису у видимому прямому та бічному джерелі світла, в інфрачервоному (ІЧ-) діапазоні випромінювання; проведено пошарове візуальне дослідження поверхні фарбового шару.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначено у "Каталозі збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872 – 1922 рр." (2002), ікона надійшла до Церковно-археологічного музею (далі – ЦАМ) при Київської духовній академії (далі – КДА) 1897 року з Києво-Подільської церкви Різдва Христова від протоієрея І. Желтонозьского. З 1920-х рр. ікона
зберігалася в колекції НКПІКЗ; в НХМУ ікона надійшла 1944 року. У каталожній статті наведено список
публікацій за 1897 – 1999 рр., з урахуванням яких укладачами "Каталогу..." відтворюється історія побутування пам’ятки в музейний період [6, 31]. В альбомі "Український іконопис XII –XIX ст. з колекції
НХМУ" (2005) вказано, що ікона надійшла до ЦАМу 1913 року з церкви Різдва Христового у м. Києві;
1934 року ікона вже була у Всеукраїнському музейному містечку (на території Києво-Печерської Лаври); потім потрапила до НХМУ; рік надходження до Музею не відомий [11, 223]. Тобто в цілому період
музейного побутування ікони можна вважати з’ясованим.
Щодо датування, то в альбомі-каталозі "Український іконопис XII –XIX ст. з колекції НХМУ"
(2005) ікона датована першою третиною XVIII століття [11, 223]; у "Каталозі збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр." (2002) ікона датується кінцем XVII – початком
XVIII ст. на підставі гравюри "Успіння Богородиці" 1686 року, друкованої з мідьориту, що різав Іван
Щирський (1650–1714 рр.) [10, 73–75], а також зображення Великої церкви до пожежі 1718 року [6, 25,
31–32, 139 іл.]. Автором-виконавцем гравюри (мідьорита та відбитка з нього) і автором її оригінальної
композиції, яка включає в себе зображення-копію чудотворної ікони "Успіння", що поміщена в раму і
доповнена картушем із текстом розповіді про появу ікони в Києві, Д. Степовик вважає також Івана
Щирського [10, 73–75]. Місцем створення гравюри дослідник називає Київ: "…в викладацької праці
Щирського в Києві ним вигравіруваний … аркуш із зображенням Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці" [10, 73]. Дослідниця О. В. Лопухіна у статті "Києво-Печерська ікона Успіння Богородиці. Історія
і побутування чудотворного образа XI–XX ст." (2015) називає гравюру 1686 р. Івана Щирського найбільш ранньою копією з чудотворної ікони Успіння в українському мистецтві та згадує, що "за гравюрою Щирського була написана ікона "Успіння Пресвятої Богородиці" кінця XVII – початку XVIII ст. з колекції Національного художнього музею України. У її нижній частині на пейзажному тлі зображені
постаті преп. Антонія і Феодосія обабіч Успенського собору Києво-Печерської лаври. Барочний картуш
з текстом розміщений по центру ікони" [8, 105–106]. Таким чином, певною мірою вирішені питання музейного побутування і датування пам’ятки; віднайдено гравюру, яка стала іконографічним джерелом
для створення верхньої частини образа. Але мистецтвознавчий аналіз ікони досі не проводився.
Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати особливості стилю та іконографії пам’ятки та
розглянути ікону в широкому контексті київського та лаврського іконопису XVIII століття.
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Виклад основного матеріалу. Перший вид взаємозв’язку Слова та іконного образа – це надписання ікони; надписанням встановлюється тотожність імені та зображення. Напис на верхньому полі
досліджуваної ікони свідчить: "Успіння Пресвятої Богородиці Печерської Київської"; таким чином, уже в
самій назві ікони іконописець фіксує особливості іконографічного ізводу та походження: "…Печерської
Київської". Простір ікони поділяється на дві частини. У верхній частині змальована композиція, що
отримала назву "Успіння (Києво-Печерська) ікона Божої Матері" [1, 17–18]. Іконографічною особливістю композиції Успіння (Києво-Печерська) є зображення мощевика ліворуч на тлі ложа Божої Матері.
За переказом, в ікону, яка передана Богоматір’ю зодчим, був врізаний ковчежець із мощами святих
мучеників. На цій іконі ковчежець відтворений живописними засобами: по сусальному сріблу (кришка
Євангелія) і золоту (петлі й застібка) деталі віртуозно промальовані засобами живопису (тонким пензлем та чорною фарбою), що імітують "черневий" орнамент (чернь як ювелірна техніка декорування
поверхні золота або срібла). На кришці Євангелія написані імена святих мучеників, мощі яких вкладені
у престол Успенського собору: Артемія, Полієвкта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова, Феодора. Композиція зображення Успіння Богородиці сходить до традиційної візантійської схеми, є дуже лаконічною,
витягнутою по горизонталі і позбавленою будь-яких деталей. У центрі зображена Богородиця на ложі,
яка немовби поринула в тихий сон; риси лика Її такі, що відображають риси віку та фізичної смерті. За
ложем стоїть Христос, який тримає в руках оповите білосніжними пеленами немовля, – образ чистої
душі Богородиці; по боках від Христа зображені два янголи, які тримають у руках убруси. З двох боків
від одра сумно стоять апостоли. У глави Божої Матері – п’ять апостолів, з них св. ап. Петро зображений із кадилом; біля ніг Її – так само п’ять апостолів, а св. ап. Павло припадає до ніг Богоматері. За
ложем припав до самого узголів’я Іоанн Богослов, якому Христос, будучи розіп’ятим, доручив турботу
про Свою Матір. Апостолів зображено всього одинадцять; вони не мають надписів імен та зображені
без німбів. Варто зазначити, що число і схема розміщення постатей апостолів характерні саме для
списків Успіння (Києво-Печерської) [8, 105]. Зображення "Успіння" оформлено в широку прямокутну
раму з пишним акантовим орнаментом. У таку ж раму оформлено зображення ікони Богородиці Іллінської Чернігівської (1658) на гравюрі з "Руна зрошеного" (1683) [7, 360–365]; подібний орнамент є на
внутрішній бічній поверхні срібного кіота (1695, Чернігівський історичний музей імені
В. В. Тарновського) для чудотворної ікони Богородиці Іллінської Чернігівської, який був зроблений на
кошти Гетьмана Івана Мазепи (1639–1709); схожий орнамент оздоблює тло ікон на мідних основах з
іконостаса 1700 року Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської Лаври – "Христос Вседержитель" (КПЛ-Ж-1679, НКПІКЗ), "Богородиця Одигітрія" (КПЛ-Ж-1680, НКПІКЗ), "Преподобний Антоній
Печерський" (КПЛ-Ж-1678, НКПІКЗ) та "Преподобний Феодосій Печерський" (КПЛ-Ж-1677, НКПІКЗ)
[2, 42–43; 9, 102–103, 104–105] – і обрамлення антимінса (1708, Київ) для Іоасафа Кроковського
(† 1718), з мідьорита, що різав Іван Щирський [10, 100–101]. Спостерігаємо безперервно кучеряві, витончені гілки та пагони аканту, прикрашені в основному пишним листям; кілька квітів простої форми,
що розпустилися, мають функціональне навантаження: їх суцвіття є немовби точками зіткнення орнаментальних рапортів. Завдяки цим методам – витонченість і обмежений набір орнаментальних форм
– орнамент вирізняється легкістю, ажурністю й особливим, ніби безперервним, ритмом. Розміщення
орнаментальних зображень ритмічно з повторюваністю деяких елементів робить його більше ренесансним, ніж барочним.
Безпосередньо під зображенням "Успіння", по центральній осі, розміщений картуш із написом,
де викладена історія явлення ікони. Напис у картуші як раз докладно розкриває історію і логіку складання композиції (наводиться в адаптованій орфографії): "Сие изображение Успения Пресвятыя Богородицы истинным подобием и мерою списано есть и сотворено Чудотворные иконы Печерския Киевския юже сама Пресвятая Богородица в лето от Рождества Сына Своего Царя Небесного 1073
явлишия яко Царица мастером в камени зодчим четырем строителем цареградским созваным к ней
Ангелом рано злато даде посылая их в Киев явленным чудесным тамо жде во Влахерне и припосланы преподобным отцем нашим Антонию и Феодосию Печерским на создание великия каменныя церкви в ней же Быта Икона Намесною Была; при ней же даде и мощи святых мучеников, Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, на положение в основании церковном обещающа
тако сама приду видети ту церковь, и в ней хощу жити По свидетельству Патерика яко слову посему
воссозданой многочудесной той Великой Каменой Церкви Печерской икона та стая Чудотворная и
бысть Наместна, и начала при Образе Спасовом обычно но по различных бранях разорениях и запустениях изряднишним промышлением Божиим и Богородичным обретения сохранением егда обновися тщанием благочестивых князей паки стала Великая каменная Печерская церковь тогда и та чудотворная икона стала поставлена бысть в ней большая ради почести на месте высочайшим над
царские враты яже тамо и доселе видима поклоняема и лобзаема с верою приходящим и спущаема
бываета подая исцеления различныя прикасающима благочестно и получением всякия отрады телесныя и душевныя отходящим благодарственна в прославлении на том православном святом месте
чудодействующей в своей иконе заступницы Богородицы славимыя во бе иконе человеки". Як гравюра, так й ікона є оригінальними пам’ятками за повнотою відтворених текстів, у чому, ймовірно, відобразилася особлива програма, що продиктована замовником. Картуш із текстом, у верхній його частині, підтримують два янголи; знизу картуш прикрашений пишними гірляндами з плодів і квітів.
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Аналогічними гірляндами прикрашені медальйони із зображенням євангелістів на антимінсі єпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського Іродіона Жураховського (1723), мідьорит до котрого різав Павлов Гавриїл; антимінс походить із Чернігова [6, кат. 175, 57–58, 172 іл.]. У нижній частині ікони зображені прпп. Антоній і Феодосій Печерські обабіч Успенського собору. Преподобні зображені такими, що стоять один проти
одного. Їх монументальні, статичні, збільшені постаті немов оповиті чернечим вбранням, що оздоблений
рясними золотими асістами. Прп. Антоній вказує лівою рукою на святиню, прп. Феодосій правицею благословляє іменнослівно (тобто ім’ям Христа). У руках преподобні тримають сувої з написами: "Господи да будет на […] земля благословеніе Святыя Афонскія Горы" (прп. Антоній Печерський) та "Господи во имя Пресвятыя Богоматери Твоея возграде бысть дом сей" (прп. Феодосій Печерський). Постаті преподобних
успадковують іконографію зображень прпп. Антонія і Феодосія зі стін Іллінської церкви в Чернігові
[5, 20, 21]. Між преподобними зображений західний фасад Успенського собору, над яким угорі, в хмарах,
ширяє Дух Святий у вигляді голуба; за Собором стеляться береги та води Дніпра, якими пливе човен.
Таким чином, через введення в композицію великого за обсягом та розвиненого за оповіданням тексту й чітко структуровану по вертикалі побудову зображення, іконописець акцентує на священно-історичному аспекті побутування святині (історії її появи в Києві) та її оточенні (перебування ікони у Великій Церкві та участь преподобних Отців Печерських Антонія і Феодосія у створенні ікони та Собору;
обітниця Божої Матері). Тобто у творі відображується низка історичних подій, тісно пов’язаних з історією
Києва і Лаври.
Вплив бароко (зокрема, першої чверті XVIII ст.) насамперед, відбився: на колориті ікони, де кольорову домінанту утворює поєднання сухозлітного золота (тло, поля, німби, асісти) з насиченим блакитним і
червоним, які доповнені білим, рожевим і сріблом; у зображенні орнаментів на рамі та картушах, де використовується тонкий малюнок чорною фарбою по золоту. Привертає увагу краєвид, виконаний нібито в техніці
мініатюри, з любов’ю відпрацьованими деталями в архітектурі Собору, тремтливою гущавиною дерев, камінцями вздовж берегів Дніпра, човном і кольоровою розтяжкою тла вздовж лінії світанку. При цьому іконопис
не втрачає формального зв’язку з мистецтвом попереднього часу (останніх двох десятиліть XVII ст.), зберігаючи ряд його характерних рис, зокрема типи образів і написи, що успадковують грецьку палеографію, темперну техніку (у літературі помилково вказана олійна техніка виконання). Лики написані м’яко і водночас
пластично, у традиційній іконописній манері: санкірь має холоднуватий оливковий тон, вохрення дуже висвітлені й підкреслює об’ємність форми; як підготовчий малюнок використовується граф’я (це контур майбутнього зображення, нанесений за допомогою гострого інструмента на поверхню левкасу напередодні роботи фарбами). Під час оптичних досліджень виявлено, що в лівій групі апостолів один із ликів так і
залишився намічений граф’єю. Тобто передбачалося, що апостолів буде шість, але в остаточному варіанті
іконописець написав повністю тільки п’ять фігур. Звертають на себе увагу і зображення одягу янголів: у середині форми завдано орнамент, що складається з тонких паралельних горизонтальних ліній, гравірованих
голкою, потім вкритих цільним листом сухозлітки, а складки, які завершують форму, прописані кольоровими
лаками. Загалом живопис ликів знаходить аналогії серед творів майстрів Зброярської палати кінця XVII –
початку XVIII століття, і найближчою аналогією є ікона "Собор Архангелів" (1707), яка належить письму ігумена Діонісія з Торопця, який із 1711 по 1726 рік був архімандритом Торопецького Троїцького Небіна монастиря. Як цікавий збіг обставин можна зазначити, що на цій посаді в грудні 1711 року Діонисій урочисто зустрічав частини мощів Печерських святих, серед яких були і мощі преподобного Ісакія, затворника
Печерського, торопецького уродженця; мощі прибули в Торопець на прохання самого архімандрита Діонисія [3, 126–127]. Крім особливостей у живописі ликів, про знайомство майстра з художньою традицією іконописної майстерні Оружейної палати свідчать і деякі технічні засоби, зокрема використання кольорового лаку на основі бакану (органічного пігменту, який отримав широке розповсюдження в іконописі з другої
половини XVII століття), поєднання золота і срібла в декорі ікони, а також наявність граф’ї. Стиль іконопису,
зорієнтований на традиції Зброярської палати, серед замовників й іконописців того часу отримав назву
"грецького письма". Але манера письма пам’ятки в цілому постає все ж у своєму київському варіанті. Наприклад, аналогічний пейзаж бачимо в іконі "Свв. Борис і Гліб (інв. КПЛ-Ж-711, НКПІКЗ), "Св. першомученик
архідиякон Стефан" (інв. КПЛ-Ж-122, НКПІКЗ); золочення на полімент сухозліткою, світанкове небо, фасад
Великої Церкви, архітектура якої відповідає реаліям свого часу, спостерігаємо в іконі "Св. апп. Петро і Павло" (інв. КПЛ-Ж-2027, НКПІКЗ). Про київське походження ікони свідчать і численні посилання до київських та
чернігівських пам’яток, в основу композицій яких покладено гравюри останньої чверті XVII ст. чернігівського
походження. Гармонійне поєднання живописних та іконописних способів в одній пам’ятці свідчить про те,
що творча зрілість майстра припала на переломний період в історії іконопису – перехід від класичної іконописної темперної техніки до живоподібної / живописної манери виконання.
Таким чином, із залученням літературних джерел, іконографічного матеріалу, фактологічного опрацювання творів зроблено мистецтвознавче дослідження однієї з найважливіших пам’яток києво-лаврського
іконопису кінця XVII – початку XVIII століття. Завдяки розгляду ікони "Успіння" з колекції НХМУ у контексті
іконопису XVIII ст. з’ясовані особливості стилю та іконографії пам’ятки. Виявлено, що майстер ікони був
знайомий з іконами і гравюрами монастирського кола Києва, Чернігова, художньої традиції Зброярської палати; в іконописі застосовував способи, що запозичені з ювелірних технік (імітація чорніння по золоту) і техніки гравіювання на міді (граф’я, штрихування як пензлем, так і різцем), а також мініатюрне письмо, найтоншу проробку деталей та їх фактури. Ці особливості пам’ятки свідчать про унікального майстра, який
віртуозно володів і різцем, і пензлем, а також раніше створення ікони мав у своєму творчому доробку величезний досвід роботи з пам’ятками образотворчого мистецтва найширшого діапазону. Про те, що ікона з
НХМУ свого часу була шанованою святинею, свідчить єдина на даний момент аналогія – ікона "Успіння Бо-
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гоматері з предстоячими Антонієм і Феодосієм Печерськими", яка датується XVIII ст., із зібрання Псковського державного об’єднаного історико-архітектурного та художнього музею-заповідника (інв. № 1601) [3].
Пам’ятка зі Пскова свідчить, що образотворча програма ікони з НХМУ була привабливою для інших майстрів та ікона мала репліки.
Наукова новизна дослідження полягає у виявленні стилістичних та іконографічних особливостей
пам’ятки, а саме: в композиції ікони акцентується священно-історичний аспект побутування святині, стиль
ікони свідчить, що іконописець був знайомий із іконами і гравюрами монастирського кола Києва, Чернігова,
художньої традиції Зброярської палати; у виконанні ікони використовуються способи, що запозичені з ювелірних технік (імітація чорніння по золоту) і техніки гравіювання на міді (граф’я, штрихування як пензлем,
так і різцем). Під час дослідження виявлені стилістичні аналогії серед ікон та гравюр лаврського та чернігівського походження, ікон художньої традиції Зброярської палати, а також ікона-список із зібрання Псковського державного об’єднаного історико-архітектурного та художнього музею-заповідника (інв. № 1601), яка на
сьогодні є єдиним іконографічним аналогом ікони з НХМУ серед пам’яток іконопису.
Висновки. Таким чином, за результатами вивчення стає можливим говорити про складну технологічну структуру пам’ятки, яка має оригінальні способи техніки і зображувальної манери. Стилістично-іконографічні особливості і специфічні риси зображувальної манери, пластичної мови ікони (образне рішення, колористичний лад, методи моделювання форм) дозволяють висловлювати припущення, що ікона
могла бути створена в одній із майстерень Києво-Печерської Лаври і, з огляду на біографію майстра, можливо, Іваном Щирським (1650–1714). До того ж аналіз стилістики та іконографії пам’ятки істотно доповнює і
збагачує наші знання про художні традиції київського та лаврського іконопису.
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«ТАНГЕЙЗЕР» Р. ВАГНЕРА У РІЧИЩІ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ШЛЯХІВ НІМЕЦЬКОГО
МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ: МІФОПОЕТИЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ АСПЕКТИ
Мета – виявлення поетико-інтонаційної унікальності опери Р. Вагнера «Тангейзер» у річищі еволюційної,
міфопоетичної та жанрово-стильової специфіки німецького музичного театру XIX століття. Методологія роботи
спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційно-стилістичного, етимологічного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи. Останні дозволяють виявити духовно-смислову та стильову специфіку музичного театру Р. Вагнера та виділити його із загальноєвропейського культурного ареалу середини XIX століття. Наукова новизна роботи полягає в
розширенні уявлень про поетику музичного театру Р. Вагнера, зокрема опери «Тангейзер», що виступає одним з
показових зразків німецької опери вказаного періоду і, водночас, демонструє глибинний зв’язок з жанровостильовими і міфопоетичними шуканнями культури «великого німецького століття» (Гуго фон Гофмансталь). Висновки. Інтонаційно-драматургічні, духовно-смислові характеристики вагнерівського «Тангейзера» демонструють
показову для німецького музичного театру середини XIX ст. стильову подвійність, що базується на перетині романтичної та бідермайєрівської традиції. Романтична якість «Тангейзера» проявляється і в очевидних паралелях
образа головного героя (міннезінгера) і сучасного (для епохи Р. Вагнера) митця, заклопотаного пошуками ідеалу; і
в акцентуванні ідеї двомирря, що виявляється на рівні протиставлення реального та ірреального. З музичною
характеристикою останнього (грот Венери) пов’язана новаційна музична мова, що спирається на широкий спектр
музично-виразних засобів (хроматика, тональна нестійкість, темброве багатство тощо). Водночас поетика вагнерівського «Тангейзера» демонструє зв’язок із духовно-стильовими якостями німецького бідермаєра, що виявляється в асоціаціях сюжету опери з притчею про «блудного сина»; в певній ідеалізації характеристики реального
світу, що спирається на типологію пасторалі та традиції церковного співацького вжитку; в духовній концепції образу Єлизавети, що сходить до житійно-містеріальних джерел та їх жанрово-типологічних характеристик.
Ключові слова: німецький музичний театр; музичний театр р. Вагнера; «тангейзер» р. Вагнера; романтизм; бідермаєр.
Татарникова Анжелика Анатольевна, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры хорового дирижирования Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
«Тангейзер» Р. Вагнера в русле эволюционных путей немецкого музыкального театра: мифопоэтические и жанрово-стилевые аспекты
Цель – выявление поэтико-интонационной уникальности оперы Р. Вагнера «Тангейзер» в русле эволюционной, мифопоэтической и жанрово-стилевой специфики немецкого музыкального театра XIX века. Методология работы опирается на интонационную концепцию музыки в ракурсе интонационно-стилистического, этимологического анализа, преемственного от Б. Асафьева и его последователей, а также на междисциплинарный и
историко-культурологический подходы. Последние позволяют выявить духовно-смысловую и стилевую специфику музыкального театра Р. Вагнера и выделить его из общеевропейского культурного ареала середины XIX века.
Научная новизна работы состоит в расширении представлений про поэтику музыкального театра Р. Вагнера, в
частности, оперы «Тангейзер», выступающей одним из показательных образцов немецкой оперы указанного периода и, одновременно, демонстрирующей глубинную связь с жанрово-стилевыми и мифопоэтическими исканиями культуры «великого немецкого столетия» (Гуго фон Гофмансталь). Выводы. Интонационнодраматургические, духовно-смысловые характеристики вагнеровского «Тангейзера» демонстрируют показательную для немецкого музыкального театра середины XIX века стилевую двойственность, базирующуюся на пересечении романтической и бидермайеровской традиции. Романтическое качество «Тангейзера» проявляется и в
очевидных параллелях образа главного героя (миннезингера) и современного (для эпохи Р. Вагнера) художника,
озабоченного поисками идеала; и в акцентировании идеи двоемирия, выявляемого на уровне противопоставления реального и ирреального. С музыкальной характеристикой последнего (грот Венеры) связан новационный
музыкальный язык, опирающийся на широкий спектр музыкально-выразительных средств (хроматика, тональная
неустойчивость, тембровое богатство и т. д.). Одновременно, поэтика вагнеровского «Тангейзера» демонстрирует связь с духовно-стилевыми качествами немецкого бидермайера, выявляющимися в ассоциациях сюжета оперы с притчей о «блудном сыне»; в определенной идеализации характеристики реального мира, опирающейся на
типологию пасторали и традиции церковного певческого обихода; в духовной концепции образа Елизаветы, восходящего к житийно-мистериальным источникам и их жанрово-типологическим характеристикам.
Ключевые слова: немецкий музыкальный театр; музыкальный театр Р. Вагнера; «Тангейзер» Р. Вагнера; романтизм; бидермайер.
Tatarnikova Anzhelika, candidate of pedagogical sciences, teacher of the choral conducting department of the
Odessa National Musical Academy. A.V. Nezhdanova
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«Tannhauser» R. Wagner in the mainstream of the evolutionary ways of the German musical theater:
mythopoetic and genre-style aspects
Purpose of the article is to reveal the poetic-intonational uniqueness of R. Wagner's opera «Tannhаuser» in
the mainstream of the evolutionary, mythopoetic and genre-style specificity of the German musical theater of the 19th
century. The methodology of the work is based on the intonational concept of music in the perspective of intonationalstylistic, etymological analysis, succession from B. Asafiev and his followers, and also on interdisciplinary and historicalculturological approaches. The latter allow us to identify the spiritual and semantic and style peculiarities of the musical
theater of R. Wagner and distinguish it from the pan-European cultural area of the mid-19th century. The scientific
novelty of the work is to broaden the understanding of the poetics of the musical theater of R. Wagner, in particular, the
opera «Tannhаuser», which serves as one of the exemplary samples of the German opera of the period, and at the
same time demonstrates a deep connection with the genre-style and mythological poetry of the culture of «the great
German century» (Hugo von Hofmannsthal). Conclusions. The intonational-dramatic, spiritual and semantic
characteristics of Wagner's «Tannhаuser» demonstrate the stylistic duality that is indicative of the German musical
theater of the mid-19th century, based on the intersection of the romantic and Biedermeier traditions. The romantic
quality of the «Tannhаuser» is also evident in the obvious parallels between the image of the protagonist (Minnesinger)
and the contemporary (for the era of R. Wagner) artist, concerned with the search for the ideal; and in the accentuation
of the idea of duality, revealed at the level of opposition between the real and the surreal. With the musical characteristic
of the latter (the grotto of Venus), an innovative musical language is associated, based on a wide range of musical
expressive means (chromatic, tonal instability, timbre richness, etc.). At the same time, the poetics of Wagner's
«Tannhаuser» demonstrate the connection with the spiritual-style qualities of the German Biedermeier, revealed in the
associations of the plot of the opera with the parable of the «prodigal son»; in a certain idealization of the characteristics
of the real world, based on the typology of pastoral and traditions of church singing; in the spiritual concept of the image
of Elizabeth, ascending to the sacred-mystery sources and their genre-typological characteristics.
Key words: German musical theater; musical theater of R. Wagner; «Tannhauser» R. Wagner; romanticism;
Biedermeier.

Актуальність теми. На початку ХХ ст. О. Блок писав: «Вагнер все так само живий і все так само
новий» [2, 660]. У сучасному музичному театрі, що відрізняється складністю і нерідко радикалізмом
творчих відкриттів, гостротою постановки питання про співвідношення традицій і новацій, творчість Р.
Вагнера не втрачає своєї актуальності. Його спадщина на сьогодні становить предмет як активного
науково-дослідного інтересу, так і виконавського, режисерсько-сценічного. Сказане є співвідносним і з
оперою «Тангейзер», затребуваною в сучасній вокально-педагогічній та виконавській практиці, що
обумовлює актуальність теми представленої статті.
Аналіз досліджень і публікацій останніх десятиліть виявляє значний інтерес в музикознавстві
та культулогії до різноманітних аспектів німецької культури та еволюційних шляхів її музичного театру
[1; 8; 18; 16; 4], зокрема, до спадку Р. Вагнера та міфопоетичних витоків його творчості [12; 7; 17; 11;
14]. Представлені наукові розвідки свідчать про глибинний зв’язок спадку німецького музичного театру
та його репрезентантів з духовним підґрунтям німецької культури першої половини XIX ст. Водночас
поза увагою дослідників поки що залишається всебічний розгляд зв’язку німецької опери, зокрема,
вагнерівського «Тангейзера» з провідними стильовими аспектами німецької культури, що розвивалася
на перетині романтизму та бідермаєру і визначала її внесок в загальноєвропейське культурне надбання XIX–XX ст.
Мета статті – виявлення поетико-інтонаційної унікальності опери Р. Вагнера «Тангейзер» у річищі еволюційної, міфопоетичної та жанрово-стильової специфіки німецького музичного театру XIX
століття. Методологія роботи спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційностилістичного, етимологічного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на
міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи. Останні дозволяють виявити духовносмислову та стильову специфіку музичного театру Р. Вагнера та виділити його із загальноєвропейського культурного ареалу середини XIX століття. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про поетику музичного театру Р. Вагнера, зокрема опери «Тангейзер», що виступає одним з показових зразків німецької опери вказаного періоду і, водночас, демонструє глибинний зв’язок з
жанрово-стильовими і міфопоетичними шуканнями культури «великого німецького століття» (Гуго фон
Гофмансталь).
Виклад основного матеріалу. Історія німецького музичного театру XVII–XIX століть – видатна
сторінка західноєвропейської музичної культури, представлена цілим рядом цікавих авторів, творчість
яких безпосередньо підготувала блискучий розквіт німецької опери в середині XIX століття у творчості
Р. Вагнера. Ґенеза німецької опери, насамперед, пов’язана з національною духовно-релігійною, містеріальною жанровою сферою, яка аж до початку XIX століття компенсувала відсутність німецької «серйозної» опери (по аналогії з італійськоїю seria) як такої.
Містеріальні підстави німецької культури і музики багато в чому визначали не тільки їх ґенезу,
а й подальші шляхи розвитку. Згідно з узагальненями О. Н. Іванової, «актуалізований історикокультурною ситуацією кінця XVII–XVIII століть інтерес до “нескінченного” та універсуму звертає німецьких філософів до проблем єдності і синтезу. Специфіка розуміння “синтезу” в філософської рефлексії цього періоду (синтез співвідноситься з ідеєю природної цілісності та починає мислитися як джерело художнього пізнання, результат синтезу – неподільне ціле) складе згодом змістову основу
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Gesamkunstwerk» [6, 7]. Останнє поняття, як відомо, стало символом творчих відкриттів музичного театру Р. Вагнера, визначивши не тільки його духовну специфіку, а й містеріального-міфологічні підстави німецької опери в цілому.
Говорячи про специфіку соціально-культурних й історичних перетворень в німецькій культурі
зазначеного періоду, І. Іоффе зазначав таке: «Якщо переворот в феодальному суспільстві, вироблений настанням капіталізму, виявляється в художній культурі як бурхливий перехід від релігійного, спіритуалістичного мистецтва до світського, чуттєвого, до гуманістичного, від храму до палацу і від містерії до опери, то в Німеччині релігійно-спіритуалістичне мистецтво, готичний храм і містерія надовго
стали не тільки стійким формами, в які вкладалася суперечлива громадська думка, а й прогресивними
щодо феодально-княжої ідеології». Розвиваючи далі цю думку, автор зазначає, що «готичний храм і
містерія, класична архітектура і опера, є вузловими формами двох стадій німецького мистецтва, по
суті є внутрішньо родинними жанрами двох фаз розвитку феодального суспільства: вони обидва –
служіння верховній владі, містерія – небесній, а опера – земній» [8, 665-666].
Подібного роду духовна спрямованість німецької культури в її різноманітних художніх виявах,
що підкріплюється ідеологією протестантизму і особливо яскраво представлена, на думку І. Іоффе,
саме в музиці, збереже свою значимість і пізніше, в тому числі й у зразках німецької опери першої половини і середини XIX століття. Не забуваємо про те, що міфопоетична складова виступає одним з
найважливіших компонентів оперної реформи Р. Вагнера, підсумком якої по праву вважається містеріальний задум «Парсифаля». Одним з підступів формування традицій вагнерівського «духовного»
театру по праву можна вважати і «Тангейзера».
Поетика німецького музичного театру аж до XIX ст. виявилася сконцентрованою в жанрі зінгшпиля, семантика якого була спрямована не тільки на побутові сюжети, комедію, але і на їх духовнодидактичний підтекст. Зразки цього жанру, на думку Т. Ліванової, «...приваблювала нехитра побутова
комедія, казка-феєрія, моралізована в дусі Руссо <...> Але при цьому бойовий дух зінгшпиля був більш
помірним, ніж “опозиційність” французької комічної опери. У зінгшпилі найчастіше підкреслювалися
патріархально-бюргерські, дидактичні, ідилічні, але зазвичай не політичні соціальні сторони» [13, 414].
На зв’язок зінгшпиля з ідеологією німецького бюргерства і літературними жанрами, затребуваними в
його середовищі (в тому числі і з міщанської драмою), вказував В. Беккер [10, 65], Є. Чігарьова [19,
100].
До того ж на думку Л. Кирилліної даний жанр німецького музичного театру зберігає спадкоємність з виділеною вище німецькою містеріальною традицією. «Незалежно від конкретного сюжету,
улюблений тип такого спектаклю (тобто зінгшпиля) включав ряд обов’язкових компонентів. Як правило, це була якась дивна історія з моральним висновком. “Чудова” означало – театрально-видовищна і
в той же час відірвана від життєвої буденності; слово “історія” передбачало цікавий і до того ж
зв’язний сюжет; “Моральний висновок”, що часто зводиться до самої банальної істини, повертав глядача в реальний світ з його звичними для пересічної людини ідейними орієнтирами. Отже, в основі
взаємодії мистецтва з аудиторією на невибагливому ґрунті зінгшпиля був той же принцип містеріального спілкування: проникнення в якийсь інший світ, очищення і повернення до земного життя» [10, 6566]. Сказане багато в чому визначає унікальність і універсальність зігшпиля для німецької музичної
культури кінця XVIII – початку XIX ст., в рамках якої даний жанр був здатний втілити «...майже будьякий зміст, від суто комічного до містико-філософського (“Чарівна флейта” В. А. Моцарта) і від лірикопобутового до трагико-героїчного (“Фіделіо” Л. Бетховена)» [9, 148]. Подібний змістовно-смисловий
аспект зінгшпиля, орієнтований на німецьку бюргерську культуру, її жанрову і смислово-змістовну специфіку, на особливого роду значимість у ньому лірико-побутової, ідилічної тематики і фіксації «великих» духовно сутнісних для нації тем засобами «малого» (в порівнянні з «мірками» опери-seria і «ліричної трагедії») жанру – все це в сукупності робить даний жанр актуальним не тільки в епоху
Просвітництва, а й в епоху Реставрації, в рамках якої образно-смислові параметри зінгшпиля стають
дивно співзвучними не тільки з романтизмом, але і зі стилістикою німецького бідермаєра.
Характерно, що багато зразків німецької оперної класики першої половини XIX століття, що
передбачили новації музичного театру Р. Вагнера, апелюють саме до зінгшпиля, типологія якого розвивалася в руслі взаємодії двох стильових традицій – романтизму і бідермаєра, показових для німецької культури зазначеного періоду. Духовно-сематичні аспекти німецького музичного театру, що проявилися у творчості К. М. Вебера, Е. Т. А. Гофмана, Р. Шумана та їх сучасників, безпосередньо
передбачили міфопоетику оперної творчості Р. Вагнера і його християнський підтекст, що знайшло
відкладення в жанрово-інтонаційній специфіці «Тангейзера».
Значення творчої діяльності Р. Вагнера виходить далеко за рамки власне музичного мистецтва, будучи видатним явищем культури XIX століття в цілому. Масштабність особистості Вагнера, його
служіння ідеї художнього синтезу, що отримала закінчене вираження у феномені Gesamkunstwerk
(«синтетичного твору мистецтва») не можуть бути виміряні тільки музичною сферою, що з найбільшою
силою відтворила його геній. Створена ним концепція мистецтва, весь його шлях художника відбили
духовні і соціальні процеси століття в їх складних перетинах і конфліктах, визначивши, одночасно, подальші жанрово-стильові пошуки європейської культури ХХ ст. (символізм, модерн), в тому числі і му-
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зичного театру. Творчість Р. Вагнера є результатом охоплення цілого комплексу не тільки художньоестетичних, а й духовно-філософських проблем, які поставила перед митцем.
Сутність вагнерівського реформаторського підходу до опери фактично є подальшим поглибленням принципів, раніше покладених в основу перетворення музичного театру у творчості К. В. Глюка і його послідовників. Принципи своєї реформи композитор реалізовував як у творчій практиці, так і в
музично-критичній. Новаційні положення вагнерівського підходу в створенні оновленого музичного театру, що протистояли, на думку композитора, традиційним засадам італійської та французької опери,
були орієнтовані на пріоритетну роль міфу як джерела сюжету і образно-смислових концепцій оперного твору, на єдність музики і драматичної дії, а також на вироблення відповідних форм вираження, що
забезпечують безперервність музично-драматичного дії.
Підсумком стала концепція вагнерівського музичного театру, в якому домінував речитативнодекламаційний стиль («нескінченна мелодія»), підкреслений принциповою відмовою від традиційних
арій, ансамблів. Істотна роль процесів симфонізації опери виявлялася в домінуванні лейтмотивної
техніки і у відповідному зростанні значущості ролі оркестрової партії. Останнє, у свою чергу, визначило специфіку співвідношення вокальної та інструментальної партій в операх Р. Вагнера, що знайшло
вираження також у формуванні принципово нової вокально-тембрової якості, сполученої саме з вагнерівським музичним театром. Музика стає для Р. Вагнера найважливішим компонентом феномена
Gesamkunstwerk, який служив «глобальній меті – подоланню розірваності людського “Я”, людського
суспільства, культури, прагненню до відтворення універсальності культури у скріпленні її різнорідних
елементів» [5, 8]. Дана концепція «звернена (за аналогією з грецьким театром епохи класики) до катарсису і як його результату – до перетворення соціального світопорядку» [6, 8].
Легендарне оповідання про Тангейзера, покладене в основу однієї з перших реформаторських
опер Р. Вагнера, має, з точки зору дослідників, великий міфологенний потенціал. Його сутність зосереджена і в ідеї протистояння язичницького і християнського начал, полем битви якого стає душа Тангейзера; і в узагальненні показової для романтизму ідеї боротьби за свободу творчого самовизначення Тангейзера-співака; і в апеляції до більш давніх міфопоетичних «знаків», серед яких виділяються
сюжетні мотиви про вмираючого і воскресаючого бога, про співвідношення людини з ірреальним світом і його представниками, про розквітлі палиці (алюзія на легендарний переказ про жезл Аарона, а
також про палиці Йосипа, обраного чоловіком для Діви Марії). Версії даного переказу широко представлені в циклі «Чарівний ріг хлопчика», в «Німецьких переказах», зібраних братами Грімм, у творчості Гейне, Ейхендорфа, Гофмана. Названі джерела, а також поетика опери Р. Вагнера «Тангейзер»
стане пізніше стимулом глибокого інтересу до цього сюжету і його «вічного образу» у творчості представників символізму і мистецтва модерну (Ш. Бодлер, О. Уайльд, М. Волошин та ін.).
У формуванні ідейно-смислової концепції опери «Тангейзер» Р. Вагнер фактично поєднав три
легенди. Перша з них пов’язана з історією лицаря міннезінгера Тангейзера, який на довгі роки виявився пов’язаним з царством Венери. Друга апелює до історії про Вартбургське змагання співаків, в якому
історичний Тангейзер не міг брати участі. У даному випадку можна говорити про ототожнення головного героя з реальним учасником даної події – Генріхом фон Офтердінгеном. Відзначимо також, що
темою спору в вагнерівській опері стало не оспівування чеснот князів, а суперечка щодо двох ідеалівуявлень про кохання, популярних в епоху Середньовіччя – «високого» і «низького», чуттєвого культу
Венери (Тангейзер) та лицарського служіння дамі (Вольфрам фон Ешенбах).
Третім нововведенням, який вирізняє вагнерівську музичну драму від інших інтерпретацій даного сюжету, стає включення композитором в дію Єлизавети, прототипом якої послужила особистість
легендарної святої Єлизавети Угорської (Тюрінгської), що стала героїнею не тільки опери Р. Вагнера,
але і ораторії Ф. Ліста «Легенда про святу Єлизавету». У християнській агіографії свята Єлизавета
була втіленням ідеалу лагідності, смирення, любові, самопожертви, самозречення, висоти духу. Введення даного персонажа в дію, таким чином, підсилює антитези, властиві не тільки сюжету в цілому,
але і головному його персонажеві, а також властивий аналізованому твору Р. Вагнера християнський
підтекст, який акцентував підсумкову ідею перетворення Тангейзера.
Інтонаційно-драматургічні, духовно-смислові характеристики вагнерівського «Тангейзера» демонструють показову для німецького музичного театру середини XIX ст. стильову подвійність, що базується на перетині романтичної і бідермаєрівської традицій. Романтична якість «Тангейзера» виявляється і в очевидних паралелях образу головного героя (співака-міннезінгера) і сучасного (для епохи
Р. Вагнера) художника – самотнього, незрозумілого сучасниками, стурбованого пошуками ідеалу; і у
виділенні ідеї двомирря (на рівні протиставлення реального та ірреального). З музичною характеристикою останнього (грот Венери) пов’язана новаційна музична мова, що спирається на широкий спектр
музично-виразних засобів (хроматика, тональна нестійкість, темброве багатство тощо).
Одночасно поетика вагнерівського «Тангейзера» демонструє зв’язок і з духовно-стильовими
якостями німецького бідермаєра. Інтерпретація композитором переказу про Тангейзера викликає очевидні асоціації з притчею про «блудного сина». До того ж фінальне прощення Тангейзера, яке приходить з Небесного світу, підкріплене «дивом про палицю», молитовним подвигом Єлизавети і духовним
прозрінням самого героя (за аналогією з тертулліанівським «всяка душа – християнка»), має певні
аналоги з поверненням в «Отчий дім».
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Цей змістовий підтекст твору Р. Вагнера виявляється співвідносним з однією з найбільш популярних тем мистецтва високого бідермаєра. З позначеною традицією пов’язана й ідеалізована первісна характеристика реального світу в I дії, сполучена з поетикою пасторалі. З бідермайерівською типологією пов’язані і якості Єлизавети, успадковані в аналізованій опері, за задумом Р. Вагнера, від
святої Єлизавети Угорської, чия характеристика генетично сходить не тільки до агіографічних і містеріальних джерел (аж до певних аналогій з образом Діви Марії, високошанованим в мистецтві німецького міннезанга), але і до героїнь оперних опусів попередників Р. Вагнера (Агата, Ундіна, Геновева та
ін.), котрі репрезентували не стільки їх діяльну активність «у світі», скільки духовний молитовний подвиг [15, 311-357].
Закономірним є підсумок вагнерівського твору (так само як і у репрезентантів високого бідермаєра), орієнтований на духовне перетворення головних героїв – Тангейзера, якому надано в кінцевому підсумку прощення і спокій, і Єлизавети, чия святість осяяна не тільки смиренням, лагідністю,
любов’ю і терпінням, але і високим молитовним служінням. Зазначений бідермайерівський бік вагнерівського «Тангейзера» знаходить музичне відкладення в опорі на типологічні якості не тільки пасторалі, але, перш за все, церковного співу. Хорал пілігримів функціонує в опері не тільки на рівні найважливішого лейтмотиву, але інтонаційно живить також всю вокальну партію Єлизавети, а у фіналі
перетворює і партію Тангейзера.
У кінцевому підсумку ваґнерівський «Тангейзер» частково успадковує у більш масштабному
варіанті ідеї середньовічного міракля (як уособлення дива духовного преображення), вельми популярні і в німецькому духовному зінгшпилі кінця XVIII – початку XIX ст. і актуальні в мистецтві епохи Реставрації. Р. Вагнер у своєму «Тангейзері» «переводить» дану жанрову якість на більш масштабний
міфопоетичний рівень, який породжує в кінцевому підсумку симбіоз власне німецької музичнотеатральної традиції (з її містеріально-житійною ґенезою) і пошуками європейської опери середини
XIX ст.
Висновки. Інтонаційно-драматургічні, духовно-смислові характеристики вагнерівського «Тангейзера» демонструють показову для німецького музичного театру середини XIX ст. стильову подвійність, що базується на перетині романтичної та бідермайєрівської традиції. Романтична якість «Тангейзера» виявляється і в очевидних паралелях образа головного героя (міннезінгера) і сучасного (для
епохи Р. Вагнера) митця, заклопотаного пошуками ідеалу; і в акцентуванні ідеї двомирря, що виявляється на рівні протиставлення реального та ірреального. З музичною характеристикою останнього
(грот Венери) пов’язана новаційна музична мова, що спирається на широкий спектр музично-виразних
засобів (хроматика, тональна нестійкість, темброве багатство тощо). Водночас поетика вагнерівського
«Тангейзера» демонструє зв’язок із духовно-стильовими якостями німецького бідермаєра, що виявляється в асоціаціях сюжету опери з притчею про «блудного сина»; в певній ідеалізації характеристики
реального світу, що спирається на типологію пасторалі та традиції церковного співацького вжитку; в
духовній концепції образу Єлизавети, що сходить до житійно-містеріальних джерел та їх жанровотипологічних характеристик.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ ДИРИГЕНТА-ХОРМЕЙСТЕРА
ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження індивідуального виконавського стилю диригента-хормейстра в аспекті
теоретичного осмислення. Методологія дослідження передбачає використання системного та структурного методу, що дозволяє представити систему сучасного виконавського мистецтва у єдності складових багаторівневого
комплексу діяльності диригента-хормейстера. Метод аналізу і синтезу використано при вивченні наукових джерел
для узагальнення інформації про індивідуальний виконавський стиль. Компаративний метод використано для
порівняння теоретичного та практичного підходів до означеної проблеми. Наукова новизна дослідження полягає
у розширенні меж вивчення хорового мистецтва як мистецького явища; поглибленні і структуруванні наукових
знань у сфері хорового виконавства. Висновки. У результаті проведеного дослідження проаналізовано поняття
«творчий метод» і «стиль»; запропоновано авторське визначення індивідуального виконавського стилю; актуалізовано питання колективного характеру творчості; представлена система взаємозв'язку «диригент − хоровий
колектив»; окреслені основні аспекти взаємодії диригента і колективу: технічний, психологічний, етикоестетичний.
Ключові слова: індивідуальний виконавський стиль; диригент-хормейстер; хор; система взаємодії «диригент − хоровий колектив»; українське хорове мистецтво.
Ткач Юлия Сергеевна, художественный руководитель и главный дирижер Академической хоровой капеллы им. П.Майбороды Украинского радио, заслуженная артистка Украины, кандидат искусствоведения, и.о.
доцента кафедры хорового дирижирования Национальной музыкальной академии Украины им.П.И. Чайковского
Индивидуальный исполнительский стиль дирижера-хормейстера как предмет теоретического исследования
Целью работы является исследование индивидуального исполнительского стиля дирижера-хормейстр
в аспекте теоретического осмысления. Методология исследования предполагает использование системного и
структурного метода, позволяющего представить систему современного исполнительского искусства в единстве
составляющих многоуровневого комплекса деятельности дирижера-хормейстера. Метод анализа и синтеза использован при изучении научных источников для обобщения информации об индивидуальном исполнительский
стиль. Компаративный метод использован для сравнения теоретического и практического подходов к обозначенной проблемы. Научная новизна исследования заключается в расширении границ изучения хорового искусства
как художественного явления; углублении и структурировании научных знаний в области хорового исполнительства. Выводы. В результате проведенного исследования проанализированы понятия «творческий метод» и
«стиль»; предложено авторское определение индивидуального исполнительского стиля; актуализирован вопрос
коллективного характера творчества; представлена система взаимосвязи «дирижер − хоровой коллектив»; очерчены основные аспекты взаимодействия дирижера и коллектива: технический, психологический, этикоэстетический.
Ключевые слова: индивидуальный исполнительский стиль; дирижер-хормейстер; хор; система взаимодействия «дирижер − хоровой коллектив»; Украинский хоровое искусство.
Tkach Yulia, сhief conductor and artis director of Academic Choir Radio of Ukraine, Honored artist, PhD in Musical Sciences, Senior lecturer in choral conducting NMAU n.P. Tchaikovsky
Individual performing style of the conductor-choirmaster as a subject of theoretical research
The purpose of the work is to study the individual performing style of conductor-choirmaster in the aspect of
theoretical reflection. The methodology of the study involves the use of a systematic and structural method that allows
presenting a system of contemporary performing arts in the unity of the components of a multi-level complex of conductor-choirmaster's activities. The method of analysis and synthesis used in the study of scientific sources for the synthesis
of information about the individual performing style. The comparative method is used to compare the theoretical and
practical approaches to the identified problem. The scientific novelty of the study is to expand the boundaries of studying choral art as an artistic phenomenon; deepening and structuring of scientific knowledge in the field of choral performance. Conclusions. As a result of the research, the concept of "creative method" and "style" are analyzed; the author's
definition of an individual performing style is proposed; the question of collective character of creativity is actualized; the
system of interconnection "conductor - choral collective" is presented; outlined the main aspects of the interaction of the
conductor and the team: technical, psychological, ethical and aesthetic.
Key words: individual performance style; conductor-choirmaster; choir; system of interaction "conductor - choral collective"; Ukrainian choral art.
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Актуальність теми дослідження. Сьогодні виконавська практика вимагає глибокої теоретичної розробки питань, що входять у складний комплекс діяльності диригента-хормейстера. Серед них
домінуюче місце посідає питання індивідуального виконавського стилю. Індивідуальність музикантавиконавця, його виконавський стиль досліджувалися як в теоретичному, так і в практичному аспектах.
Теоретичне музикознавство випрацювало цілісну теорію музичного стилю, окремим різновидом якого
слід вважати індивідуальний виконавський стиль музиканта.
Аналіз останніх досліджень. Основні положення теорії музичного стилю викладені в роботах
Б. Асаф’єва, Н. Горюхіної, В. Медушевського, М. Михайлова, Є. Назайкінського, С. Скребкова,
Б. Яворського та інших. Поглиблення і конкретизація ідей названих вчених міститься в роботах
О. Катрич, І. Коханик, В. Москаленка, С. Тишка, О. Сокола та ін. Останнім часом з’явилися окремі дослідження, присвячені комплексному вивченню феномену індивідуального виконавського стилю (зокрема, дисертація О. Катрич [13]).
Мета дослідження полягає у наближенні практичного та теоретичного усвідомлення даної
проблеми та встановленні специфіки індивідуального виконавського стилю в умовах хорового мистецтва. Означена мета викликала необхідність вирішення наступних завдань: узагальнення та систематизація теоретичних відомостей про індивідуальний виконавський стиль, викладених у музикознавчій літературі; аналіз змісту понять «музичний стиль», «індивідуальний виконавський стиль»,
встановлення складових індивідуального виконавського стилю; виявлення критеріїв аналізу індивідуального виконавського стилю в умовах хорового мистецтва.
Виклад основного матеріалу. В широкому розумінні стиль в музиці є «системою стійких ознак
музичних явищ, способом їх диференціації і інтеграції на різних рівнях (авторська індивідуальність,
напрям і школа, історична епоха, національна специфіка тощо), переходом їх семантики в конкретну
систему музично-виразних засобів» [29, 4]. Стиль характеризується, по-перше, стійкістю, повторністю
ознак; по-друге, багаторівневістю (розрізняють, зокрема, історичний, індивідуальний, національний та
інші стилі); по-третє, проміжним положенням між формою і змістом музики; по-четверте, функцією
«розпізнавального знаку» музики, яка дозволяє знаходити спільне у відмінних явищах [29, 3–4].
Система рівнів музичного стилю допускає і подальшу конкретизацію. Зокрема, в кожному зі
стильових рівнів (історичному, національному, індивідуальному) можна виокремити композиторську та
виконавську складові. Основні характеристики музичного стилю, зокрема, стійкість ознак, здатність
об’єднувати різні музичні явища, проміжне положення між формою та змістом музики, – притаманні
всім стильовим рівням. Вони також залишаються справедливими для індивідуального виконавського
стилю – це фіксують існуючі в музикознавстві визначення даного поняття. Згідно О. Катрич, індивідуальним стилем музиканта-виконавця є «відповідна до специфічності його музичного світобачення система виражальних засобів, яка, зберігаючи цілісність, функціонує в якості опорного чинника переінтонування різних композиторських стилів» [13, 90]. С. Копилова тлумачить виконавський стиль як
«сукупність виконавських засобів і особистісних якостей, притаманних даному виконавцю (виконавській школі), що обумовлюють художню цілісність продукту виконавської діяльності – інтерпретації» [15,
256]. Як бачимо, наведені визначення акцентують факт сталості виражальних засобів, які дозволяють
відрізнити інтерпретацію одного виконавця від інших виконань музичного твору. Означені виражальні
засоби, як випливає з цих визначень, свідомо або підсвідомо відбираються виконавцем, відповідно до
його особистісних якостей, світобачення, професійного досвіду. Це підтверджує розуміння індивідуального виконавського стилю як способу втілення семантики (специфіки індивідуального світосприйняття, особливостей художнього мислення інтерпретатора, виконавської концепції твору) в конкретній
системі музично-виразних засобів.
Специфіка художнього мислення митця виступає основою типології індивідуального виконавського стилю. О. Катрич, зокрема, розрізняє два виконавські типи – класичний та романтичний.
Класичний тип характеризується домінуванням «інтелектуальної концепції над безпосереднім емоційним переживанням, тяжінням до пропорційності, гармонійності і симетрії» [13, 65]. Романтичний стиль,
навпаки, характеризується «перевагою образу над ідеєю, емоційного переживання над аналітичним
узагальненням, тяжінням до розімкненості, наскрізності, асиметрії» [13, 65]. Дана типологічна характеристика художнього мислення отримує назву музично-виконавського архетипу – «найбільш узагальнюючого типу музичного мислення виконавця-інтерпретатора, що фіксує такі основоположні моменти,
які стосуються способів викладення музичного матеріалу твору і принципів побудови музичної форми»
[13, 86]. О. Катрич розрізняє аполонічний та діонісійський архетипи, що в своїй основі відповідають
класичному та романтичному типу художньої творчості. Так, аполонічний тип – «розповідний спосіб
викладення музичного матеріалу твору та принципи пропорційності, симетрії, довершеності в сфері
музичної форми», тоді як діонісійський – «подієвий спосіб викладення музичного матеріалу твору та
принципи динамізму, наскрізності в сфері музичної форми» [13, 86].
У структурі виконавського стилю виділяють три складові – технічну (технічний арсенал), художню (емоційність, натхнення) та інтелектуальну (знання стилю композитора, епохи тощо); можна
говорити про змістовну й формальну складові індивідуального виконавського стилю.
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В музикознавчій літературі поряд із поняттям індивідуального стилю використовується також
поняття «творчий метод митця». Так, за О. Сохором, стиль і метод співвідносяться як формальне і
змістове начала: творчий метод проявляється через стиль, як зміст – через форму [28, 28].
М. Михайлов, В. Щербіна, Л. Тимофеєв, О. Лармін вважають творчий метод більш широким поняттям,
у порівнянні з музичним стилем. Якщо метод – це «загальна основа, підхід до матеріалу життя, засіб
творчості пізнання, узагальнення і відображення дійсності в системі конкретного світогляду» [19, 21],
то стиль – це індивідуальний прояв методу. Таким чином, поняття «творчий метод» і «стиль»
співвідносяться між собою як загальне й часткове. По відношенню до музичної інтерпретації
співвідношення цих понять є аналогічним: індивідуальний виконавський стиль пов’язаний з системою
творчих прийомів та виконавських засобів, а метод – з особистістю митця: темпераментом, світоглядом, людськими і професійними якостями, що впливають на індивідуальний виконавський стиль. Метод – це своєрідне підґрунтя для виникнення сталої системи виражальних засобів, що становлять
індивідуальний стиль митця. Якщо індивідуальний виконавський стиль – це система виконавських
прийомів і засобів, що обумовлюють специфіку музичного мовлення («індивідуальність музичного мовлення» – В. Москаленко [20]), то творчий метод – сукупність якостей митця, що визначають його
підхід до творчості. Зокрема, для диригента такими якостями є наступні: світогляд митця, специфіка
художнього (музичного) мислення – раціо-емоціо; людські якості – морально-етичні ідеали, своєрідна
система цінностей; психологічні особливості – темперамент, характер, психічна конституція (за
Л. Рабіновичем: віртуозний, емоційний, раціональний, інтелектуальний типи [25]); фізичні особливості,
особистісні якості: диригентський магнетизм (за В. Рожком [27]), артистична енергетика; професійні
якості – вміння передати задум композитора, здатність представити музичний твір цілісно; стиль
спілкування з колективом, з автором музики; репертуарна політика (тяжіння до масштабності або камерності у виборі творів).
Отже, виходячи з аналізу співвідношення понять «творчий метод» та «індивідуальний виконавський стиль», можна визначити останній як систему виконавських прийомів і засобів, що формується під впливом складових творчого методу митця та реалізується в процесі інтерпретації певного музичного твору.
Проблема індивідуальної специфіки виконавського стилю постає (і тією чи іншою мірою
вирішується) в дослідженнях, присвячених творчій діяльності окремих музикантів-виконавців. Міркування щодо сутності індивідуального виконавського стилю містяться в теоретичних працях та в окремих висловлюваннях диригентів минулого і сучасності – Б. Вальтера, Г. Берліоза, Ш. Мюнша,
К. Кондрашина та інших. Вони приділяють велике значення особистості інтерпретатора і її ролі у виконавському процесі. За твердженням Б. Вальтера, особистість інтерпретатора «є вирішальною в області інтерпретації, її експансивна сила впливає на оркестр більше, ніж велика кількість пояснювальних вказівок» [4, 314]. «Чим величніше сам інтерпретатор, тим з більшою силою зможе він передати
твір, – відзначає Б.Вальтер. – Тільки крупна виконавська особистість здатна зрозуміти і розкрити велике в творчості іншого» [4, 330].
Під індивідуальним виконавським стилем в роботах диригентів розуміється сукупність специфічних професійних та особистісних якостей конкретного музиканта. Серед таких якостей Г. Берліоз
виокремлює «швидкість реакції, рішучість, знання композиції, природи інструментів (голосів) та особливий талант, що полягає у вмінні налагодити зв’язок з колективом та передати йому своє почуття» [2,
70]. З-поміж технічних ресурсів він виокремлює вміння тактувати. Р. Вагнер важливим компонентом
таланту диригента вважає здатність відчути головну ідею твору, генеральну думку, що закладена у
фразі – «тоді самі по собі знайдуться і темп, і правильна манера виконання» [3, 98]; А. Пазовський
виділяє «художньо-емоційний вплив виконавця на реципієнта, завдяки чому виконавець зможе відбити в свідомості слухача ідею, тему, образ» [23, 348]. Ш. Мюнш зупиняється на таких характеристиках
диригента: непоборній силі переконання, вмінні викликати єдине відчуття музики у оркестрантів, здатності координувати сили, якими він керує, і, найголовніше, здатність в кожному з музикантів вивільнити
надлюдський потенціал [20, 444–445]. К. Кондрашин виділяє не окремі професійні якості, а говорить
про всебічний диригентських комплекс, який складається із загостреного гармонічного слуху, відчуття
звукового балансу, пластичних здібностей, адміністративного таланту, волі, що наближена до художньої впертості, вміння створити самостійну художню концепцію твору [14, 8–9]. К. Кондрашин виділяє
також риси виконавського стилю диригента, за якими можна впізнавати того чи іншого виконавця. До
останніх він відносить відчуття цілісності твору, відчуття темпів та їх співвідношення, динамічні контрасти, кульмінації, принцип виконання сфорцандо і акцентів тощо [14, 35–36]. Г. Юдін однією з
провідних особливостей диригента вважає здатність «силою волі підкорити собі оркестр, заставити,
піти за собою» [30, 70]. Т. Грум-Гржимайло, окрім професійних умінь і знань диригента, вважає необхідною здатність управляти людьми. «Саме в творчості диригента, – зазначає дослідниця, –
втілюється ідея духовної єдності людей – одна з головних ідей музики» [5, 16].
Таким чином, індивідуальний виконавський стиль диригента (як комплекс професійних та особистісних якостей) складається із музично-виконавських та організаційних здібностей – волі, здатності
керувати творчо та адміністративно, впливати на колектив. Індивідуальний виконавський стиль диригента включає в себе художню, технічну, інтелектуальну, а також комунікативну складові.
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Серед робіт диригентів щодо проблематики індивідуального виконавського стилю та творчого
методу диригента слід виділити працю В. Живова «Виконавський аналіз хорового твору» [9], в якій,
зокрема, дається характеристика виконавського стилю та пропонується типологія диригентів з
1
урахуванням особливостей виконавського стилю . В. Живов розуміє виконавський стиль диригента як
цілісне явище – це «індивідуальність артиста, його стильова спрямованість, манера» [9, 86]. Виконавський стиль, за В. Живовим, у той чи інший спосіб співвідноситься із індивідуальним композиторським стилем. Індивідуальний виконавський стиль диригента залежить від специфіки психічної та душевної організації особистості, характеру мислення, емоційного складу артиста; похідними від цих
складових є різне розуміння і відчуття музики, що виконується, та відмінний спосіб її передачі.
Індивідуальний виконавський стиль диригента, згідно В. Живова, поширюється на хоровий колектив,
особливо, якщо диригент є яскравою особистістю [9, 86].
На основі синтезу теорії виконавських стилів (класичного, романтичного та лірикоінтелектуального) та класифікації темпераментів (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік) В. Живов
пропонує класифікацію виконавських типів. Він розрізняє раціоналістичний тип (об’єктивізм, точний
розрахунок інтерпретації, логіка виконавського задуму, вміння споруджувати з деталей монолітні конструкції), емоційний (домінування емоційного початку, артистична свобода, що спирається на
суб’єктивне відчуття, інтуїцію, імпульсивність, стихійність тощо) та інтелектуальний (глибина, проникливість виконання, емоційність без стихійності, аргументований, логічний суб’єктивізм, продумана
імпровізація тощо) [9, 90 – 91].
Подібну тріаду диригентських типів виокремлює Г. Юдін, але висловлюється більш емоційно,
вживаючи метафори замість чітких термінів. Отже, Г. Юдін поділяє диригентів на «тих, що створюють
майбутнє концертне виконання поступово, поверх за поверхом, як прекрасний будинок» [30, 29] (інтелектуальний тип, за В. Живовим); тих, які «продумавши і відчувши все, що закладено в партитурі», не
відхиляються від концепції, виконують кульмінації з математичною точністю, повторюють інтерпретацію без змін (раціоналістичний тип); і на тих, в кому домінує емоційне начало, що вносить елемент імпровізації у виконання – «їм достатньо «чиркнути сірником», аби запалити оркестр і повести його за
собою навіть без репетицій» (емоційний тип). Г. Юдін стверджує, що диригентський тип вливає на
вибір репертуару.
Інакшу типологію диригентів пропонує Т. Грум-Гржимайло, яка розрізняє кілька пар протилежних виконавських типів: вербальний тип – безмовний; емоційний – інтелектуальний (або тип «співакалірика» – та «графіка-конструктора»); артистичний – педагогічний [5, 34]. Окремі зауваження щодо
різних типів диригентів висловлює К. Птиця, наділяючи П. Чеснокова аналітичним складом розуму, а
М. Даніліна синтетичним обдаруванням [5, 15].
В основу типології диригентів може бути покладений критерій ставлення до концертного виконання (Т. Грум-Гржимайло, Г. Юдін та інші). Тут можна виділити диригентів-імпровізаторів, диригентів,
що слідують сформованій заздалегідь інтерпретації та тих, що інтерпретують твір тільки на концерті.
Г. Єржемський будує типологію диригентів на основі загальних ознак в організації структури професійної діяльності. Він виокремлює такі типи диригентів: а) «ремісники-регулювальники» (диригування – зовнішня, фізична діяльність, відсутність результату), б) «диригенти-ілюстратори» (балетний
варіант, приклад музичного дуалізму, де об’єкт керування (колектив музикантів) для диригента відсутній), в) «диригенти-реставратори» (домінування теоретичного, аналітичного типу мислення, відтворення всіх авторських вказівок, репродукція на репетиції власної концепції), г) «диригенти-творці»
(внутрішнє виконавство, творча взаємодія з колективом, цілісне емоційне уявлення про твір) [8, 239–
242].
Як можна побачити, на відміну від теоретиків-музикознавців диригенти не пропонують чіткого
визначення поняття «індивідуальний виконавський стиль». Вони, скоріше, представляють його як загальний комплекс специфічних властивостей диригента, хоча в останні роки існує тенденція зближення практичних спостережень з теоретичними (В. Живов та інші). В порівняні з виконавцями інших мистецьких спеціальностей, диригенти тлумачать особу інтерпретатора дещо гіпертрофовано,
наділяючи її, окрім професійних, унікальними особистісними якостями.
Особливістю виконавської діяльності диригента, що позначається на його індивідуальному виконавському стилі, є колективний характер творчості. «В чому відмінність диригентської діяльності
від діяльності інших музикантів? – зазначає Б. Вальтер. – В тому, що диригент грає не сам, а керує
грою інших і впливає на неї» [4, 345]. Розуміння цієї специфіки, аналіз аспектів взаємодії диригента з
колективом в процесі роботи над твором є предметом дослідження в ряді статей диригентів, зокрема,
Л. Гінзбурга, Г. Єржемського, М. Канерштейна, Р. Кофмана, О. Лазера, Г. Макаренка, І. Мусіна,
А. Пазовського, М. Римського-Корсакова, Г. Рождественського, В. Рожка, В. Скоромного та інших.
Колективний характер творчості обумовлює специфічні відносини, які виникають всередині системи «диригент – колектив». В роботах практикуючих диригентів відзначаються наступні аспекти їх
взаємодії: психологічний, технічний та етико-естетичний.
Психологічний аспект взаємодії диригента й колективу висвітлює специфічні професійноособистісні якості диригента, а також спосіб їх пристосування до умов роботи з колективом. В роботах
диригентів практиків, з одного боку, визначаються найбільш важливі професійно-особистісні якості
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диригента, а з іншого, – розглядаються механізми взаємодії в системі «диригент – творчий колектив»,
встановлюються типи такої взаємодії.
Так, хоровий диригент В. Скоромний серед найважливіших якостей диригента відзначає психологічну стійкість, врівноваженість нервових реакцій диригента на змінні процеси творчого пошуку,
передбачення складних психологічних ситуацій і проблем взаємовідносин, вміння їх позитивно
вирішувати [27, 2–3]. Г. Єржемський називає однією з найважливіших психологічних якостей диригента здатність до самоорганізації.
Механізми взаємодії диригента з колективом аналізують в своїх роботах Р. Кофман,
Г. Макаренко, Г. Єржемський, В. Рожок та інші. Р. Кофман виявляє дві групи протиріч, що визначають
особливості взаємодії диригента з творчим колективом – внутрішні (протиріччя в характері диригента,
зокрема, поєднання раціонального й емоціонального начал, впевненості та впертості тощо) та
зовнішні (протиріччя в міжособистісних стосунках під час репетиційної й концертної діяльності) [16].
Згідно Г. Макаренка, диригент, який виступає носієм авторської концепції щодо виконуваного твору і
залучає до її втілення інших виконавців, здійснює вплив на колектив. Такий вплив відбувається в двох
напрямках – «раціональному» (вплив на свідомість за допомогою мовних засобів) та «паралінгвістичному» (вплив на підсвідоме начало за допомогою емоційного спілкування, магнетизму, волі)
[18, 243]. Процес взаємодії диригента й колективу є предметом дослідження диригента і вченого
Г. Єржемського. Він встановлює три складових даного процесу: а) систему самоорганізації та самокерування диригента; б) систему внутрішньої саморегуляції оркестру; в) систему спілкування та активної
взаємодії керівника та музичного колективу [8, 11]. В процесі взаємодії з оркестром диригент використовує психологічні контакти і комунікації, увагу, спілкування, регуляцію та корекцію оркестрових дій,
енергетику керування, лідерство тощо.
Характер взаємодії диригента й колективу називають «стилем спілкування з колективом»
(В. Рожок). Розрізняють авторитарний та толерантний (демократичний) стилі.
Психологічний аспект взаємодії диригента й виконавців є найважливішим, оскільки диригування всі без винятку диригенти розуміють як процес спілкування з людьми: виконавцями задумів диригента, як зауважив Н. Рахлін, є «не інструменти – гобої, труби, флейти, скрипки, – а живі люди з різними характерами, смаками, технічними навичками» [26, 97]. На думку Р. Кофмана, питання
взаємовідносин диригента й колективу є найскладнішим у диригентській професії: «компасом у виборі
рішення тут може бути лише поєднання доброзичливого ставлення до людей із почуттям відповідальності перед композитором» [17, 36].
Технічний аспект впливу диригента на колектив включає володіння мануальною технікою. Він
2
отримав найбільше теоретичне обґрунтування: зокрема, В. Живов аналізує виразові можливості диригентського апарату (положення корпусу, голови, міміку, функції рук та її частин) та використання їх
наряду з диригентськими засобами виразності в області темпу, динаміки, тембру, артикуляції, фразування. С. Казачков досліджує процес «настроювання» диригентського апарату та формування диригентської техніки як засобу інтерпретації [11, 267 – 270]. Існує низка робіт, в яких досліджується окремі
елементи мануальної техніки диригента (тактування, схеми тактування, виду ауфтакту, функції лівої
та правої руки, положення корпусу, голови, тактування фермат, синкоп тощо). Але всі дослідники
наголошують на необхідності розгляду технічного питання в художньо-психологічному контексті.
Отже, технічний аспект нерозривно пов‘язаний із психологічним, їх розглядають як амбівалентну єдність формального й змістовного начал. Так, Н. Рахлін зазначає: «Здатність передавати
думки шляхом жестів і гіпнотичного навіювання і є головною рисою, без якої немає диригента» [26,
92]. Такої ж позиції дотримується Р. Кофман, який вважає руки диригента засобом передачі «фактологічної та емоційної інформації» [17, 6]. Підтвердженням єдності технічного та психологічного аспектів є теоретичні розробки диригентів-практиків, зокрема, Г. Єржемського, який вивчає мануальну
техніку крізь призму психофізіологічних закономірностей рухового процесу, як невід’ємну зовнішню
форму цілісної системи керування колективом [8, 70]. Він вважає диригентський жест носієм закодованої інформації та засобом відображення творчої потреби виконавця. Диригентська мануальна мова
«є безпосереднім проявом творчості митця, наслідком його виконавської діяльності», яка в певних
умовах виконує комунікативну функцію [8, 108]. Г. Єржемський визнає диригування не фізичною дією,
але процесом практичного мислення: «моделюючи виконавський результат, за допомогою активно
переживаних внутрішніх дій, диригент мимоволі формує і зовнішнє (рухове) вираження своєї творчої
потреби, і особисте відношення до твору, що виступає у вигляді звернення до виконавців» [8, 108.].
Формування системи зовнішніх рухів диригента під впливом внутрішніх творчих імпульсів
пов’язане з категорією пластичного, досліджуваною в роботах Г. Макаренка, Т. Грум-Гржимайло та
інших. Т. Грум-Гржимайло вводить до наукового обігу термін «диригентський пластичний еквівалент».
Суть його в тому, що в процесі формування цілісної концепції твору «чутна» версія твору стає також
«зоровою», трансформуючись у послідовність диригентських жестів, що відповідають «чутній звуковій
картині» і ґрунтуються на ній [55, 8].
Отже, мануальна техніка визнана засобом передачі власної виконавської версії диригента колективу з використанням особистісних ресурсів керівника: волі, магнетизму, енергетики тощо.
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Етико-естетичний аспект взаємодії диригента й творчого колективу досліджується в роботах С. Казачкова. На думку диригента, аби мати право стати за пульт, треба бути особистістю з
певним комплексом професійних та людських якостей. Такими якостями виступають: а) наявність
цікавої життєвої теми-ідеї; б) наявність, набутого досвідом власного, оригінального музичновиконавського стилю; в) здатність створювати нові художні ідеї, намагання збільшувати майстерність
та ерудицію, г) внутрішній етичний закон, «без якого диригенту важко досягти художньої істини і повести за собою керованих їм музикантів» [11, 42 – 43]. Тема етичних цінностей займає важливе місце в
концепції С.Казачкова. Він впевнений, що «диригентська паличка повинна знаходитись в руці високопорядної артистичної особистості» [1111, 17]. Таку позицію поділяє В. Давидов, вважаючи головною
метою виховання виконавця-інтерпретатора «залучення його індивідуального почування до загальнолюдських переживань і естетичних цінностей» [6, 96]. Він впевнений, що «глибока змістовність почуттів дає можливість і моральне право виступати на сцені, ділитися зі слухачем власними переживаннями і думками» [6, 97]. Т. Грум-Гржимайло називає професію диригента найбільш цікавою і етично
відповідальною з усіх музичних професій. [5, 16]. Р. Кофман наголошує на «високій етичній місії» диригента, носія гідних етичних норм, моральної чистоти і духовної шляхетності [цит. за 18, 43].
С. Казачков розглядає етику взаємовідносин виконавця-автора (твору), яких пов’язує своєрідний неписаний кодекс честі: «Артист-виконавець вільний у виборі автора і твору. Але вибравши, він бере на
себе відповідальність за гідне виконання твору» [10, 17]. Отже, етичний аспект відіграє основоположну
роль як в особистісному розвитку керівника, так і в його комунікативних стосунках з твором, його автором та музичним колективом.
Висновки. Підсумовуючи, слід зауважити наступне. В теоретичному та виконавському музикознавстві на сьогоднішній день сформувалися чіткі уявлення про індивідуальний виконавський стиль
музиканта. Зокрема, запропоновані визначення поняття «індивідуальний виконавський стиль»
(О. Катрич, С. Копиловою), встановлено структуру індивідуального виконавського стилю, в якій
визначено технічну, художню та інтелектуальну складові, запропоновано класифікацію індивідуальних
виконавських стилів, в основу якої покладено специфіку художнього мислення музиканта. На основі
даного критерію розрізняють два основні типи виконавських стилів – класичний та романтичний.
У виконавському музикознавстві, зокрема, в тій його галузі, що досліджує специфіку диригентського мистецтва, явище індивідуального виконавського стилю досліджується в практичному аспекті. Індивідуальний виконавський стиль диригента розуміється як сукупність специфічних професійних та особистісних якостей, що позначаються на його творчості. З урахуванням колективного
характеру диригентської творчості, який передбачає взаємодію із виконавцями, в структурі індивідуального виконавського стилю диригента, окрім технічної, художньої та інтелектуальної складової, відзначається комунікативна складова – стиль творчого спілкування з колективом, стиль організаційної
роботи. Розрізняють три аспекти взаємодії диригента з колективом – психологічний, технічний та етико-естетичний. У виконавському музикознавстві (зокрема, в працях В. Живова) розширена класифікація індивідуальних виконавських стилів диригентів. В. Живов пропонує визначати три типи виконавських стилів диригентів –раціональний, емоціональний та інтелектуальний. За змістом понять
емоціональний та раціональний типи узгоджуються, відповідно, із класичним та романтичними типами
виконавських стилів за класифікацією О. Катрич. Інтелектуальний тип є синтетичним – об’єднує риси
двох названих вище стилів. Аналізуючи зміст поняття «індивідуальний виконавський стиль», відображений у визначеннях С. Копилової та О. Катрич, необхідно відзначити проміжне положення виконавського стилю: виконавський стиль є формально-змістовною категорією, тобто засобом виявлення
художнього змісту за допомогою комплексу виконавських прийомів. Світогляд митця, його особистісні
та професійні якості відбиваються у виконавських версіях творів, які він здійснює, в інтерпретації різних композиторських стилів. Оскільки індивідуальний виконавський стиль диригента є проекцією його
особистості й професіоналізму на творчу діяльність, природно відштовхуватись у вивченні стилю того
або іншого диригента від аналізу особливостей інтерпретації, притаманних даному диригенту.
Примітки
1

В даній типології В. Живов спирається на типологію виконавських стилів Д. Рабиновича [25,24].
Його досліджували Л. Безбородова [1], В. Живов, О. Єгоров [7], С. Казачков [10;11], М. Канерштейн [12],
К. Ольхов [22], П. Чесноков [31] та інші.
2
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O. ARKHYPENKO’S CREATIVE WORK IN THE CONTEXT OF THE WORLD ART
The purpose of the article. The research looks into a coherent picture of the Ukrainian art study within the
world context. Methodology of the research grounds on using general scientific methods, theoretical and practical approaches to analysis of the Ukrainian artists’ creative work. Scientific novelty of the research is to study the
O. Arkhypenko’s creative work of abroad. Conclusions: Late XIXth – early XXth century changes in the art have been
reflected in the activities of the Ukrainian artists. Their work corresponded not only with world tendencies, but also made
its corrections in the fine arts of Europe and the USA. The influence of new concepts, tendencies, and shaping on various types of artistic activity, became one of the main features of the development of sculpture.
Key words: creative work of O. Arkhypenko; sculpture; Ukrainian artists; «sculptural painting»; «moving painting».
Турчак Леся Іванівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри мистецтв Київського університету культури
Творчість О. Архипенка у контексті світового мистецтва
Мета – дослідити творчість О. Архипенка у контексті її значення для світового мистецтва. Методологія
дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів, зокрема біографічного, аналізу та синтезу, з опорою на принцип наукової достовірності. Використання методологічних засад мистецтвознавчого і культурологічного підходу дало змогу дослідити основні творчі здобутки О. Архипенка та їх значення для світового пластичного
мистецтва та культури загалом. Наукова новизна полягає в досліджені творчості українського митця О. Архипенка за кордоном, що уможливлює формування цілісного уявлення про роль і значення українського мистецтва
у світовому контексті. Висновки. Зміни в мистецтві кінця XІX – початку XX ст. знайшли своє відображення у
діяльності українських митців. Їх творчість відповідала не лише світовим тенденціям, а й внесла свої корективи в
образотворче мистецтво Європи та США. Так вплив нових запропонованих ними концепцій, засобів формоутворення тощо на різні види художньої діяльності став однією з головних рис розвитку світової скульптури та пластичних мистецтв загалом.
Ключові слова: творчість О.Архипенка; скульптура; українські митці; «скульптурний живопис»; «рухомий
живопис».
Турчак Леся Ивановна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры искусств Киевского университета культуры
Творчество А. Архипенко в контексте мирового искусства
Цель - исследовать творчество А. Архипенко в контексте его значения для мирового искусства. Методология исследования заключается в использовании общенаучных методов, в частности биографического, ана-
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лиза и синтеза, с опорой на принцип научной достоверности. Использование методологических основ искусствоведческого и культурологического подхода позволило исследовать основные творческие достижения А. Архипенко и их значение для мирового пластического искусства и культуры в целом. Научная новизна заключается в
исследовании творчества украинского художника А. Архипенко за рубежом, что делает возможным формирование целостного представления о роли и значении украинского искусства в мировом контексте. Выводы. Изменения в искусстве конца XІX - начале XX в. нашли свое отражение в деятельности украинских художников. Их творчество отвечало не только мировым тенденциям, но и внесло свои коррективы в изобразительное искусство
Европы и США. Так влияние новых предлагаемых ими концепций, средств формообразования и т.д. на различные виды художественной деятельности стало одной из главных черт развития мировой скульптуры и пластических искусств в целом.
Ключевые слова: творчество А.Архипенко; скульптура; украинские художники; «скульптурная живопись»; «подвижная живопись».

The relevance of the article. It has long been known that Ukrainian art is known all over the world.
There is a saying: “Our colour is around the world”. Moreover, it's true that this metaphor implies that Ukrainians or those having Ukrainian roots are “scattered” around the world.
Of course, such a "cream" includes Ukrainian artists who have become known far beyond Ukraine.
Raising the issue of the study. There are not many researches devoted to the creativity of Ukrainians
abroad. M. Holubets (Monograph, 1920), V.S. Nemtsova (article: “The Ukrainian Roots of David Burliuk’s
Creative Work”), etc. wrote about the fine arts abroad. The Ukrainian song creation of the beginning of the
XXth century was described by, in particular O.Koshytsa, as well as by such researches as N.B Kalutska,
L. A. Parkhomenko (“Art Activity in the Context of the XX Century Music”), M. Holovashchenko (“The Phenomenon of Olekdandr Koshytsa”), S. Saliy (“Chorus Processing in the Work Of Oleksandr Koshytsa”), etc.
Choreographic art, including V. Avramenko’s creative activity, is reflected in the researches I. Knysh ("The
Living Soul of the People"), I. Pyhuliak (“Vasyl Avramenko and the Revival of the Ukrainian Tank”), etc.
However, there is no coherent picture of Ukrainian art in the world context. This is due to the choice
of research topic.
The purpose of this article is to look into the work of Olekdandr Arkhypenko, an outstanding artist, an
innovator in the field of sculpture.
The previous researches analysis. Oleskandr Arkhypenko’s work is described in the researches:
M. Holubets (the first Ukrainian-language monograph on O. Arkhypenko, was published in the “Public Newsletter” journal, 1920), N. Kubrysh (thesis research on “Mythopoetics of O. Arkhypenko and I. Kavaleridze
sculptures”, 2004), L. Vezhbovska (article on “Sculptor Arkhypenko. His own in Paris, Berlin and New York, a
stranger in Kiev”, researching the attitude to the sculptor's creativity in Ukraine and the world, 2012),
O. Synko (O. Arkhypenko’s First Steps, 1994), and others.
The plot of the article. Oleksandr Porfyriiovych Arkhypenko was born in Kyiv on May 30, 1887. From
1902 to 1905 he studied at Kyiv Art School, (been expelled in November 1905 for having participated in a
student strike associated with the events of the 1905–1907 revolution). In 1906 he continued his art studies
at Serhii Svitoslavskyi, and the same year together with Oleksandr Bogomazov he organized his first exhibition of works in Kyiv. Having moved for Moscow, in 1906–1908 O. Arkhypenenko continued his education at
Moscow School of Painting, Architecture and Sculpture. Participating in exhibitions, he got acquainted with
V. Kandinsky, L. Popova, A. Pevzner, and N. Gabo.
In 1908, he travelled beyond the borders of the Russian Empire and temporarily settled in Paris
where he continued his education at Paris Art School. After moving, the artist was interested in the Louvre
works, the “naive” art of Africa.
In Paris O. Arkhypenko established friendship and became colleagues with Picasso, Matisse,
Cezanne, Leger, Braque, Chagall, and others.
In the same 1910, the artist travelled with the exhibition of his work by Italy, Sweden, France, Germany, and Czechoslovakia.
The years of the First World War (1914–1918) O. Arkhypenko spent in Nice. Several years (1921–
1923) lived and worked in Germany. In 1921 having married a sculptor Angelica Bruno-Schultz, he moved to
the United States of America [5].
Altogether with other well-known European artists, Oleksandr Arkhypenko reflected the creative
tendencies of that time, the object of his art was a man and his inner world.
In the vast majority of the artists’ compositions, there is kubism, constructivism and abstractionism.
Although there is a number of works, in which there appeared some realistic tendencies. This is a series of
plastic women's torsos (1916, 1922) and portraits (T. Shevchenko, 1923, 1933; I. Franko, 1925; such conductors as W. Mengelberg, 1925; W.Furtwängler, 1927).
O. Arkhypenko created his “image of the female figure”, which became recognizable all over the
world. Obviously, most sculptures created by the artist, are different from the usual perception of the female
figure. It is far from traditional ideas, but it transmits plastic, a form inherent to a woman. These are
“A statuette” (1914), “Vase-women” (1918, 1919), “A sitting figure” (1935), “An Arab woman” (1936), “Yellow
and black” (1938), “Dualism” (1954), “The Vertical Torso” (1957), "Red" (1957), “A woman on the Chair”
(1963). All the sculptures mentioned above have common features: generalization, thighs’ roundness, lack of
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facial features, the legs’ conical completion [6]. In addition, the artist experimented, changing the subject
world into simple geometric forms, combining three-dimensional shapes with planes. Since the innovator
appealed to the “simple forms”, he was considered a cubist, a recognized founder of Cubism in sculpture.
After all, he did not just fall under the influence of the current course – Cubism, but he turned over a steady
picture presentation of the sculpture. Been asked about his attitude to Cubism, the artist clarified that along
with a group of artists among whom he was the youngest O. Arkhypenko collaborated in the creation of Cubism in Paris in 1910. However, the artist also noted that he did not take from Cubism, but added to it [10, 18].
As O. Arkhypenko addressed to colour in sculpture, so there appeared a “sculptural painting”. It differed from
an ordinary polychrome sculpture. As the author stated this painting was created mainly as a panel, combining colours and shapes. Aesthetically, this was a new type of art due to its special interdependence between
relief, concave shapes and shapes with holes, colours and textures. Some forms were made of papier mâché, glass, wood or metal, etc. The forms are interspersed with coloured fragments and the space between
them, according to a particular aesthetic or spiritual task. The presence of the plot was also possible. Nuances of form and colour and their interdependence were as important and significant as the nuances of
sound and silence in music. It was impossible to draw boundaries between colour and the real form, because they were interrelated with respect to aesthetics and technology. The nature is seen to be never separated from the colour, but, for various reasons, united them in infinite variety [9, 26]. Such works include “A
Still Life” (1918, tinted papier mâché, wood), “A Sitting Woman” (1919, a sculptor-painting, papier mâché,
wood), “The Ocean Madonna” (1957, wood, metal, mosaic, mother-of-pearl),” A Woman” (1963, a relief and
tinted design of wood, copper, brass, and melchior).
O. Arkhypenko also experimented with different materials (metal, wood, cardboard, fabric, wire, and
glass), often combining non-inverted materials and shapes. The sculptor connected two-dimensional planes
with three-dimensional geometric shapes (a cone, a sphere, a cube), painted in bright colours and attached
to the board – a background.
In 1912, in parallel with the space modelling, the sculptor introduced a “modulation of concavity”. As
a result, the researcher noted that the modelling of its outlines and the whole form became an integral part,
been no less important in terms of symbolism than the form of the elevated parts. He applied this technique
as to reliefs as to three-dimensional shapes. Because of numerous experiments, he received a completely
new and original type of sculpture, with its new possibilities of aesthetic, optical, and spiritual expression [9,
32]. O. Arkhypenko applied his “concavity” in “sculptural painting” and in a three-dimensional sculpture. In
addition, the sculptor used a double concavity, that is, the concavity within the concavity, as a rhythmic repetition [9, 33]. The sculptor believed that in certain light the object’s convex parts might seem concave and –
on the contrary. He deliberately used his observation in plastic forms [2]. The author advised that for a better
understanding of “concavity” it was necessary to look at the psychological side of this new element of sculpture. As for the sculpture, every point on the surface should be significant and associated with millions of
other surface points, altogether with similarly, relief and concavity been also interrelated.
The master often compared the sculptor with music with each note having its psychological load and
at the same time associating with all other notes and pauses of the work. The same was with Oleksandr
Arkhypenko’s sculpture – all the concavities having an optical and psychological load and, simultaneously,
connected with other, convex parts. In addition to painting, concavities in sculpture, the artist drew attention
to the geometrization of his work, while observing and emphasizing that geometry is not be confused with
geometrization in the Cubist style. Geometrization in his works is a consequence of the bulk sculpture technique or the use of non-plastic materials in sculptural painting. And this was not a dogmatic formula of cubism, but an inevitable technical consequence [9, 30].
The creative work of O. Arkhypenko interested his contemporaries. In 1914 in the review of the Society of Independent Artists, G. Apollinaire, the French poet, an influential figure of the European avant-garde
of the early XXth century noted that the most recent and most attractive searches, in his opinion, were the
Arkhypenko ‘s ones. As he created polychrome sculptures from various materials: glass, wood, iron, combining them in the most modern and best way [10, 20]. The artist created not only a “sculptural painting”, but he
introduced quite a different term – a “moving painting”. The bottom line was that the canvas with the image
consisted of sliced and illuminated strips, the provisions of which the artist could change with the help of a
special mechanical device [8]. Such creative searches and not standard solutions helped the artist to create
his works to be admired for decades; they have not lost their relevance even in the XXI century.
Oleksandr Arkhypenko's sculpture is not a simple type of fine art, whose works been of a bulk form
and done from hard or plastic materials. The sculptor had his own view as for the artistic and expressive
means of sculpture, the construction of a volumetric form, plastic modelling, differently approached to the
development of silhouette, texture, and colour. Due to his experiments with the form, he received a completely new principle of plastic expression; his identity was revealed in his first youthful works (“Thought”,
"Despair", “Zaporozhets”, “Yuda”). In addition, the artist is considered to be an author of a number of “plastic
new creations” such as: rhythmic form, composition intervals in the form of so-called concave (concave) and
through holes, synthetic genre of sculpture and painting, active role of colour in sculpture [4]. The artist's
creative heritage includes over 1000 sculptures, portraits, as well as numerous drawings, sketches ... 130
personal exhibitions were held in different parts of the world. Unfortunately, Ukraine was not included in this
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list. Only in 1987 in Lviv, in honour of the 100th anniversary of O. Arkhypenko's birth, his fans organized a
small exhibition of works – mostly drawings, sketches, letters [3]. O. Arkhypenko studied and lived in France,
Germany, and the USA, where he is known as an outstanding cultural figure. The artists’ works may be
found in the collections of such famous museums as the Pompidou Centre in Paris, the Art Nouveau and the
Museum of Solomon Guggenheim in New York, as well as the museum collections of Stockholm, Tel Aviv,
Moscow [4]. The sculptor’s activity evidences that he did not forget about his homeland. In 1929, he presented a sculptural portrait of “Conductor W. Mengelberg performs the Beethoven's 9th Symphony” to Kyiv.
There are other facts proving the sculptor to feel himself the Ukrainian. Thanks to O. Arkhypenko’s active
work the monuments of T. Shevchenko, I. Franko and Prince Volodymyr were placed in the parks of Chicago. In 1933, the next World Exhibition “The Centenary of Progress” was opened in Chicago, with the Ukrainian pavilion presented for the first time. It was organized by immigrants from Ukraine, representatives of the
second wave of emigration. A separate hall of this pavilion was assigned to the works of Oleksandr
Arkhypenko. In the same year, the artist became a member of Lviv Association of Independent Masters of
Ukraine. The world remembered the sculptor as an inventor, an artist, and an extraordinary person. For us,
he is not only an artist, an inventor, and a sculptor, but also a Ukrainian who became known throughout the
world. Some researchers consider the artist to be the first cubist in the sculpture, although, according to his
contemporaries, he did not considered himself to be a Cubists. Opposite to the other supporters of this trend,
he did not consider Cubism as a dogma, but only as one of the artistic expression means. According to Arcadiia Olenska-Petryshyn, O. Arkhypenko was one of the most outstanding innovators of the modern sculpture. His innovation for a long time remained a source of inspiration for creativity of the artists’ younger generations [11]. Juan Gris (Spanish artist and sculptor, one of the Cubism founders) wrote about the influence
of O. Arkhypenko on the early XXth century art. In his opinion, O. Arkhypenko challenged the traditional
sense of sculpture. Instead of using accustomed materials such as marble, bronze or gypsum, he addressed
to such materials as wood, glass, metal, and wire. O. Arkhypenko’s process of a sculpture creation looked
like a visual experience of the cubist painting [1].
Conclusions. Oleksandr Arkhypenko seems to have no followers, but no art exhibit can do without
the recognizable sculptural elements brought by him into plastic: void and concavities, and coloured sculptures. This is already the achievement of the universal human consciousness [2].
A characteristic feature of his works is that they always have an idea; the artist addressed to new inventions. O. Arkhypenko created his own unique, modern style, due to which his sculptures are recognizable
within the world. Thus, the influence of new concepts, tendencies, shaping on various types of artistic activity, became one of the main features of the XX century sculpture development. There was a transition from
the human body realistic forms imitation to the plastic ones creation, with the purpose being the expression
of the emotional image and the artist's design. Figurative means differed from nature; generalization and
simplification to geometric forms were used. A widespread application has become the object’s fragmented
vision. The usage of shaping basic means was re-thought; there appeared new means and ways of creating
a sculptural form. The spatial volume plays a significant role in shaping round sculptures [7]. The XX century
art of the modern has found its reflection in the works of the Ukrainian artists. The research proved that the
works of the Ukrainian artists, including O. Arkhypenko, corresponded not only with world tendencies, but
also made their corrections within the fine arts of Europe and the USA.
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IMPROVED FOLK INSTRUMENTS AS A FACTOR OF HOLISTIC SYSTEM OF ACADEMIC
MUSICAL AND INSTRUMENTAL CULTURE OF OUR TIME
The purpose of the work is to determine the logic of the musical-historical process of academization of the improved bayan/accordion, domra, balalaika, and bandura of the second half of the 20th - the beginning of the 21st centuries. The methodology of the study involves the use of aesthetic-cultural, comparative, theoretical and historical methods, as well as the analytical approach, which form a unified methodological basis. Along with the complex method, a socalled system approach is needed, which allows the object to be comprehensively studied at the most diverse, but interrelated levels. The scientific novelty of the work appears in the expansion of ideas about the genesis and functioning of
academic musical and instrumental art as a holistic artistic, culturological and musical phenomenon, taking into account
the key role of performing forms of being in the present and the need to update the instrumental-sound phono-sphere of
modernity, which is immanently consistent with socio-historical , performing and timbre-textual properties of the advanced folk instruments of our country. Conclusions. The logic of the musical-historical process of academization of
bayan/accordion, domra, balalaika and bandura reveals the socio-historical, artistic-aesthetic, instrumental-performing
and culturological prerequisites of the phenomenon, among which the author specifically highlights the demand for
"fresh" instruments by the very composer's creativity in change of its paradigms in favor of the emancipation of sound;
immanent readiness of the "musicians playing folk instruments" to improvise-experimental acts of "sound search"; perspective for the academic phono-sphere of the "ultimate" chamber nature of plucking instruments.
Key words: musical instrument; improved folk instruments; academic musical and instrumental culture; academic music.
Черноіваненко Алла Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Удосконалені народні інструменти як чинник цілісної системи академічної музичноінструментальної культури сучасності
Мета статті полягає у визначенні логіки музично-історичного процесу академізації удосконалених баяна/акордеона, домри, балалайки, бандури другої половини ХХ – початку ХХІ століть. Методологія дослідження
передбачає застосування естетико-культурологічного, компаративного, теоретичного та історичного методів, а
також аналітичного підходу, які утворюють єдину методологічну основу. Поряд з комплексним методом необхідний і так званий системний підхід, що дає змогу на самих різних, але взаємопов'язаних рівнях, всебічно вивчити
об'єкт. Наукова новизна полягає у розширенні уявлень про генезис і функціонування академічного музичноінструментального мистецтва як цілісного мистецького, культурологічного та музичного феномена з урахуванням
ключової ролі виконавських форм буття музики у сьогоденні та необхідності оновлення інструментально-звукової
фоносфери сучасності, чому іманентно відповідають соціально-історичні, виконавські й тембрально-фактурні
властивості удосконалених народних інструментів нашої країни. Висновки. Визначена у статті логіка музичноісторичного процесу академізації баяна/акордеона, домри, балалайки, бандури виявляє соціально-історичні, художньо-естетичні, інструментально-виконавські, культурологічні передумови явища, серед яких автор спеціально
виділяє затребуваність «свіжих» інструментів самою композиторською творчістю в зміні її парадигми на користь
емансипації звуку; іманентну готовність «народників» до імпровізаційно-експериментальних актів «пошуку звуку»;
перспективність для академічної фоносфери «гранично» камерної природи щипкових.
Ключові слова: музичний інструмент; удосконалені народні інструменти; академічна музичноінструментальна культура; академічна музика.
Черноиваненко Алла Дмитриевна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры народных инструментов Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой
Усовершенствованные народные инструменты как компонент целостной системы академической
музыкально-инструментальной культуры современности
Цель работы заключается в определении логики музыкально-исторического процесса академизации
усовершенствованных баяна / аккордеона, домры, балалайки, бандуры второй половины ХХ - начала XXI веков.
Методология исследования предполагает применение эстетико-культурологического, сравнительного, теоретического и исторического методов, а также аналитического подхода, которые образуют единую методологическую основу. Наряду с комплексным методом необходим и так называемый системный подход, позволяющий на
самых разных, но взаимосвязанных уровнях всесторонне изучить объект. Научная новизна работы выявляется
в расширении представлений о генезисе и функционировании академического музыкально-инструментального
искусства как целостного художественного, культурологического и музыкального феномена с учетом ключевой
роли исполнительных форм бытия музыки в настоящем и необходимости обновления инструментально-звуковой
фоносферы современности, чему имманентно соответствуют социально-исторические, исполнительские и тембрально-фактурные свойства усовершенствованных народных инструментов нашей страны. Выводы. Проанали-
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зированная в статье логика музыкально-исторического процесса академизации баяна / аккордеона, домры, балалайки, бандуры выявляет социально-исторические, художественно-эстетические, инструментальноисполнительские, культурологические предпосылки явления, среди которых автор специально выделяет востребованность «свежих» инструментов самим композиторским творчеством в изменении ее парадигмы в пользу
эмансипации звука; имманентную готовность «народников» к импровизационно-экспериментальным актам «поиска звука»; перспективность для академической фоносферы «предельно» камерной природы щипковых.
Ключевые слова: музыкальный инструмент; усовершенствованные народные инструменты; академическая музыкально-инструментальная культура; академическая музыка.

Relevance of research topic. Modern musicology, performing-theoretical, cultural and some other
scientific fields represent a rather variegated picture in the definition of genre-style types of musical creativity
and the corresponding conceptual-categorical apparatus. This largely concerns the functioning of the academic musical and instrumental culture of the present, which the author of this article considers as a holistic
phenomenon, a fundamentally new system that is not simply a sum of knowledge about instrumental music,
musical instruments, composer and performances of instrumental expressiveness, and finally the philosophy
of musical instrumentalism (the latter is specially accented by I. Nazin [11]). In the given system of academic
musical and instrumental culture of the last third of the 20th - beginning of the 21st century, the academic,
yet still so-called folk instrumental art (in its performing, composer, instrumental-organological, scientific and
theoretical aspects) is distinguished by the qualities of the "strain" of development, inherent (because of the
recent, "in the eyes of the living generation" of the origin of the improvisational, folklore type), the openness
to various types and polytypic genre-style phenomena of musical creativity, theatricalization, at the same
time showing all the necessary academic positions of music. The discovery of such specific and general parameters of musical and instrumental academism is an actual cut of the scientific research of the present.
The purpose of the study is to determine the logic of the musical-historical process of academization
of the improved bayan/accordion, domra, balalaika, and bandura of the second half of the 20th – the beginning of the 21st century.
Presentation of the main materials. First of all, in the context of the rising problem, it is necessary to
consider the concept of academic music and academic musical and instrumental culture. As V. Holopova
notes, "in our time, when the word" music "is pronounced, there is definitely a need for clarification – which
music: jazz, variety, academic, traditional, oriental or other" [15, 1]. However, "the division of music into" light
"and" serious "remains fundamental, despite the various attempts to synthesize one another" [ibid.]. D. Kabalevsky, I. Stetsyuk, M. Abakumov and others also note the most radical general division of music into "serious" and "easy" [10]. Obviously, under the first group (or kind) the researchers have in mind the academic,
classical, "high" music, etc. (in German terminology – E-Musiik – Egnest Musiik), under the second – the
mass, popular, amateur, entertaining one (U-Musiik – Unterhaltungsmusik). V. Kholopova notes that in the
20th century cultural studies these two types are defined as "academic" music (including "academic avantgarde") and "non-academic". However, for some time, in domestic science prevailing somewhat different
dualism in the distribution of music: on vocal-composing (opera-symphonic, chamber vocal and instrumental)
creativity and musical folklore (folk music) [9, 887], noted by well-known researcher of traditional instrumental
work I. Matsievsky: "One way or another in the professional and amateur artistic creativity of European peoples, two branches of instrumental art were formed: 1) academic, connected with the European musical system, the practice of functioning, education , genre- and shaping; 2) unscriptural, connected with the specific
national standards of being and structuring, as well as entering into a range of phenomena of traditional art.
The first will be called the academic one, the second – the folk instrumental music "[8, 28]. Today, in the
world musical culture, there are three distinct categories that are called "layers" by V. Konen. The first of
them is the folklore; the second is the composer opera and symphony art. Especially the researcher highlights "third stratum", many types of which differ from each other "and aesthetics, and the type of peculiar
professionalism, and for belonging to different national cultures and historical periods" [4, 4], which exists
entirely independently as between the two first, distances itself from both, although interacting with them, is
developed in accordance with its own laws. In connection with the specificity of musical instrumentalism, L.
Mazel's reference to three "stadiums" of the development of musical art is also interesting: "musical folklore";
"oral professionalism" (including "an unwritten sphere of professional instrumentalism," according to
I.Matsievsky); professional European composer culture [7] – understood not as chronologically changing
stages of development, but as different types (systems) of music.
However, in the practical musical way of life, there is a rather colorful picture of the specific notions
of music, among which there are formed something like stable pairs-antinomies according to genre-style,
historical, instrumental-organological, national features, performing arts, ideological-figurative content (folklore – academic, folklore – composer, mass – elite, professional – amateur, variety – classical, serious – entertaining, western – eastern, old – modern, secular – spiritual, vocal – instrumental, individual and author –
anonymized – traditional, oral – written tradition, applied – autonomous, music as a work (Opusmusik) – and
both activities, etc."); and semantic crossings leading to synonymization (classic, serious, academic, folkloric,
traditional, folk, national, entertaining, light, mass, popular, relevant, popular, etc.); as well as various synthesized titles - popular academic, variety jazz, folk jazz and others. All of them are thoroughly analyzed in
the dissertation of A. Kulish, performed under the scientific guidance of the author of this article [5]. Without
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going into details about the coverage of the first and third layers of music, let's move directly to the second
one - the academic ("professional composer creativity of the European tradition", by V. Konin [4, 27]).
The key positions in the definition of this type of musical work in various researchers (the works of V.
Konin [4], V. Kholopova [15], A. Zucker [16], Y. Loshkova [6], A. Kulish [5] and others) are the following:
complex professionalism, "marked by its unique features" [4, 24]) – "professional autonomy" (G. Eggebrecht
[citation for 16]), unlike the national, where both professionals and nonprofessionals act (however, with regard to instrumental performances in the folkloric tradition, professionalism, and rather complex, is also an
important principle [8]); ideological-spiritual (the connection of this layer with high spheres of the spirit in the
social and ideological-figurative aspects) and musical-technological (the principle of notation, the law of close
and continuous coming, semitone tempered system, strictly organized polyphony, thinking of large-scale
concepts) continuity from the temple musical practice, which justifies the use of the terms as "serious" or
"high" music; written form of fixing of the author's (composing) text, which includes "a high degree of ordering
of the main components of artistic communication, the stability of the relationship of the composer, performer
and listener, which form sustainable forms of existence with all modifications," according to A. Zuker [16]; the
latter is closely linked to genre continuity, "which extends through the centuries" [ibid], as well as the phenomenon of opus, a musical work (which has been challenged in recent decades due to the strengthening of
the role of the performer and the change of paradigms of composers' means); finally, the European tradition,
expressed as an indication of its origin, and its continuity later created by the national composers' schools.
V. Konen, systematizing the "specific, indisputable features of the music school opposing the genres
of the 20th century" and folklore, puts forward the name of "professional composer creativity of the European
tradition", immediately suggesting that it should be reduced [4, 27] and arguing his objection to the term
"academic" by the fact that the latter "by virtue of certain traditions ... means the cultivation of the runaways
in the past and frozen in its development of rules" [4, 19]. However, the term "academic music" (tradition,
culture) is more concise (and widespread), given the high purpose of the first musical academies (from the
XVII century.), the essence of the term is more determined than inevitable in any phenomenon conservatism.
The definition of the concept of "academic music" is still an open process, although in the musicology and
performing practices it is actively used (often confusing or synonymizing with the concepts of classical, high,
European composer, opera-symphonic, professional, etc. - their comparison is carried out in the dissertation
A. Kulish [5], absolute). Wikipedia's Folk Thought offers the following definition: "Academic music is music
that is inherited from, first of all, formed in Europe in the seventeenth and nineteenth centuries musical
genres and forms (opera, symphony, sonata, etc.), melodic and harmonious principles and instrumental
composition "[1]. This definition effectively removes from the academic rocks a huge layer of professional
composer music - aleatory and other techniques of modern composition, with an open form, mobiles, etc. In
the thesis of A. Kulish under academic music means "professional European composer music of written
tradition, which has the following" square "of value criteria proposed by V. Kholopova: positivity, size,
originality, completeness of expression, as well as the music of national composer schools that arose in
imitation of the mentioned European one"[5] (note that V. Holopova subsequently added to these ethical and
aesthetic criteria the fifth" - psychological one: the desire to return to the heard more than once "[15]).
The formation of the same academic music chronologically coincides with the development of the
XVIII century, firstly, the aesthetics of science (the science of sensual knowledge, by A. Baumgarten, and the
science of the beautiful), and secondly, the emancipation of musical instrumentalism. In this connection, we
should call the European term "absolute music" associated with the distraction of music as such "from everything except its own musical nature and elevated above the functional purpose" [15, 6]. Moreover, in the 19th
and 20th centuries "... for the reason that the instrumental music is devoid of association with the text and
the program, the listener requires especially deep attention, especially concentrated listening, it, according
Dalhous, eventually replaces church music at the level of the "holy art" [17, 143]. The term "absolute music"
(absolute Musik) at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries was nominated for the definition of a
new musical phenomenon of "music with an angry word" (instrumental, saturated with living language intonations and speech-language logic of their relations) by the German aesthetic thought (more on this [15; 18]).
Thus, that was the end of the formation of autonomous music, "capable of expressing everything and not
requiring any support." The notion of "absolute music" played an important role in affirming the "instrumental
paradigm" of music on the theoretical and practical levels; in its context the phenomena and concepts were
studied, as well as the fundamental properties of music as a form of art, such as "unpredictability", "inertia",
"inner essence", "pure content", "ideationality", "uplift", "poetic", "the spirit of the world", "infinity", "infinite
melody", "infinite harmony", "new aesthetics of the number", "specific music", etc. However, in the native
musicology the term did not fit, although there was the expression "pure, unprogrammed instrumental music". For the declared in the beginning of the article the phenomenon of instrumental academic culture
(where we also include "software" instrumental music), this term does not cover the entire completeness of
the phenomenon. As for the definition of "academic musical and instrumental culture", it involves the quality
of structured integrity (R. D. Benedict, Y. Bychkov, G. Gachev, M. Kagan, A. Mol, I. Nazina, A. Sokolova,
etc.). If the concept of music is "... historical. It is constantly changing. The fact that yesterday was not yet
music, at the end of a certain time it becomes it... it does not exist ... out of touch with human culture ... arises and develops within the framework of culture, performs certain functions in it, and occupies a certain
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place in it " [2], then the "cultural model" of academic art, "taking into account statics and dynamics, is more
detailed and ramified and clearly demonstrates the explicit and hidden interrelations between subsystems
and elements" [14, 18] of this holistic, peculiar, independent artistic and aesthetic, difficult-professional, material-substantial [19] and philosophical and mythological phenomenon [18; 12] (V. Kholopova directly calls
the academic music "culture" in contrast to "light" species – "subcultures" [15, 11]).
For the academic instrumental culture, the above mentioned positions of academic music are fundamental. And if the principle of "opus", individual authorship (in favor of co-authorship with the performer,
but not the objections as such) is violated with the emergence of a laity and open form, then the "European"
can now be questioned (for example, the American minimalists directly borrowed "a rehearsal method "From
the musicians of India and Africa), then the value criteria (positivity, size, originality, completeness of expression, the desire to return) and syntactic processing of the intonational material (even avant-gardist V. Lytoslavsky quickly returned to the concept of motive with the corresponding syntactic registration) form the basis
of academic music. Obviously, the Saponov's most important conclusion about "the only written musical culture in the world (European professional - AC) as a factor of its" universality and world-wide universality of
artistic values ", a special" concept of musical art ", other aesthetic criteria, psychology, auditory tuning and
special methods of professional training remains a live issue [13, 4]. The complex professionalism remains
incompatible (due to the need to master a number of specific, non-domestic skills and forms of instrumental
movements, expressive intonation, artistry – inherent in instrumental culture and its folkloric expression).
In the stable communicative triad of academic music (composer – performer – listener) the author
remained the main figure for a long time. Without detracting from the importance of author's composer's creativity, we note that today researchers are increasingly talking about increasing the role of performing arts
and in the academic field - in comparison with folklore and "third stratum". It is significant that the greatest
number of coincidences in the characteristics of various, including the polar, specific parameters of musical
and instrumental culture refers to the genre-stylistic indicators, and recognition, the characteristic differences
affect, first of all, the performing style of instrumentalists and, to a lesser extent, the tools themselves. That
is, today the performer chooses the direction, manner, and style of the game, consistent with their own passions, possibilities, tastes, revolutionary finds, as well as listening interests and a vector of contemporary art
trends. Thus, the very performing forms of today music being form the actual directions of its development.
The performer, directly communicating with the public, thoroughly feels its advantages, and the ways and
forms of influence on it in terms of aesthetic and spiritual enrichment. In the creative biography of one performer sometimes there is a "matching incompatible" in the performance of various genre-type (academic,
folk, jazz, etc.) compositions.
For example, due to some reasons (revolutionary reconstruction of the instrument, immanent theatricalization of this type of instrumentalism, asceticism and charisma of the personality of the performers, the
typical degeneration of this kind of art into the chamber form, the active appeal to the instrument of the composers of the highest echelon), it largely refers to bayan players. We will add here a Bayan to the "genetic"
with the "visible" because of a small evolutionary-time interval with folk and popular mass roots (where the
singer is a key figure) and compelled, due to the lack of an original repertoire, the inclusion of the bayanists
in the composer's process (traditional composer education is based on knowledge of other instruments). Recent positions are also related to improved domra, balalaika and bandura. Traditionally guitar creativity is
developing poly-stylistically. Thus, in the academic folk instrumental music, the role of the performing component is initially large (reflecting the current state of the genre in general). And "forgotten" during the
academization of musical instrumentalism (in favor of orchestration), the luvian-harpsichord plucking of domra, balalaika and bandura today is both a "new" and an "old" new quality of the benefits of the "recruits"academists in poly-stylistic, innovative, sound and various neo-trends.
In addition, for instrumental music culture, the instrument itself, on which the composer’s or coauthored (with the performer) music is played, which, on the one hand, forms the embodiment of the musical
idea in the concrete forms of the organization of the intonational material (today – with the demand to find a
new sound, up to appealing to new instruments-figurants), on the other hand - instrumental music itself is
influenced by the instrument - its timbre, articulation, dynamic, sonorary, organo-logical, historical and mythological characteristics.
Today musical instruments as material objects of culture are actualized-personified not only in the
psychology of the performer (all known "relations" of the instrumentalist with his instrument) and "instrumental theater," but also in the direction of the so-called philosophy of instrumentalism, which has gained momentum in recent times (there is more about this in the works of Belarusian scientist I.D. Nazina, which includes such a philosophy to the pentade of traditional instrumental culture along with homo musicus (human
musical), musical instruments, performances, instrumental music [11]). For the academic musical and instrumental culture, inclusion in the "system" of performing art (co-creation) and musical instrument is also
relevant (composer – performer + instrument – listener). XX century attracted the composers to a new sonorous space, deep into the sound matter, to the "emancipation of sound" (L. Gakkel), the kingdoms of nontranslatable timbre formulas (as the reverse side of globalization-universalization), and here "Mr. Instrument"
plays a far-reaching role - he can instruct himself, and may sometimes even dictate to the composer, the
performer and even the listener not only means but also ideas, directions of their development.
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We agree with D. Varlamov's statement that "academic musical art, as well as folklore, is a movement, not a state. The laws of this movement are universal: they obey the known evolutionary laws "[3]. This
author regards academia as "as a process of art movement, the transformation of disparate ethno-social cultures into a global type of universal art called academic" "[ibid.]. However, the academy, which really "keeps
on" with universalization, does not deny the parallel process of specification of instrumental means of expressiveness characteristic of the modern stage of musical art (for example, the creation of "invisible texture
formulas" on all instruments). [19] Actually, this counter trend confirms also the academization of advanced
folk instruments of the Slavic countries in the second half of the twentieth century - the "fresh blood" of the
new timbrality in the "body" of several centuries of academic instrumentalism (in Europe, the
bayan/accordion and guitar originally began the parallel paths of academic and folklore, popular and mass
cultures). Of course, their academization is largely associated with performing enthusiasm, but the "old European art" needed just such "surrender", corresponding to the "century of timbrality" in the foreseeing of B.
Asafieva. We believe that the viability of any type and genre of art, including musical folklore, academic,
"third layer", directly depends on the degree of heuristic in the optimal coincidence with canonical tradition.
Any phenomenon is not insured against a negative post-syndrome (D. Varlamov points to the "academic
post-syndrome" as "the unification of musical thinking and activities ... typing, standardization, thinking of
stamps ... and leveling up of national identity" [3]) In terms of the same degree of heuristic, openness to innovations, improved folk instruments as "recruits" are distinguished by the beneficial qualities of enthusiasm
and "freshness".
Conclusions. The logic of the historical process of music and folk instrumentalism academization as
a reasonable, objective, legitimate reason being, but having a "metaphysical structure" (by Spengler), reveals the following options. We agree with h D. Varlamov in the identification of socio-historical (the revival of
national consciousness, orientation to a wide audience, development of instrumental and constructive
thought) and internal artistic and aesthetic (the formation of intonational thinking of the people and new artistic and aesthetic poses in the public consciousness, the flowering of domestic culture, penetration into the
folk practice of written methods of storage and transmission of musical information, creation of improved designs of folk instruments) prerequisites for the emergence of phenomena for the academization of instrumental-national-instrumental art, we would like to add a few factors of the conditionality, naturalness and inevitability of this process.
1. From the standpoint of the theory of contemporary composition, it is worth noting the strengthening of the trend of finding a "new sound" in the context of the allocation of the latter in a special significant
artistic field. In this connection, "fresh", but tested on academic career instruments – bayan/accordion, domra, balalaika, bandura (as "aspiring" original and new repertoire performers on them) were "at the right time
place ". The folk "trail" of the origin of these instruments only contributed to the immanent readiness of the
"folk instrument players" to improvise-experimental acts of "sound search" in co-production with composers.
Without going into details, we especially note the portability, design, texture and features of planting this type
of instrumentalism in today's organization of sonorous material. In the area of searching for new sound, the
bayan essentially outperforms the "extreme" chamber in sound production, tonality, articulation, dynamics,
and pinch plot. The last ones are, in our view, a huge academic perspective of phono-sphere confirmed by
the expressions and music of such composers as S. Gubaidulina, M. Zaitseva, E. Podhaytsa, A. Kusyakova
V. Zubytsky, Y. Gomelska etc.: meaning pizzicato and tremolo sonority of the "secondary cantilena" (a term
of Petryk V. [12]), not to mention the possibility of numerous original "unmovable" instrumental articulatorytexture techniques.
2. "Above chamber character" of the plucked instruments, unique timbrality of plucked and it is fresh
and organic to current day (in conceptual and philosophical and acoustically-phonic plans) issue of emancipation silence. Characteristically, this phenomenon is mainly realized precisely by instrumental and musical
means, which is associated with objective factors: instrumental silence captures a specific absoluteness of
silence (with complete negation of the earth's sound environment - breathing, involuntary motion, coughing,
etc.) and, simultaneously, a full objective (independent of human physical processes) will to go out from the
state of silence the state of sound (at that of art, to which the musical instrument is designed) hyperbolizing
the phenomenon of "doing" it, a manifestation of skill. In this case, special forms of musical and instrumental
performances are acquired (playing in the air, silent press of the keys or instrument valves, etc.), their theatrical visual hyperbolization, which helps to embody the "otherness" of sonorous tones and themes in their
artistic diversity. Portable design, bayan/accordion, domra, balalaika, bandura in a concert landing do not
restrict the artist's facial expressions and unfolds to the audience in such a way that the playgrounds of instruments and performing movements completely bring this additional expressive means of silence to the
audience.
3. The described visual-demonstration of the design, landing, playing performances, and the "loop"
of natural folklore improvisation-theatricality, allowing the bayan/accordion, domra, balalaika and bandura to
be in line with the actual trend of theatricalization of musical art, perhaps to a greater extent than other academic "brothers".
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4. Organically parallelism of the existence of the bayan/accordion in popular, pop-jazz, folklore; bandura, domra, balalaika (the last two are rarer in the twenty-first century) in folklore spheres "works" – against
the backdrop of postmodernist poly-stylistic tendencies.
5. Let's remind that, as well as academic, folklore instrumentalism has a high degree of professionalism. Therefore, the transformation of the art of the playing on improved bayan/accordion, domra, balalaika,
bandura (with parallel existence in the folklore and popular fields) into academic instrumental culture is a
more "short transition" from the radius of one professional skill to the radius of another (similar to the geometric parable of Avva Dorofiy).
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ЛІРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
ТА ЇЇ МУЗИЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ
Метою дослідження виступає виявлення специфіки ліризму як ментально-соціальної якості українства і
своєрідності її втілення в музичній сфері. Методологічною основою дослідження виступає інтердисциплінарний
мислительно-стильовий компаратив і культурологічно-герменевтичний спосіб значеннєвої інтерпретації відповідних побудов наукового і музично-творчого мислення у продовження позицій Т.Адорно, О.Лосєва, досліджень
О.Сокола, О.Маркової, О.Муравської та ін. Наукова новизна одержаних результатів – теоретично самостійне
усвідомлення концентрації національно-ментального виявлення українства у творчому «нон-конформізмі» уникнення артистично-стильового «злиття» національного художнього внеску з жанрово-стильовими парадигмами
загальноєвропейського стильового розкладу. Висновки. «Український ліризм» зазначаємо як спосіб мислення, в
якому раціоналістична предметна розмежованість значень принципово корегується понадзмістовним «ширянням» емоційних згущень – розріджувань, що надає особливого роду штучного культурного ритму самовираженню
носіїв української ментальності. Виділяється психічна парадигма коливань духовної наснаги й душевної жалоби,
що впізнанні в сльозно-умилительному містицизмі українського Православ’я, яке минає максималізм «всесвітового спасіння» російського Сходу, уповаючи на безпосередність братства, що визначає одухотворенну понадіндивідуальна душевність українського ліризму. Підкреслюється соціальний феномен «плутанини сцени й
життя», який в життєвому виявленні зазначає артистичний тонус суспільних і особистісних рішень, що в мелодійно-пісенному проявленні стверджували морально-організаційні устої нації поза державно-будівничих зусиль і
які, можливо, будучи висунутими на перший план національного самоствердження у кінці ХХ сторіччя, здійснювалися на тлі відсторонення фахівської музики від пісенно-вокального прояву на користь камерно-інструментальної
«скромності» своєї заявки у художньому національному бутті.
Ключові слова: ліризм як соціальний феномен; ліризм як якість творчого виявлення; понадіндивідуальна душевність вираження; фахівська музика; популярна художня сфера.
Шевченко Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Лиризм украинской ментальной установки и ее музыкальное проявление
Целью данного исследования выступает проявление специфики лиризма как ментально-социального
качества украинства и своеобразности ее воплощения в музыкальной сфере. Методологической основой исследования является интердисциплинарный мыслительно-стилевой компаратив и культурологическигерменевтический способ смысловой интерпретации соответствующих построений научного и музыкальнотворческого мышления в продолжение позиций Т.Адорно, А.Лосева, исследований А.Сокола, Е.Марковой,
О.Муравской и др. Научная новизна полученных результатов – теоретически самостоятельное осознание концентрации национально-ментального выявления украинства в творческом «нон-конформизме» избегания артистически-стилевого «слияния» национального художественного вклада с жанрово-стилевыми парадигмами общеевропейского стилевого расклада. Выводы. «Украинский лиризм» обозначаем как способ мышления, в
котором рационалистическая предметная разграниченность значений принципиально корректируется надсодержательным «парением» эмоциональных сгущений–разрежений, что придает особого рода искусственный культурный ритм самовыражению носителей украинской ментальности. Выделяется психическая парадигма колeбаний духовного сосредоточения и душевной печали, которые узнаваемы в слезно-умилительном мистицизме
украинского Православия, минующего максимализм «всемирного спасения» российского Востока, уповающего
на непосредственность братства, что определяет одухотворенную надиндивидуальную душевность украин-
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ского лиризма. Подчеркивается социальный феномен «путания сцены и жизни», который в жизненном выявлении обозначает артистический тонус общественных и личностных решений, утверждающих в мелодийнопесенном проявлении морально-организационные устои нации вне государственно-строительных усилий. Последние, будучи выдвинутыми на первый план национального самоутверждения в конце ХХ столетия, осуществили, возможно, отстранение профессиональной музыки от песенно-вокального проявления в пользу камерно-инструментальной «скромности» заявки художественного начала в совокупности национального бытия.
Ключевые слова: лиризм как социальный феномен; лиризм как качество творческого проявления;
надиндивидуальная душевность выражения; профессиональная музыка; популярная художественная сфера.
Shevchenko Lilija, candidate of the pedagogical sciences, Odessa National Music Academy
Ukrainian mental lyricism installation and its music manifestation
Purpose of the article emerges the demonstration of specifics of the lyricism as the mental-social quality of
Ukrainian culture and particularities her entailments in the music sphere. The methodological base of the study is interdisciplinary reflective-style and the culturology-hermeneutic way to semantic interpretation corresponding to buildings
scientific and music-creative thinking in continuation position of T.Adorno, A.Losev, studies of A.Sokol, E.Markova,
O.Muravskaya, and others. Scientific novelty got the result - theoretically independent realization to concentrations of
the national-mental discovery of Ukrainian culture in creative "nоn-conformism" to avoid of аrtistic-style "mergings" of
national artistic contribution with genre-style paradigm generally- European style apportionment. Conclusions. "Ukrainian lyricism" mark as the way of the thinking, in which rationalist subject delimitation of importances is in principal corrected over-sapidity "steaming" emotional thickenings-rarefactions that will add the person of the sort artificial cultural
rhythm self-expression of carriers Ukrainian national character. Stands out the psychic paradigm of oscillation in the spiritual act of concentration and emotional sadness, which recognize in the lachrymal-moving mysticism of the Ukrainian
Orthodoxy, passing маximalism of "worldwide saving of" Russian Orient, hoping on spontaneity brotherhood that defines
the animated over-individual character of the soul in Ukrainian lyricism. It is emphasized social phenomenon "confusion
of scene and lives," which in life discovery marks аrtistical tone of public and larval decisions, confirming in mеlоdy-song
manifestation morally-organizing abutment to nations outside of state-building effort. The last, being brought forth on the
first plan of national self-determination at the end XX centuries, have realized, possible, discharge of the professional
music from song-vоcаl manifestation in favor of chamber-instrumental "modesty" demand artistic begin in the aggregate
national existence.
Key words: lyricism as the social phenomenon; lyricism as a quality of the creative manifestation; overindividual character of a soul in expressions; professional music; popular artistic sphere.

Актуальність даної роботи не потребує спеціальних аргументацій, оскільки очевидна необхідність на сьогодні розробок національної творчої спадщини як певного узагальнення недавнього минулого в проекціях на найближче майбуття.
Метою дослідження виступає виявлення специфіки ліризму як ментально-соціальної якості
українства і своєрідності її втілення в музичній сфері. Методологічною основою дослідження виступає
інтердисциплінарний мислительно-стильовий компаратив і культурологічно-герменевтичний спосіб
значеннєвої інтерпретації відповідних побудов наукового і музично-творчого мислення у продовження
позицій Т.Адорно, О.Лосєва, досліджень О.Сокола, О.Маркової, О.Муравської та ін.
Виклад основного матеріалу. Поняття «ліричного», етимологічно пов'язаного з уявленням про
спів під ліру, не виділене в спеціальних довідкових музичних виданнях (див. 6-титомну Музичну енциклопедію [8]). Хоча музичний зміст даного поняття обумовлений у літературознавчих підходах до нього як “співу під ліру” (див. відомості енциклопедичного видання: “…від грецького lyrikos, чтo вимовляється під звуки ліри” [7, 713]). Лаконізм пояснень даного феномену вираження вказує на ємність
визначення: тонність інструментальної “підтримки строю” у наближенні до співу, тобто до особливого
підкреслення як би “нескінченного” дихання, у порівнянні з розчленованим висловленням слів-значень
у побутовому мовленні.
Відмітимо те, що спеціальні музичні довідкові видання (включаючи чудову у своєму роді вищеназвану 6-титомну Музичну енциклопедію, Москва, 1972-1982) ігнорують дане поняття в самостійності
його музичного значення, оскільки даються пояснення лише щодо словосполучень “лірична опера”,
“лірична трагедія” і т.п. [8, 279-280, 306]. Дане положення пояснюється традицією трактування “ліричної” якості в співвіднесенні зі специфікою мистецтва слова (“…один з основних родів художньої літератури…” [6, 395]). Причому, як бачимо, відзначається “рід”, тобто жанровий тип, точніше, “метажанровий”, що охоплює сукупність жанрів, повнота типологічних рис яких концентрується в ліриці, епосі й
драмі: “…один з основних родів художньої літератури (поруч з епосом і драмою)” - курсив цитованого
видання [6, 395].
Так у спеціальній літературі констатується наявність трьох основних стилів-принципів художнього мислення, які народжують різні конструктивні показники цілого і його складових як драматургії:
драматичного, епічного й ліричного початків мислення-мистецтва. Два останніх, особливо третє
(ліризм) невіддільні від музичних способів вираження. Що стосується першого (драматизм), то, як
відомо, первинне значення цього слово є синонімом “трагедії”, тобто містеріального дійства з музичною складовою, однак згодом, у постренессансній Європі “драматичним” усвідомлюється світський,
принципово розмовний і світський же за своїми підставами театр або принцип виявлення цієї театральної якості.
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Не забуваємо, що в основу драми (і “драматургії”, що виросла із драматичних підстав театральних дійств Європи Нового часу) покладена діалектика діалогу: з діалогізації тропу починався театр у власному значенні, тоді як “тропування” співаючим хоровим гімноспівом підтримувалася
моністичність-цілісність-монологічність літургичної драми.
Останню Г. Кречмар справедливо вважав початком-джерелом опери, оскільки в ній усе співалося від початку до кінця вистави [5, 21]. Тим самим акцентувався принцип вокальності в опері, що
досягає апогею в опері-seria; остання породила специфічно оперну практику bel canto як прямого
“продовження” церковного театру (див.спеціально про це в роботі В. Осипової [9, 27 - 36]).
Як це не несподівано звучить, найбільш музикально вираженим визначенням ліризму постає
коротка формула, яка приведена у словнику В. Даля: «Лірична поезія протиставляється епічній та
включає в себе: оди, гімни, пісні, де панує “не дія, але почуття” …Ліризм або ліричний дух, напрямок;
піднесений, натхненний піснеспів…» [2, 254]. Як бачимо, почуттєвість ліричного строю душі, безсумнівно, пов’язується Далєм із “бездійовістю” та “піднесеним, натхненним співом”: ліризм і пісенністьмелодійність ототожнюються, як це знаходимо і в працях українських соціологів, що приводяться нижче.
Ліризм у цілому пов’язують із “…виявленням емоційного ставлення автора або його героя до
об’єкта зображення” [6, 395]. І важливим вважаємо уточнення: виявлення емоційно-позитивного
ставлення, що засвідчене поняттям оспівування як вираження піднесено-захопленого почуття відносно адресата. Відповідно, природним виявленням ліризму стає гімн як понадіндивідуальне вираження
захвату предметом-ідеєю, що надихнув співаючого гімн. Уточнюються дані про лірику розмежуваннями її спрямувань на здобутки “громадсько-політичного”, “філософського” та “інтимного” вираження
[там же], тобто з трьох показників лірики два (“громадсько-політична”, “філософська”) вказує на колективного суб’єкта – носія “ліричного” квалітету як “чутливого, схильного до переживання роздумів,
почуттів, переживань” [там же]. І тільки один показник (”інтимна” лірика) вказує на індивідуальносуб’єктивну ознаку виявлення даної якості.
Приведені матеріали суттєві, коли йдеться про ліризм як ментальну ознаку, про показник
національного мислення українців, як то зроблене в соціологічних нарисах, зібраних у книзі із симптоматичною назвою: “Українська душа” [12]. Так із поняття мистецтвознавства ліризм усвідомлюється в
аспекті соціологічної категорії, а в неї закладене уявлення про особливого роду “чутливість”, “схильність до переживання” і т.ін. такої “психологічно ритмованої” (за Л. Гумільовим [1.30]) сукупності
індивідів як нація. Професор Є. Онацький, з посиланням на Дм. Чижевського, констатує:
«…Безумовною рисою політичного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм…» [12, 36].
В даному переліку ознак «українського характеру» явище «ліризму» стоїть поряд із «емоціоналізмом і сентименталізмом, чутливістю», тоді як у вищенаведеному визначенні «ліризму» вони ж
виступали у функції пояснювального фактору. Із тексту викладення Є. Онацького виходить, що
«ліризм» виражає для нього окультуренно-релігійну сферу, яку він протиставляє як моральний устій
– мистецькому переживанню емоцій як «паразитарній» акції, відповідної до грубих переживань «театралів Давнього Риму» [12, 43-44].
Викладення точки зору Є. Онацького наводить на розуміння ліризму як певної здатності душі,
стимульованої релігійно-моральним переживанням, тобто тим, що апелює до понад-індивідуальної
суб’єктивності персони-індивіда. Розробки цієї концепції ліризму у працях О. Кульчицького [12, 48-65]
та М. Шлемкевича [12, 97-112] мають певні значущі відтінки і навіть протиріччя. Так, професор
О.Кульчицький, спираючись на географічний детермінізм у формуванні національного характеру,
виділяє «хвилясту м’якість» українського лісостепу як реального стимулу ліризму-емоційності національного світосприйняття [12, 53]. І вже розвиваючи дану ідею, названий автор посилається на
«українського Сократа» – Г. Сковороду, на «сковородянську людину» із «плястичною вдачею» душевного строю, націленого до «призначення внутрішнього удосконалення», щоб людина могла «стати такою, якою хотіла б бути» [12, 63]. В такому підході «плястика» українського характеру, хоч і споріднена
із ідеальністю душевної вдачі, все ж відзначає деякий рельєф, виражену лінеарність втілення, хоч би і
в уявному просторі душевних переживань. М. Шлемкевич, другий з виділених авторів, протиставляє
“плястичність” грецького епосу українському, що “занурює” реальний історичний світ у “душевну праматерію, в ліричну пісенність” [12, 106]. Тим самим ліризм ототожнюється із мелодійним континуумомрозспівуванням, що живиться “безсловесною” виразністю співу (“…Співають хлопці і дівчата, і дедалі
губляться навіть гарні слова пісні. Так діти, не розуміючи слів, співають нісенітниці. Немає слів, є тільки мовні звуки, потрібні для підтримки мелодії…”) [там же, с. 107]. Даний підхід перегукується з концепцією пісенного розспівування як подоби «дитячого лепетання» у М.Харлапа [13, 221-270]. Тільки
цей автор вмсуває дану тезу щодо «ранніх форм мистецтва», тоді як Шлемкевич знаходить відповідні
ознаки в класиці ліричної української пісні. Але ці останні доцільно усвідомлювати у зв’язку зі церковною поствізантійською традицію розспівування, у тому числі, «гублячи слова» заради суто музичної
риторики розспіву у «безсловесному єднанні з Богом». А це вже відгомін церковної ж православної
традиції ісихазму, вираженням якої стало також «сльозне замилування».
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В праці О.Сокола знаходимо дотепне вилучення «сльозності» як найбільш вживаного образу у
значеннєвих втіленнях «Кобзаря» Т.Шевченка [11] - вказаний знак контактності з ісихастськими пізньовізантійськими оздобами музичного вираження зовсім не можемо усвідомлювати у значенні «інфантивного примітиву», як це пропонує шановний М.Шлемкевич, що явно абстрагується від ортодоксально-християнського установлення у пісенному музикуванні українців. В роботі О.Сокола підкреслюється
узагальненість образу плачу в «Кобзарі» Шевченка – у порівнянні з таким твором М.Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо», в якому сама назва орієнтує на «слізні» вираження. Але результати статистичної обробки художньої лексики вражають: «…в ‘Кобзарі’ плачуть мало не всі: козак, милий, сиротина. Серце, очі. Злодій, поет, дитина, злая доля, Катруся, дитя, дівчина, серденько, карі очі, дружки, гетьмани, думка, ляхи, Залізняк, Мар’яна. Ганнуся, рибалонька, мати, луша, земля. Гус, ченці,
Ярина, Степан, Марко, Лілея, сестра, жінка з діточками, єсаули, варнак, верблюд…Ридають: чорні
гори, Мар’яна, кобзар, сліпа, други, Ярина, Степан, старий, наймичка, відьма, Давид, гетьман, чорнобрива. Плаче жива, а нерідко – й нежива природа, і особливо вражає нас образ усієї України, що
‘сиротиною плаче’.
Зауважимо, що в М. Некрасова також є плач, але його характеризовано 81 словом (6,8%), що
становить обсяг вчетверо менший, ніж у ‘Кобзарі’». І, як висновок, представлене дослідником такого
роду узагальнення: «…у Шевченка бачимо спадний за обсязом “ряд” таких понять, як плакати
(30,2%), говорити (9,4%), кричати (4,2%), а в некрасова – рассказывать (говорить) (36,3%), кричать (8,05%), плакать (6,8%) – різниця очевидна» [10.133, 64-65]. Таким чином, О. Сокол виділяє
українську «почуттєвість» у порівнянні з російською «раціоналізованою буттєвістю». А М. Шлемкевич
явно загострює аргументацію у підтримку протиставлення «грецького раціоналізму» та «українського
пергінтизму» (йдеться про усвідомлення ібсенівської версії «новоєвропейського Одіссея» - нестримного мрійника-мандрівника Пера Гюнта як споріднене з українською «хвилястістю» шляху), висуває концепцію «плястичності” першого, тобто грецького мислительного нормативу, а українського як того, шо
є «близьким до італійських елементів» і що «вписується» у рельєф мелодійно-ліричного плину [12,
106-108].
Ця ідея Шлемкевича є більш близькою до авторського відчуття специфіки слов’янського тонусу
вираження, вважаючи на те, що саме з романомовними народами і, перш за все, з італійським українська лексика не має жодного фонічного бар’єру. І така звукова близькість, органічно народжуючи
«українське бельканто» пісенної класики XV-XVII сторіч, може бути пояснена історичним спілкуванням
слов’ян-скифів з латинянами-троянцями, розсіяння яких після падіння Трої забезпечило буття романомовних молдаван та румунів, православне сповідання яких забезпечувало солідарізацію з кобзарством (див.шевченківську ремарку в «Гайдамаках»: «…щоб то за кобзар був, якби не волох» [14, 80]).
Знов звертаємося до досліджень О.Сокола в його порівнянні шевченківської лексики з виразними принципами близького йому за духом заступництва за народ, за національним тонусом самовираження М.Некрасова: «У художній сфері бачимо дуже значну перевагу позитивних художньоінтонаційних образів – гри, співу, гри на інструментах – над негативними. Останніх досить і в Шевченка, і в Некрасова. І все ж в цілісній ‘симфонії’ ‘Кобзаря’їх значно більше. До того ж в ‘Кобзарі’ ’чути’153
пісні (через наведений текст чи назву пісні), а в ‘Кому на Руси…’- лише 18. Тож ‘Кобзар’є, безумовно,
значно більшою мірою симфонічно-співучим. Узагальнюючи попередні спостереження…, вже тепер
можемо …назвати ‘Кобзар’ ‘Симфоныэю плачу та співу’, тоді як ‘Кому на Руси…’ ‘Симфонією рассказа и пения’(розповіді та співу)» [11, 66]
Тож і Є. Онацький, вказуючи на м‘якість-мінливість контурних показників відміченої ним «хвилястості» українського менталітету, і О.Кульчицький, говорячи про сковородинстку «плястику душі», і
М. Шлемкевич, відстоюючи «український пергінтизм», усі вони сходяться на деяких парадигматичних
показниках української вдачі, підтримуванні обчислюваними характеристиками О.Сокола:
1)душевна динаміка, що перетворює реальність і виявляє себе в пісенному континуумі, ототожнюваного з ліризмом;
2)«хвилястий» принцип вираження емоційності, що «витирає» чіткі змістовні межі слів-значень
та предметні відображення в словах і уяві-дії;
3)всеохоплююча суб’єктивність душевного настрою, але принципово відстороненого від
індивідуалістичного воління і керованого релігійним стрижнем «життя серця»;
4)несумісність «українського пергінтизму» із грецькою діференційованістю «Одіссеї» і зі
скандінавським волюнтаризмом героя драми Г. Ібсена.
Суттєвим додатком до цих позицій виступає внесок Б. Цимбалістого, який у своїх студіях
«української душі» уточнює взаємозалежність антиволюнтаризму ліричної вдачі українця - зі
«стихійністю» національного душевного плину [12, 70]. І при цьому вказаний дослідник наголошував
на «методологічній сутності» такого підходу свого пошуку, стверджуючи - родинний базис українських
культурно-ментальних надбань [12, 80]. Кінець кінцем Б.Цимбалістий виводить тезу про «центральне
значення на формування національної вдачі українців» ставлення до жінки, «зокрема жінки-матері»
[12, 84]. Науковець посилається на ознаки «любовного життя українця», а у вигляді узагальнення подається висновок, що «українець шукає у своєї жінки дещо від матері» [12, 85].
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Саме із культом материнства пов’язував Б. Цимбалістий «український кордоцентризм» [12, 87],
справедливо відзначаючи емоційність-чутливість національного вираження у невідривності від цнотливої делікатності подання любовних переживань. Останні виражаються поняттям «кохання», що лише частково сходиться із провінційно-російським тлумаченням «любви-жалости» – а доречі, “жалі” як
вираження співчуття-співпереживання займають особливе місце в естетиці думного епосу України.
Із сказаного витікають положення щодо розуміння ліризму як внутрішньої суттєвої ознаки «української
душі». По-перше, мова йде про ідеально-душевний вимір національних цінностей і колективносуб’єктивний принцип ліричного вираження. Останній уникає індивідуалізму ліричної емоційності європейського Заходу, наближаючись хіба до «італійського Півдня» Європи (до речі, населеного
етнічними греками, які стали носіями унаслідуваного від візантійського церковного співу оперного bel
canto).
Другою відзначальною рисою виступає позатеатральний, обрядово-ритуальний за суттю
статус українського ліризму, предметом переживання якого є не художньо уявний, але реальний світ. І
при цьому в українському мисленні ліризм як дещо протилежне епосу – споріднюється із тією своєю
протилежністю через понад-людську піднесеність морального тонусу подання ідей. І тому в українському варіанті ліризм є те, що “поглинає” епос, утворюючи тільки даній нації притаманний симбіоз
ліро-епічної єдності із безумовним наголосом на ліризмі такого суміщення якостей. В даному «ширянні» понад подійовістю і в одночас в грунтуванні на ній виявляється особливого роду «заземленість» Віросповідальної ортодоксії українців, органіка кирилівської традиції в ній, що при всій відкритості до контактів із Західною церквою, чітко усвідомлювала причетність до християнського Сходу,
вибираючи в екстатиці вищевідміченого ісихастського Захвату – щедре замилування слізьми.
Зважаючи на сказане, звертаємося до методологічних засад музикознавчого тлумачення
розглянуваного поняття ліризму, не розробленого у вітчизняному науковому обігу і не тільки в ньому.
А така розробка стає необхідною у зв’язку із прийняттям підходу до українського характеру як «пісенного-ліричного», тобто з опорою на поняття, що має в музикознавчому розкладі наявно узагальнюючий зміст. Розробка музикознавчої метології ліризму виходить, перш за все, на той очевидний факт,
що становлення композиторської школи і професійної музики у цілому склалося у добу проторомантизму і романтизму у власному значенні, яким притаманне ліричне спрямування мислення у взаємодії
і з протиставленням щодо оперного драматизму і в певній солідарізації із епічними пошуками в
оперній драматургії, що особливо відзначили європейські оперні школи, а особливо оперні здобутки
Росії та України. В роботі О.Камінської-Маркової знаходимо відповідне музикознавче уточнення значення терміну ліризму: «Ліризм як музичне втілення складає дещо протилежне драматичному та епічному планам вираження, заявляюючи ту монологічність, яка є невідривною від вираження натхненного співу, понадпобутовий зміст якого виражається в об’ємності діапазону, охоплюючому напруженні
регістри високого фальцетного співу та принципового “басіння”» [4, 50].
У підсумку сказаного про якість ліризму за його генетичною пов’язаністю із пісенністю, відзначаємо, як найважливішу характеристику - «відсторонений»-понадособовий характер ліричного вираження “української душі” у втіленні ритуально-обрядового кореня її проявів, що протистоїть
індивідуалізму-волюнтаризму західноєвропейської традиції. Надалі підкреслюємо мелодійногетерофонну («підголоскова поліфонія») проекцію українського ліризму, що минає саме «мелодійнолінеарну хвилястість» монодії (хоч має місце і остання - як втілення, за О.Кульчицьким, «сковородянської людини» з «лінеарним самовдосконаленням», а в монодії підголоскового співу компонентом
проступає та сама «мелодійно-лінеарна хвилястість»). Нарешті, знов виділяємо унікальну рису музичного україньства у якості органічної зв’язаності українського епосу із лірикою, яка не має безпосереніх
аналогій в музиці інших народів.
Наукова новизна одержаних результатів – теоретично самостійне усвідомлення концентрації
національно-ментального виявлення українства у творчому «нон-конформізмі» уникнення артистично-стильового «злиття» національного художнього внеску з жанрово-стильовими парадигмами загальноєвропейського стильового розкладу.
Висновки. Підводячи підсумок сказаному, «український ліризм» зазначаємо:
- як спосіб мислення, в якому раціоналістична предметна розмежованість значень принципово
корегується понадзмістовним «ширянням» емоційних згущень – розріджувань, що надає особливого
роду штучного культурного ритму самовираженню носіїв української ментальності і що живиться тільки почасти подійовістю і буттєвими прикметами, а в цілому випливає зі Віросповідальної щирої
«відкритості серця» до терпіння-обурення, каяття-гнівливості, співчуття-засудження та інших складових «хвилястого ландшафту» душевного життя нації;
- як психічну парадигму коливань духовної наснаги й душевної жалоби, що впізнанні в сльозноумилительному містицизмі українського Православ’я, яке минає максималізм «всесвітового спасіння»
російського Сходу [3, 5], уповаючи на безпосередність братства і визнаючи позаієрархічне звернення
до Бога і Богоматері-Заступниці поза опосередкованості його інстанціями Папи чи Царя; звідси походить одухотворенна понадіндивідуальна душевність українського ліризму, яка відходить і від полярностей духовного гігантизму й індивідуальної героїки російського й західноєвропейського образу мислення в мистецтві і в житті;
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- як соціальний феномен «плутанини сцени й життя», який і в артистичній сфері не завжди є
недоліком, а в життєвому виявленні зазначає артистичний тонус суспільних і особистісних рішень, які
у мелодійно-пісенному проявленні стверджували морально-організаційні устої нації поза державнобудівничих зусиль і які, можливо, будучи висунутими на перший план національного самоствердження
у кінці ХХ сторіччя, здійснювалися на тлі відсторонення фахівської музики від пісенно-вокального прояву на користь камерно-інструментальної «скромності» участі у художньому національному бутті.
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ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ТВОРЧОСТІ Й.С. БАХА ТА ДО СИМВОЛІКИ
ДУХОВНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МУЗИКИ
Мета роботи - виділити у викладі теми «Творчість Й. С. Баха» в музичній школі на рівні V-го класу духовно-моральні орієнтири великого музиканта відповідно до уявлень про духовні цінності сучасної України. Методологія - культурологічний, міждисциплінарний підхід, а також музикознавча герменевтика в тлумаченнях смислових наповнень творчості Й.С. Баха. Наукова новизна: вперше в практиці опрацювання навчальної теми
«Творчість І. С. Баха» робиться акцент на конфесійній специфіці пієтизма-лютеранства, які відрізняються, в силу
об'єктивних історичних обставин, паралелізмами до релігійно-православних принципів, які зрозумілі багато в чому
тим, хто навчається. Висновки: висування в аналізі рекомендованих для вивчення в музичній школі творів Баха
(в даному випадку це Кантата №21 і Прелюдія і Фуга С-dur з І тому ДТК) ритуально організуючих стимулів вираження, що виправдано глибокою релігійністю композитора і прямою опорою його на прийняті в лютеранському
побуті мелодії гімнів. Останні в художньому цілому фіксують морально-поведінковий комплекс, який є показовим
для лютеран-пієтистів і який має зіткнення з православною етикою зворушеної радості світосприйняття, як основи
морального орієнтування в світі. Особливий сенс має підкреслення в тексті і в музиці рекомендованої для показу
на уроці Кантати №21 аспект неприйняття зневіри, тобто відсування від негативних емоцій як несумісних з церковним розчуленням, у виконанні виділяти гімнічну піднесеність викладу, а в слуханні - чуйність до неї. Ця ж увага
до гімнічності і до емоційного позитиву вираження важлива в слуханні-сприйнятті Інвенції (двоголосних C-dur і Fdur) і Прелюдії і Фуги C-dur (I т. ДТК). Так, навчально-пізнавальний комплекс з'єднаний з морально-виховуючим,
як це і закладено музикою Й.С. Баха.
Ключові слова: ритуал; музична онтологія; музична символіка; стиль в музиці; морально-виховуючий
сенс музики.
Волкова Галина Викторовна, преподаватель кафедры теоретической и прикладной культурологии
Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой
Онтологический аспект приобщения к творчеству И.С. Баха и к символике духовной христианской
музыки
Цель работы − выделить в изложении темы «Творчество И.С.Баха» в музыкальной школе на уровне Vго класса духовно-нравственные ориентиры великого музыканта в соответствии с представлениями о духовных
ценностях современной Украины. Методология исследования - культурологический, междисциплинарный подход, а также музыковедческая герменевтика в истолкованиях смысловых наполнений творчества И.С. Баха.
Научная новизна работы - впервые в практике проработки учебной темы «Творчество И.С.Баха» делается акцент на конфессиональной специфике пиетизма-лютеранства, которые отличаются, в силу объективных исторических обстоятельств, параллелизмами к религиозно-православным принципам, понятным во многом обучающимся. Выводы: выдвижение в анализе рекомендуемых для изучения в музыкальной школе произведений Баха
(в данном случае это Кантата №21 и Прелюдия и Фуга С-dur из І тома ХТК) ритуально организующих стимулов
выражения, что оправдано глубокой религиозностью композитора и прямой опорой его на принятые в лютеранском обиходе мелодии гимнов. Последние, в художественном целом фиксируют нравственно-поведенческий
комплекс, который показателен для лютеран-пиетистов и который имеет соприкосновение с православной этикой
умиленной радости мировосприятия, как основы нравственной ориентировки в мире. Особый смысл имеет подчеркивание в тексте и в музыке рекомендуемой для показа на уроке Кантаты №21 аспект неприятия уныния, то
есть отодвижение от отрицательных эмоций как несовместимых с церковным умилением, в исполнении выделять гимническую приподнятость изложения, а в слушании – отзывчивость на неё. Это же внимание к гимничности и к эмоциональному позитиву выражения важно в слушании-восприятии Инвенций (двухголосных C-dur и Fdur) и Прелюдии и Фуги C-dur (I т. ХТК). Так, учебно-познавательный комплекс соединен с нравственновоспитующим, как это и заложено музыкой И.С.Баха.
Ключевые слова: ритуал; музыкальная онтология; музыкальная символика; стиль в музыке; нравственно-воспитующий смысл музыки.
Volkova Galina, Candidate of national academy of leadership of culture and arts, lecturer at the Department of
Theoretical and Applied Culture Studies of the Odessa National Music Academy named A.V. Nezhdanova
Ontological aspect of familiarizing with the creative work of J.S. Bach and to the symbolism of spiritual
christian music
Goal – to identify the spiritual and moral guidelines of a great musician according to the notions about the spiritual values of modern Ukraine in the presentation of the theme "Creativity of J. S. Bach" in a music school at the level of
V class. The methodology - cultural, interdisciplinary approach, as well as musicological hermeneutics in the interpretation of semantic fillings of creativity J.S. Bach. The scientific novelty - for the first time in the practice of studying the
theme "Creativity of J.S. Bach" emphasis is placed on the denominational peculiarities of Pietism-Lutheranism, which
differ, due to objective historical circumstances, by parallels to the religious-orthodox principles that are understood to a
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large extent by those who study. Conclusions - nomination of ritually organizing the stimulus of expression, justified by
the deep religiosity of the composer and direct support of him in the adopted Lutheran life melodies of hymns in the analysis of works of Bach recommended for study in the musical school (in this case it is Cantata No. 21 and Prelude and
Fugue C-dur from the first and second The Well-Tempered Clavier). The latter capture in the artistic whole the moral and
behavioral complex, which is indicative for the Lutheran-Pietist, and which has a collision with the Orthodox ethics of the
joy of perception of the world as the basis for moral orientation in the world. Special meaning is emphasizing in the text
and in the music recommended for showing in the lesson of Cantata No. 21 of the aspect of rejection of disbelief, that is,
the departure from negative emotions as incompatible with church affection, in the execution of the highlight of the
presentation, and in the perception – of sensitivity to it. This same attention to the temptation and to the emotional positive expression is important in the hearing-perception of the Invention (two-voiced C-dur and F-dur) and the Prelude and
Fugue C-dur (I v. of The Well-Tempered Clavier). Thus, the educational and cognitive complex is connected with the
moral-educators, as it is laid by the music of J.S. Bach.
Key words: ritual; musical ontology; musical symbols; style in music; morally-cultivating sense of music.

Актуальність теми дослідження обумовлюється затребуваністю музики Й.С. Баха в навчальній,
виконавській творчості і в слухацькій аудиторії. Необхідність методологічного оновлення програм в
установках музичних шкіл в зв'язку з нагальними естетико-ідеологічними, морально-психологічними
потребами сучасних учнів, що спонукає, в тому числі, виділити онтологію і символіку творчості Майстра.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасний підхід в «бахознавстві» визначено роботами А.
Швейцера [11], а також актуальні акценти виявлені в роботах А. Овянніковой-Трель [8], А. Чехуніної та
ін. Релігійний принцип творчості Й.С. Баха, конфесійно окреслений, показаний в книзі Уїлсона-Діксона
[10]. Спеціальне значення виділення морально-виховального аспекту музики Й.С. Баха - це роботи Б.
Яворського в книзі В. Носиної [7], а також загальний настрій дослідження визначено позицією В. Медушевського [6] в його установці на духовний характер музики. Названі матеріали коригують підручник
Прохорової «Музична література» [9].
Мета дослідження: виділити у викладі теми «Творчість Й.С. Баха» в музичній школі на рівні Vго класу духовно-моральні орієнтири великого музиканта відповідно до уявлень про духовні цінності
сучасної України. Завданнями дослідження є: на матеріалах навчальної літератури про творчість Й.С.
Баха виділити релігійно-моральні акцентуації; на матеріалі конкретних творів (Кантата №21 і Прелюдія
і Фуга C-dur з I т. ДТК) простежити над- і позамузичні компоненти вираження музики Й.С. Баха, що направляються ритуально-виховуючим їх стимулом.
Музична література як навчальна дисципліна музичної початкової і середньої шкіл за своєю
основною пізнавальною спрямованістю становить прилучення до історії музики. Однак, як і інші дисципліни музикознавства на ранніх етапах навчання, даний предмет має цілий набір функціональних
позицій, які зачіпають виховно-моральні, життєво-практичні, психологічно-розвиваючі, в цілому художньо-творчо утворюючі відомості і навички, формують особистісні гідності учня. І стрижневим моментом
цього навчального різноманіття є, безумовно, морально-патріотична спрямованість подачі матеріалу,
що визначає не тільки смисловий аспект навчання, але формує також комунікативно-сугестивне наповнення відомостей, що підносяться. Зазначені смислово-змістовні і комунікативно-формальні зрізи
читання музичної літератури в ДМШ не усуваються від музично-історичних відомостей як таких, більш
того, утворюють, на наше переконання, деякий ритуальний аспект навчання історії музики. Бо ритуальність, концентрована історично в містеріальних акціях, спрямована на поєднання шанованихсвященних в загальнокультурному і спеціально-професійному плані відомостей з прикметами сьогочасного затребування і безпосередній відчутності подій, що викладаються. Ритуал завжди цілеспрямований, але обов'язково базується на доступних і добре освоєних засобах, персонах-учасниках і т. п.
Відповідно, читання певних тем з музичної літератури в ДМШ органічно накопичує «супутню» фактологію, що створює «ефект присутності» при подіях життя і творчості геніїв композиторської та виконавської діяльності.
Кожна музична культура, що припускає соціальне функціонування музики і її суспільне сприйняття, пропонує слухачам комплекс цінностей, які були відібрані згідно з визначеними соціальними
нормами. Зміна типів музичної культури відбувається за законом наступності: нова культура утримує
частину цінностей, естетичних установок старої. Й.С. Бах у своїй музиці зафіксував мову символів,
показових для лютеранського-пієтистського віросповідання [10, 140-143], а також позиції художньоморального синтезу, який сформований для музики заповітами Реформації і Просвітництва XVIII в [7].
Ясно, що музична творчість Баха висловлює звукове відкладення ідеальних принципів соціуму і Церкви, показових для даної епохи, а також естетичні переваги, нею виховані.
Жанри прелюдії-фуги склали двоїстість в німецькій музиці, оскільки для Франції (див. «8 Прелюдій» Ф.Куперена [13]) музична прелюдія - самозначуща, тому що нагадує про людську музику як
Прелюдії до співу ангелів. Фуга ж в музиці XV-XVI ст. становить риторичний акцент на імітацію повторюваного слова-мотиву. Протестантська увага до риторики проповідництва виділяє в німецькому (частково в історично з ним пов'язаному італійському) світі жанрову закінченість, що склалася у сучасників
Й.С. Баха. Двоїчне з'єднання прелюдія-фуга відтворює формулу ранньої сонати, де першою частиною
було інструментальне озвучування арії, а другою - інструментальні ж, більш жваві варіації на неї. Не
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даремно ж прелюдія і фуга ДТК, об'єднані однією тональністю, пов'язані спільним мотивом, хоча кожна з них написана на самостійну хоральну мелодію. Хорали співалися протестантською громадою,
вони входили в духовний світ людини як природний, необхідний, органічно врослий в психіку і свідомість елемент світовідчуття. Тому для слухачів часу Баха хоральні мелодії усвідомлювалися в єдності з текстами і однозначно асоціювалися з образами цих текстів. Великий піаніст і музикознавець, що
жив в Україні і Москві, Болеслав Яворський пояснив для іноконфесіонального українсько-російського
оточення значення кожної Прелюдії і Фуги [3].
Розмова про Й.С. Баха відкриває підручник музичної літератури II-го року навчання [9], творчості німецького композитора присвячені 4-и уроки. Безумовно, діти на рівні V-го класу всю могучість цієї
фігури і його внеску у світову культуру осягнути не здатні, однак долучитися зобов'язані. У підручнику
автор акцентує увагу на працездатності великого Майстра, на об'ємності написаного ним, різноманітті
виконавських виходів, відзначається заслуга Баха в доведенні до досконалості жанрів пасіона та фуги.
Зрозуміло, що дітям на цих віковому і навчальному етапах не доступна ні гомілетика (церковно-богословська наука, яка викладає правила церковного красномовства або проповідництва), ні бахівський пієтизм (рух всередині лютеранства, що характеризується пам'яттю про гуситство і солідарність з православ'ям, тобто з візантійством [2]. Бахівська творчість - завжди виконання гімну), ні
герменевтика А. Швейцера [11] і Б. Яворського [12]. Буквально вводити дітей у всі складнощі світосприйняття і релігійної філософії Баха неможливо, сам інтелектуалізм музики німецького композитора
- поліфонія, непідготовленим слухачем сприймається сьогодні з трудом - нас оточує гомофонний світ.
Показ Прелюдії і Фуги № 1 з І т. ДТК долучає до хоралу про Благовіщення, про Діву Марію в
ошатній фактурній подачі на основі формується від Прелюдії до Фуги теми-анабасис, досконалої теми
як Шляхи до неба. Показово пізніше прочитання цієї Прелюдії Ш. Гуно, композитором, що мав духовний сан, який написав арію «Аве Марія» на основі C-dur прелюдіі Й.С. Баха.
Показово: авторське послання в слові до «музичної молоді» Й.С. Баха: «Добре темперований
клавір, або Прелюдії і фуги по всім тонам і півтонам, як з великою терцією, тобто UtReMi, так і з малою
терцією, або ReMiFa. Для користі і вживання прагнучої до навчання музичної молоді, так само як і для
особливого часу тих, хто в такому вченні вже досяг успіху ..., складено і виготовлено Йоганном Себастьяном Бахом, нині великокнязівським Ангальт-Кетенським капельмейстером і керівником камерної
музики. У 1722 році» [5]. В даному випадку у Й.С. Баха «проведення часу» - це ритуальноцілеспрямована активність, яка схожа на релігійне Приєднання. Напевно, буквально цю ідею Й.С. Баха втілив Ф. Шопен, який ніколи в концертах не грав твори Баха, але розігрувався на його Прелюдіях і
фугах, причому у всіх тональностях - перед виступом, вводячи свій душевний тонус в піднесений і морально-емоційно регульований лад вираження.
Ритуалізованість як структури ДТК, так і самого процесу гри, виявляється в вищесказаній призначеності «прагнучої до навчання музичної молоді». У цьому формулюванні з'єднані уявлення інтелектуального дозвілля ренесансної концепції «республіки вчених» [3], що збиралися задля утвердження і піднесення розуму, з ігровою активністю подачі ідеї, яка визначається фактурними
хитрощами з приводу цитованих мелодійних формул лютеранського побуту. У згаданій «республіці
вчених» неофіт піддавався ритуалу ініціації за допомогою спілкування, що мало певний вихід: або залишення в колі тих, хто спілкується, або відсторонення від нього. Ця альтернатива у виконанні і слуханні ДТК визначається глибиною естетичного задоволення, яке відповідає можливостям тексту Баха
- або виявляється поза відповідної художньо-моральної інформації при грі або слуханні музики. Але
тут очевидно також, що виконання-слухання творів Й.С. Баха в естетичній повноті прийняття або неусвідомлення цього співвідносить даний процес з ідеєю духовних пошуків в зборах-ораторіумах, де
відбувалися акції формування зусиль з піднесення та спасіння душі.
Тим самим, концепція роботи з ДТК у Баха нами трактується як якесь ритуальне дійство, мета
якого має і понадмузичну цінність формування особистості, яка є актуалізацією мистецтва композитора в сьогоднішньому дні.
Завдання педагога - підготувати дітей до подолання деякого стереотипу реакції на музику Й.С.
Баха та зробити привабливим комбінаторно-ігровий, в основі своїй глибоко радісний тонус його музики. Пояснити учням, що навіть коли автор торкається драматичних сторін вираження, то вони подаються через Радість, що йде від церкви. Культ у лютеран-протестантів біблійного повчання про преподобного Симеона, з радістю приймає смерть-завершення, отримує глибоке переломлення у Й.С.
Баха як і головний релігійний постулат протестантизму про порятунок особистою вірою [10].
Щоб підкреслити інтелектуалізм і одухотворений оптимізм Баха на уроках в V-му класі пропонується показ одного з передсмертних творів композитора на хорал «Пред Твій трон з’являюсь я»,
виділяючи ноту радості майбутньої зустрічі з Господом, і який представляє собою великий Концерт "во
славу Всевишнього" (Й.С. Бах. З посвяти до "Органної книжечки") [1]. І якщо герменевтика А. Швейцера незбагненна для учня V-го класу музичної школи, то все ж у викладі теми можливо виділити основу цієї герменевтики: велика частина творів композитора - духовні кантати (їх видано понад 300,
всього їх понад 600), їх музика з відповідними текстами дає сенс всім його композиціям.
В. Медушевський розглядає будь-який культурний, тобто художньо-результативний акт, як
проекцію релігійної та християнської активності, а ми виділяємо в нашому аналізі типологічний стри-
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жень музичного вираження і його акт Принесення, який йде від християнської суті (музичне Принесення Баха). Кожен твір Баха - це гімн Творцю, звідси алілуйна моторика і особливого роду фактурна екстатика, тобто згущення фактури від початку твору до його кінця.
Вибравши музичний приклад (Cantata BWV 21 «Я багато горя зазнав»), пропонуємо показати, як від першої частини, де концентрується авторська складна мадригальна техніка, йде варіаційне просування канонічного мотиву в наступних номерах, а закінчується будь-яка духовна Кантата в
простій фактурі, щоб вся громада могла співати, тобто в динамічному і екстатичному перевищенні попередніх розділів твору. Як бачимо, це «опрощення» має в смисловому наповненні зворотний хід: в
доступній парафіянам формі здійснюється втягування в звучання музики Баха всіх присутніх, а це вже
складна метафора musica poetica, з'єднання поетичної складності художньої фактури Баха як результату сприйняття попередніх номерів з елементарної морально естетичною чіткістю подачі ідеї. Звідси смислове крещендо - від складного до високої простоти в результаті непростого шляху до неї.
У V класі випадає істотний пласт творчості Баха - пасіони, однак, вказівка на принципи пасіона
як паралель духовному концерту після великодньої літургії, де страждання Одного - це спокутування
гріхів всіх, перетворює боягуза Петра в апостола і послідовника - це чудо Преображення. Ритуальний
базис жанру пасіона не вимагає спеціальних роз'яснень і ілюстрацій. Охоплення зазначених церквою
збудованих позицій в музиці Баха в принципі зрозумілий сучасній дитині і матеріал про Баха з важко
збагненного стає ритуалізованною формою залучення до високомислення.
Всякий урок, в тому числі і урок музичної літератури, повинен витримувати ритуальний стрижень, оскільки тут присутня жертовна сторона - концентрація уваги, емоційної напруги. Це та ж жертва, яка повинна вийти якщо не на духовне, то на душевне відкриття-прилучення до високого.
Знайомство з творчістю Баха ритуалізує сам процес сприйняття і розуміння музики. Глибина
духовного стрижня з виходом на раціональну комбінаторику того, хто славить Високу творчість. Все це
згорнуто в музиці Баха і становить закон класики високої художньо-самодостатньою музики. У роботах
В.Медушевского підкреслюється, що Великий ідеал духовно-моральної досконалості став внутрішнім
законом світської серйозної музики, яка народилася з церковної [6]. І далі: «Світська серйозна музика
народилася з церковної і поки вона серйозна музика, вона зберігає в собі отриману духовно-генетичну
програму» [6].
Наведені постулати покликані направляти сучасного педагога до духовно-релігійного коріння
будь-якої професійної художньо-самодостатньої музики. Ритуальний стрижень Прилучення підтримує
при викладі теми «Творчість Й.С. Баха» у школі синтез музично-естетичного, музично-мистецького та
пізнавально-виховуючий гідний сучасного повернення до шанування цінностей Духа і Віри.
Наукова новизна роботи - вперше в практиці опрацювання навчальної теми «Творчість І. С.
Баха» робиться акцент на конфесійній специфіці пієтизму-лютеранства, які відрізняються, в силу об'єктивних історичних обставин, паралелізмами до релігійно-православних принципів, які зрозумілі багато в чому тим, хто навчається.
Висновки. Підкреслення в аналізі рекомендованих для вивчення в музичній школі творів Баха
(в даному випадку це Кантата №21 і Прелюдія і Фуга C-dur з I т. ДТК), які ритуально організовують
стимули виправдано глибокою релігійністю композитора і прямою опорою його в тематизмі на прийняті в лютеранському побуті мелодії гімнів. Останні в художньому цілому фіксують моральноповедінковий комплекс, який є показовим для лютеран-пієтистів і який має зіткнення з православною
етикою зворушеної радості світосприйняття, як основи морального орієнтування в світі. Особливий
сенс має підкреслення в тексті і в музиці рекомендованої для показу на уроці Кантати № 21 аспект
неприйняття зневіри, тобто необхідність відсуватися від занурення в негативні емоції. І у виконанні
цінувати гімнічну піднесеність викладу, а в слуханні - чуйність до неї. Ця ж увага до гімнічності і до
емоційного позитиву вираження важлива в слуханні-сприйнятті Інвенції (двоголосних C-dur і F-dur) і
Прелюдії і Фуги C-dur (I т. ДТК). Так, навчально-пізнавальний комплекс з'єднаний з моральновиховуючим, як це і закладено музикою Й.С. Баха.
Література
1. Бах Й.С. Т.1. : "Органна книжечка" ; Шість хоралів різного роду ("Шюблеровські хорали ") ; Хоральні
партіти [Ноти] / підгот. тексту та комент. Хайнц-Харальд Лелейн . Москва : Російське Музичне Видавництво, 2005
. LXIII, 158 с.: факсим. (БеренрайтерУртекст). Алф. вказ.: с. 158.
2. Берденнікова К. Гоміолетичні традиції духовних кантат Й.С. Баха. Київ : Муз. Україна, 2008. 204 с.
3. Берченко Р. В пошуках втраченого сенсу: Болеслав Яворський про «Добре темперований клавір».
Москва : ВБ «Класика ХХІ», 2005. 375c.
4. Друскін М. Йоганн Себастьян Бах. Москва : Музыка, 1982. 288 с.
5.
Майкапар С.М. Музичне виконавство і педагогіка. Челябінськ: MPI, 2006. C. 115.
6. Медушевський В. Духовний аналіз музики. Навчальний посібник у двох частинах. Москва : Композитор, 2014. 632 с.
7. Носина В. Символіка музики Й.С. Баха. Тамбов,1993.102 с.
8. Овсяннікова-Трель А. Про національний стиль в музиці. Дипл. роб. Бібл. Одеської консерваторії.
Одеса, 1998. 92 с.

385

Мистецтвознавство

Дроздова Е. О.

9. Прохорова І. Музична література зарубіжних країн, 5-го класу ДМШ і ДШМ, Підручник. Москва : Музика, 2003. 112 с.
10. Уїлсон-Діксон Е. Історія Християнської музики: пер. з англ. Ч. 1/4. Санкт-Петербург: Мірт, 2003. 428
с. (Енциклопедія християнства)
11. Швейцер А. Йоганн Себастьян Бах. Москва : Музика, 1965. 379 с.
12. Яворський Б. Л. Сюїти Баха для клавіру. Mосква -Ленинград : Музгіз. С. 53.
13. François Couperin. L’art de touchr le Clavesin – Die Kunst das Clavesinzuspielen – The Art of playing the
Harpsichord. - Leipzig: Breitkopf&Härtel, Edition Breitkopf № 5560, 1933. – 39 S.
References
1. J.S. Bach. (2005). T.1.: "Malenkaya organnaya knizhka"; Shest khoralov razlichnogo roda ("Shyublerovskiye khoraly") ; Khoralnyye partity [Noty]. Moscow : Russkoye Muzykalnoye Izdatelstvo [in Russian].
2. Berdennikova K. (2008). Gomileticheskiye traditsii dukhovnykh kantat I.S. Bakha. Kyiv : Muzyka [in
Ukrainian].
3. Berchenko R. (2005). V poiskakh utrachennogo smysla: Boleslav Yavorskiy o «Khorosho temperirovannom klavire». Moscow : «KlassikaXXІ» [in Russian].
4. Druskin M. (1982). Johann Sebastian Bach. Moscow : Muzyka [in Russian].
5. Maikapar S.М. (2006). Muzykalnoye ispolnitelstvo i pedagogika. Chelyabinsk: MPI [in Russian].
6. Medushevskyi V. (2014). Dukhovnyy analiz muzyki. Uchebnoye posobiye v dvukh chastyakh. Moscow :
Kompozitor [in Russian].
7. Nosyna V. (1993). Simvolika muzyki J.S. Bacha. Tambov: [in Russian].
8. Ovsiannikova-Trel A. (1998). O natsionalnom stile v muzyke. Dipl.rab. Bibl. Odesskoy konservatorii.
Odessa [in Ukrainian].
9. Prokhorova І. (2003). Muzykalnaya literatura zarubezhnykh stran. dlya V-go klassa DMSh i DShI. Uchebnik. Moscow: Musyka [in Russian].
10. Wilson-Dickson A. (2003). Istoriya Khristianskoy muzyki. Per.s angl.1/4. St. Petersburg: Mirt (Encyclopedia Christianstva) [in Russian].
11. Schweitzer A. (1965). Johann Sebastian Bach. Мjscow : Muzyka, [in Russian].
12. Yavorskyi B.L. ( )Suita Bacha dla Clavira. Mjscow – Leningrad : Muzgiz. [in Russian].
13. Fransua Couperin. (1933). Iskusstvo igry na klavesine. - Leyptsig: Breitkopf & Hartel. Vypusk Breitkopf [in
Germany].
Стаття надійшла до редакції 3.06.2018 р.

УДК 78.03+787.61
DOI: https://doi.org/10.32461/22263209.3.2018.147614

Дроздова Елена Олеговна
преподаватель - методист Киевского института
музыки имени Р. М. Глиэра
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8706-7149
edrozdova@ukr.net
©

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИСТОРИИ ГИТАРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Цель работы. Выявление преемственности, процесса возникновения элементов технологии творчества
в истории искусства гитарного исполнительства. Методология исследования – системный подход к изучению
истории музыкального исполнительства; культурологический и музыковедческий методы анализа для выявления
исторической преемственности технологии элементов исполнения. Научная новизна. Вводятся в понимание
структуры исполнительского гитарного музыкального творчества системообразующие понятия «технология» и
«технологический процесс». С позиции этих понятий анализируется появление в гитарном исполнительском искусстве новых способов, приёмов звукоизвлечения, технологий управления тембром и выразительностью звуковой линии, отдельных звуков и аккордов. Выводы. Анализ различных сторон технологии гитарного исполнительства в историческом аспекте выявляет два направления практической значимости такого анализа – 1) позволяет
соотнести приёмы и способы звукоизвлечения с традициями эпохи создания произведений; 2) помогает исключить в методике освоения гитарного исполнительства несвойственные данному произведению стилевые особенности.
Ключевые слова: музыковедение; исполнительское искусство; технологии исполнительского музыкального творчества; технологические средства искусства исполнения; гитара.
Дроздора Олена Олегівна, викладач - методист Київського інституту музики імені Р. М. Глієра
Спадкоємність в історії гітарного виконавства
Мета роботи. Виявлення спадкоємності, процесу виникнення елементів технології творчості в історії мистецтва гітарного виконавства. Методологія дослідження - системний підхід до вивчення історії музичного виконавства; культурологічний та музикознавчий методи аналізу для виявлення історичної спадкоємності технології
елементів виконання. Наукова новизна. Вводяться в аналіз структури виконавської гітарної музичної творчості
системоутворюючі поняття «технологія» і «технологічний процес». З позиції цих понять аналізується поява в
гітарному виконавському мистецтві нових способів, прийомів звуковидобування, технологій управління тембром і
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виразністю звукової лінії, окремих звуків і акордів. Висновки. Аналіз різних сторін технології гітарного виконавства в історичному аспекті виявляє два напрямки практичної значущості такого аналізу - 1) дозволяє співвіднести
прийоми і способи звуковидобування з традиціями епохи створення творів; 2) допомагає виключити в методиці
освоєння гітарного виконавства невластиві даному твору стильові особливості.
Ключові слова: музикознавство; виконавське мистецтво; технології виконавської музичної творчості; технологічні засоби мистецтва виконання; гітара.
Drozdova Elena, Teacher – methodologist of the R. Glier Kyiv Institute of Music
Continuity in the history of guitar performance
The purpose of the work. Identification of continuity, the process of the emergence of elements of creative
technology in the history of the art of guitar performance. The research methodology is a systematic approach to studying the history of musical performance; cultural and musicological methods of analysis to identify the historical continuity of the technology elements of performance. Scientific novelty. Introduced in understanding the structure of performing guitar musical creativity system-forming concepts of "technology" and "technological process." From the standpoint
of these concepts, the appearance in the guitar performing arts of new ways, methods of sound extraction, tone control
technologies and the expressiveness of the sound line, individual sounds and chords is analyzed. Conclusions. The
analysis of various aspects of the guitar performance technology in the historical aspect reveals two directions of practical significance of such analysis: 1) it allows to correlate the methods and methods of sound production with the traditions of the creation epoch; 2) helps to exclude stylistic features that are not characteristic of this work in the technique
of mastering the guitar performance.
Key words: musicology; performing arts; technology of performing musical creativity; technological means of
performing art; guitar.

Актуальность исследования. Отечественное искусство игры на классической гитаре опирается
на творческие и технологические достижения, сформировавшиеся в процессе исторического становления гитарного исполнительства. Понимание технологии искусства исполнения предполагает определённую выстроенность её развития в историческом аспекте. За долгое время существования классической гитары, имело место множество стилей и направлений музыки, и все они представляют
интерес для исполнителей. Существуют особенности каждого из них, которые отражают эпоху создания, стиль композитора и могут быть воссозданы определённой технологией исполнения. В истории
гитарного искусства каждый из выдающихся гитаристов создавал индивидуальный стиль исполнения,
в котором всегда присутствовали технологические находки. Исторический анализ достижений в искусстве гитарного исполнительства актуален, так как позволяет с позиций сегодняшнего дня оценить
и использовать достижения прошлого.
Анализ исследований и публикаций. Истории искусства игры на гитаре посвящали свои работы многие авторы, наиболее известны работы конца ХІХ и ХХ века: Фаминцын A.C. (1891), Русанов В.А. (1924), А.М. Иванов-Крамской (1970), Б. Вольман (1968), A.B. Ширялин (1994). В работах мало затрагиваются вопросы преемственности приёмов и способов игры. В исследованиях ХХІ века
представлены вопросы методики преподавния (М. П. Михайленко, 2003, 2009; H.H. Дмитриева, 2003,
2004), история бытования и исполнительства (К.В. Ильгин, 2003), теоретические основы формирования исполнительского мастерства (Н. А. Давыдов, 2006), традиции гитарной музыки (Е.Г. Мошак,
2012). В некоторых работах встречаются недостаточно аргументированные позиции авторов, противоречащие исполнительской практике. На подобные явления обращал внимание Н.П.Михайленко в
работе [4, 34-36 ].
Цель работы. Выявление преемственности, процесса возникновения элементов технологии
творчества в истории искусства гитарного исполнительства.
Изложение основного материала. Музыкальные явления целесообразно рассматривать с точки зрения технологического процесса, так как «технология» и «технологический процесс» как системообразующие понятия в структуре эффективного воспроизводства в современной культуре доказали свою продуктивность [5], и позволяют подойти к историческому процессу развития искусства
исполнения как к системе накопления прогрессивных направлений совершенствования исполнительства. В понятие технологии исполнительского музыкального творчества мы включаем систему правил, средств и методов (сложившихся в музыкальной культуре и инновационых). Технологические
микроструктуры – приемы, звенья, элементы и др. – выстраиваются в логическую технологическую
цепочку и образуют целостную технологию, технологический процесс, который направлен на реализацию творческой индивидуальности музыканта-исполнителя. Искусство исполнения на гитаре в современной культуре включает элементы, возникшие на протяжении нескольких веков существования
гитарного исполнительского творчества. Идеи обновления технологии искусства исполнения на гитаре приходят из музыкального исполнительства на других музыкальных инструментах [2; 5]. Приёмы,
способы, выразительные возможности искусства гитарного исполнительства получили особенное
развитие в связи с творчеством Никколо Паганини [8].
Вопросы совершенствования игровых движений, становления и развития художественных
средств взаимодействия музыканта и инструмента рассматривали многие аналитики творческой деятельности исполнителя-музыканта [ 4, 17-20]. Авторы многих трудов о практических проблемах игры
на гитаре положили начало осмыслению собственно искусства исполнения. Технологические приёмы

387

Мистецтвознавство

Дроздова Е. О.

и способы звукоизвлечения, как правило, вплетались в записи нотных текстов, затрагиваются (возможно, впервые) в трактате - «Испанская гитара» Хуана Карлоса Амата (1572—1642) в 1596 году. Повидимому, это первая работа, положившая начало теоретическим исследованиям и Школам для гитары в которой затрагиваются вопросы технологии исполнения на гитаре и переизданная в Барселоне (1656), в Валенсии (1701), в Лабарде (1758).
С трактатом Амата связан любопытный факт. Известно, что требования музыкантов к
настройке инструментов в таком строе, в котором возможно исполнение произведений в 24-к тональностях, возникло с развитием инструментов с фиксированным строем (с определёнными оговорками
гитара также имеет фиксированный строй, определяемый настройкой струн и наличием точно расположенных порожков) [6]. Но общепринятым считается широкое распространение равномерно темперированного строя И.С.Бахом (с его 2-мя томами прелюдий и фуг «Хорошо темперированный клавир»), в котором акустически одинаково звучат произведения при транспонировании в другие
тональности. Не утихают споры о достоинствах и несовершенстве этого строя. Хотя вся европейская
музыка создана для исполнения в темперированном строе, существует этот строй в музыке только
на инструментах с фиксированным строем (орган, фортепиано и др.) Вместе с тем, необходимость
транспонирования существовала во все времена, и Амат задолго до Баха (1685 – 1750) предложил
музыкальные возможности существования музыки в 24-х тональностях. А.Бурханов в работе о трактате Амата пишет: «Текст трактата «Испанская гитара.» свидетельствует еще и о том, что исполнители на гитаре в XVI веке были знакомы с системами «циркулирующих темпераций», позволявшим исполнять музыку во всех 24 «тональностях» (modo). Так, Амат советует упражняться в игре во всех
«тональностях» простого пасэо, представляющего аккордовую последовательность, которую сегодня
можно обозначить как T-S-D-T (эта гармоническая последовательность практически идентична популярной итальянской бергамаске)» [1, 42].
В обращении «к читателю» Амат затрагивает и разрешает вопрос о главном способе прикосновения к струнам гитары, который и по сегодняшний день актуален для исполнителей «...я возжелал описать способы настройки и игры приемом "pacreago" на гитаре»[1, 45] Амат пишет о роли правой руки, что актуально и для современных гитаристов: «… вот, что должен принять в расчет тот, кто
играет на гитаре, это то, что правая рука является “маэстро капеллы”, а пальцы левой руки — “голосами”, руководимыми и управляемыми ею» [1, 55]. Представляется, что адекватная интерпретация
гитарной музыки ренессанса должна опираться на описания, изложенные в трактатах того времени.
Во второй половине XVII века появилась «Инструкция по игре на испанской гитаре» Гаспара
Санца (1640—1710), которая считается наиболее значительным из трактатов о гитаре того времени.
Эта работа была своего рода руководством по музыкальной грамоте, инструкцией по сочинению музыки, по гармонии и по правилам игры на гитаре, по постановке рук, в частности, рекомендует: для
легкости ведения руки деление струны на части, способ исполнения приема arpeado [11, 10], необходимость взаимодополнения и равноправия обеих рук (десятое правило), предлагает два правила
игры приемами rasgueado, punteado [ 11, 14-15].
Первая половина XVIII века (конец эпохи барокко – начало классицизма) породила выдающихся мастеров искусства исполнения на гитаре, создавших новые средства технологии искусства
игры. Появились описания приёмов и способов игры во множестве наставлений и школ.
Значительно изменяется техника игры на гитаре. Разделились способы игры: «rasgueado»,
который стал чисто народным способом и заключался в ударе мизинца, безымянного, среднего и указательного пальцев по всем струнам и скольжении указательного по ним в обратном движении; и
«punteado» — классический метод, состоящий в защипывании струн подушечками пальцев [3, 35].
Развитие музыкальной культуры в XVIII веке требовало появления новых технологий в средствах выразительности. Совершенствовался сам инструмент – менялось число струн, увеличился
объём корпуса гитары. Замена двойных струн одинарными, прибавлена шестая струна. Эволюция
инструмента создала большие возможности исполнительского творчества. Один из важнейших выразительных приёмов игры – игра legato – распространился с введением на гитаре шести одиночных
струн. На лютне и виуэле, предшественницах гитары, legato можно было осуществлять только на
первой, одинарной струне. По-видимому, игра legato именно на гитаре стала неотъемлемым приёмом
игры. Заметное влияние на гитарное исполнительство оказал трактат Ф. Моретти «Правила игры на
шестиструнной гитаре» [10], который стал наставлением многим гитаристам своего времени в техническом и музыкальном аспектах, второй из них – главный: «Правая рука должна находиться у голосового отверстия, так как в этом месте получается приятный тон» [10, 36].
Достижения в приёмах и способах игры на гитаре в начале XIX века представил выдающийся
ги-тарист и композитор Фердинанд Сор, обобщив их в Школе для гитары [12], которая многими оценивается как наиболее выдающееся сочинение, посвященное гитарной исполнительской технике. Рациональная постановка левой руки, которую предложил Сор, является актуальной и для современных
гитаристов. Им предложены новые для своего времени элементы техники исполнения : вынос
большого пальца левой руки за гриф как опору для остальных пальцев, описание техники «барре».
От техники Сора во многом произошел метод Тарреги. Ф. Сор объяснил и доказал необходимость
перпендикулярного положения пальцев при нажатии струн — «Вследствие того, что концы пальцев
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касаются струны не в перпендикулярном к ним направлении, требуется гораздо больше усилий для
их прижатия, и оттого, почти неизбежно, затрагивают соседние струны...». Впервые в школе Ф.Сора
рассмотрены вопросы технологии нюансов и темброобразования. Он обращает внимание на точное
понимание музыкального текста: «Примеры в музыке мне действительно говорят о том, что я должен
сделать; но текст должен мне сказать как я должен его сделать …» [ 12, 19-22].
Современное понимание гитарной техники в некоторых аспектах отличается от рекомендаций
Ф.Сора. Он недооценивал роль безымянного пальца правой руки, основная аппликатура – большой,
указательный и средний пальцы, а безымянный вводится только в аккордах, что приводит к неравномерному развитию всей кисти. Заметно меньше внимания он уделяет постановке и технике правой
руки. Для многих произведений, исполняемых сегодня, такое положение вещей неприемлемо.
Еще одно убеждение Ф.Сора сегодня неприемлемо – его отрицание ногтевого способа звукоизвлечения — «Вообще же, если не избегают ногтей, игра делается очень неприятною: страдает качество звука и выразительность игры, пиано теряет певучесть, а форте выходит недостаточно сильным» [12, 23]. В истории появления и развития технологий гитарного исполнительства школа Ф.
Сора занимает место одного из основополагающих трудов, большинство положений которого важно
и в наше время. Высшим достижением в развитии гитарных школ начала ХІХ века стала наиболее
ёмкая и всеобъемлющая школа Дионисио Агуадо [9] , которая до начала – середины ХХ-го века была
наиболее почитаемой гитаристами. Д. Агуадо издал В 1819 году «Собрание этюдов», в котором содержались все необходимые для игры на гитаре правила. Этюды, объяснения к ним, анализ техники
были включены в третье издание в 1843 году в Мадриде.
Школа Дионисио Агуадо отличалась новым подходом к освоению искусства игры на гитаре:
этюды на развитие разных видов техники отличались музыкальностью, предоставляли исполнителю
возможность работы над образной стороной, художественностью технических приёмов. Из технических рекомендаций для гитаристов интересна конструкция стула, обеспечивавшая не только устойчивость и удобство посадки, но и учитывающая акустические особенности звучания гитары. С современной точки зрения – Агуадо недостаточно внимания уделял обозначению положения правой руки.
В отличие от Ф.Сора Агуадо утверждал ногтевой способ звукоизвлечения. Возможность использования этого способа Сор связывал с личной одарённостью Агуадо: «… только превосходные
качества г. Агуадо заставляют прощать применение ногтей, и он сам запретил бы (это), если бы не
дошел до такой степени совершенства» [12, 22]. Почти для каждого технического приёма Агуадо рекомендовал специально созданные произведения – этюды, которых насчитывается множество в его
«Методе» [9]. Флажолеты, техника которых разработана Агуадо, стали обязательным атрибутом гитарного и скрипичного искусства. Технология исполнительского искусства включает важнейший элемент исполнительского возрождения нотной записи – выразительные свойства звука, которым Агуадо
посвятил раздел «Об экспрессии». Если выдающиеся мастера исполнения на гитаре начала ХIX века
по существу создали основу современного гитарного исполнительства, то Паганини принадлежит
роль гениального музыканта, показавшего вершины виртуозного и художественного мастерства. О
мастерстве и гениальности Паганини-скрипача известны множество отзывов и работ его современноиков. Почти единодушно он признан непревзойдённым скрипачём своего времени. Но: «Паганини играет на гитаре не хуже, чем на скрипке …»[ 7, 238].
В истории гитарного искусства не осталось теоретических работ от Н. Паганини, но о его видении возможностей гитары говорят не только тексты его сочинений для гитары. В его скрипичных
сочинениях есть множество свидетельств влияния гитарного исполнения, его творчество изобилует
примерами взаимопроникновения гитарных и скрипичных звучаний. Паганини использует весь гриф,
применяет пассажную игру с открытой струной, игру legato. «Щипковая» техника исполнения (пиццикато), двойные флажолеты, арпеджио, игра legato пассажей только левой рукой для Паганини была
средством музыкальной выразительности, общим для скрипки и гитары. У его современниковгитаристов эти элементы были распространены сравнительно мало, в те времена legato и pizzicato
использовали лишь как элемент украшения мелодии. Паганини считал возможным исполнять на гитаре все то, что можно сыграть на скрипке [8].
Мастера искусства гитары «золотого века» достигли вершин исполнительства и, по-видимому,
технология исполнительского искусства также находилась в тот период близко к возможностям инструмента и художественным задачам, которые актуальны и сегодня. Во второй половине XIX века
достигли расцвета оперная, симфоническая и инструментальная музыка, роль гитары начала века
перешла к фортепиано. Ведущие музыканты перестали считать гитару серьезным инструментом, забылись многие традиции, погибли редкие ноты и манускрипты. Очевидно, что были утрачены и многие традиции гитарного исполнительства. Возрождение гитары началось в конце ХІХ века в Испании
и связано с именем Франсиско Эшеа Таррега, выдающимся испанским гитаристом, композитором,
основоположником современной школы игры на гитаре. Современники сравнивали Таррегу с крупнейшими исполнителями-современниками - скрипачом Пабло де Сарасате и пианистом Антоном Рубинштейном.
В опубликованных музыковедческих и методических работах об искусстве выдающихся гитаристов времени возрождения и дальнейшего развития гитары в ХХ веке описаны приёмы и способы
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игры на гитаре, которые во многом опираются на мастерство гитаристов, освоенное в начале ХІХ века. Понимание исполнительского искусства времени «золотого века» гитары позволяет не только
проникнуть в музыкальное мышление того времени, но и не допустить повторения заблуждений минувшего времени (например, возрождения спора о безногтевом и ногтевом способах звукоизвлечения
– школы Роча, Пухоля и др.)
Научная новизна. Вводятся в понимание структуры исполнительского гитарного музыкального
творчества системообразующие понятия «технология» и «технологический процесс». С позиции этих
понятий анализируется появление в гитарном исполнительском искусстве новых способов, приёмов
звукоизвлечения, технологий управления тембром и выразительностью звуковой линии, отдельных
звуков и аккордов.
Выводы. За столетия профессионального развития гитары возник огромный сольный гитарный репертуар, написаны и исполнялись переложения из репертуара для многих музыкальных инструментов. Всё это предопределило появление новых элементов технологии искусства исполнения,
включивших ощутимые изменения в постановке игрового аппарата гитариста. Кардинально изменившиеся требования к качеству звукоизвлечения, вызвали новые исполнительские приёмы. Анализ различных сторон технологии гитарного исполнительства в историческом аспекте позволяет определить
два направления практической значимости такого анализа – это: 1) он позволяет соотнести приёмы и
способы звукоизвлечения с традициями эпохи создания произведений; 2) позволяет исключить в методике освоения гитарного исполнительства несвойственные данному произведению стилевые особенности.
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СТИЛЬ ТА ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУЧАСНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МІНІАТЮРИ
Метою статті є комплексний розгляд сучасної фортепіанної мініатюри у взаємозв'язку стильової та виконавської проблематики, визначення властивих мініатюрі характерних особливостей, які виявляються в єдності
змісту і форми твору. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових, мистецтвознавчих
та культурологічних підходів, серед яких стильовий, жанровий, порівняльно-історичний, а також комплекс методів
і аналітичних підходів, вироблених в галузі герменевтики і теорії інтерпретації. Теоретичною основою роботи при
дослідженні стилю - від стильових тенденцій часу до стилю окремого твору - стали фундаментальні праці в галузі
естетики, літературознавства та музикознавства. Особливе значення для роботи має фундаментальна праця К.
Зенкіна, присвячена дослідженню фортепіанної мініатюри у творчості композиторів-романтиків. Наукова новизна
дослідження визначається зверненням до малодослідженою тематики – фортепіанної мініатюри другої половини XX - початку XXI ст. Вперше крізь призму мініатюри аналізуються змістові і жанрово-стильові особливості, характерні для фортепіанної музики, виявляються нові тенденції в галузі виконавської інтерпретації жанру фортепіанної мініатюри. Висновки. Вбираючи до себе різнополярність стильових тяжінь епохи, фортепіанна мініатюра
відображає найбільш впливові тенденції часу, пов'язані з неокласицизмом, неоромантизмом, неофольклорними,
авангардистськими, мінімалістськими і джазовими течіями. Одночасно у мініатюрі втілюється безліч художніх
концепцій постмодернізму, пов'язаних з ідеями «нової еклектики», «нової простоти», «нової релігійності», «нової
естетики числа». Жанр сучасної фортепіанної мініатюри постає багатогранним музичним феноменом, який яскраво розкривається у різноманітних аспектах свого існування. Сучасна фортепіанна мініатюра не тільки глибоко
відображає дух нашої епохи, але й має багатий потенціал комунікативних та художніх якостей.
Ключові слова: фортепіанна мініатюра; стиль; жанр; постмодернізм; інтерпретація.
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Стиль и исполнительская интерпретация современной фортепианной миниатюры
Целью статьи является комплексное рассмотрение современной фортепианной миниатюры во взаимосвязи стилевой и исполнительской проблематики, определение присущих миниатюре характерных особенностей,
которые проявляются в единстве содержания и формы произведения. Методология исследования основана на
сочетании общенаучных, искусствоведческих и культурологических подходов, среди которых стилевой, жанровый, сравнительно-исторический, а также комплекс методов и аналитических подходов, выработанных в области
герменевтики и теории интерпретации. Теоретической основой работы при исследовании стиля - от стилевых
тенденций времени к стилю отдельного произведения - стали фундаментальные труды в области эстетики, литературоведения и музыковедения. Особое значение для работы имеет фундаментальный труд К. Зенкина, посвященный исследованию фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Научная новизна
исследования определяется обращением к малоисследованной тематике - фортепианной миниатюре второй
половины XX - начала XXI в. Впервые сквозь призму миниатюры анализируются содержательные и жанровостилевые особенности, характерные для фортепианной музыки, выявляются новые тенденции в области исполнительской интерпретации жанра фортепианной миниатюры. Выводы. Вбирая в себя разнополярность стилевых тяготений эпохи, фортепианная миниатюра отражает наиболее влиятельные тенденции времени, связанные
с неоклассицизмом, неоромантизмом, неофольклорными, авангардистскими, минималистскими и джазовыми
течениями. Одновременно в миниатюре воплощается множество художественных концепций постмодернизма,
связанных с идеями «новой эклектики», «новой простоты», «новой религиозности», «новой эстетики числа».
Жанр современной фортепианной миниатюры является многогранным музыкальным феноменом, который ярко
раскрывается в различных аспектах своего существования. Современная фортепианная миниатюра не только
глубоко отражает дух нашей эпохи, но и имеет богатый потенциал коммуникативных и художественных качеств.
Ключевые слова: фортепианная миниатюра; стиль; жанр; постмодернизм; интерпретация.
Zhukova Olga, tutor of the Dnipropetrovsk Мusic Academy by M. Glinka
Style and Performing Interpretation of Modern Piano Miniature
The purpose of the article is a comprehensive consideration of modern piano miniatures in the relationship between stylistic and performing issues, defining inherent miniatures of characteristic features that are manifested in the
unity of the content and form of the work. The methodology of the research is based on a combination of general scientific, artistic and cultural approaches, including stylistic, genre, comparative-historical, as well as a set of methods and
analytical approaches developed in the field of hermeneutics and interpretation theory. Fundamental works in the field of
aesthetics, literary criticism and musicology have become the theoretical basis of work in the study of style - from stylistic
tendencies of time to the style of a separate work. Of particular importance to the work is the fundamental work of K.
Zenkin, devoted to the study of piano miniatures in the work of romantic composers. The scientific novelty of the research is determined by the application to the little-studied subjects - piano miniature of the second half of the XX - beginning of the XXI century. For the first time, through the prism of the miniature, the content and genre-style features
characteristic of piano music are analyzed, new trends in the field of performing the interpretation of the genre of piano
miniatures are revealed. Conclusions. By absorbing the heterogeneity of style gains of the era, the piano miniature re-
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flects the most influential tendencies of time associated with neoclassicism, neo-romanticism, neo-folklore, avant-garde,
minimalist, and jazz currents. At the same time, the miniature embodies many artistic concepts of postmodernism, associated with the ideas of "new eclecticism", "new simplicity", "new religiosity", "new aesthetics of the number". The genre
of contemporary piano thumbnail is a multifaceted musical phenomenon, which is clearly revealed in various aspects of
its existence. The modern piano miniature not only deeply reflects the spirit of our era, but also has a rich potential of
communicative and artistic qualities.
Key words: piano miniature; style; genre; postmodernism; interpretation.

Актуальність дослідження. Стаття присвячена дослідженню феномену фортепіанної мініатюри періоду другої половини XX - початку XXI століття. Цей час характеризується багатьма тенденціями, що визначають саму життєздатність жанру фортепіанної мініатюри і актуальність його вивчення
зокрема. У числі таких тенденцій – велика насиченість подієвого процесу пострадянського простору
та безперервне ущільнення самого музичного часу, що відзначається вченими з різних галузей наукового знання, що й зумовило інтерес у суспільстві до малих форм у різних видах мистецтва. До обставин, що також пояснюють підвищення уваги до жанру мініатюри, додамо ще одну, яка до сих пір мало
помічається мистецтвознавцями. Вона пов'язана з кількісними показниками присутності мініатюри у
композиторській творчості даного періоду часу, оскільки, починаючи ще з 50-х років ХХ століття, радянськими авторами був створений величезний пласт малих фортепіанних творів, який не піддається
точному підрахунку.
Радянська доба увійшла в історію музики як період, в який перевага віддавалася монументальним жанрам - симфонія, опера, ораторія. Жанр фортепіанної мініатюри був порівняно мало витребуваний домінуючим
соціокультурним середовищем. Ця певна чужорідність і навіть деяка
маргінальність жанру проявила себе у багатьох особливостях його існування. Перш за все це майже
повна відсутність виконань - величезна кількість творів музики (сотні, тисячі п'єс) ніколи не виконувалися навіть у навчальному процесі. Навіть у теперішній час коло мініатюр, що входять до педагогічного та виконавського репертуару, розширюється досить повільно. Однак саме у виконавській сфері
роль мініатюри неможливо переоцінити. Властива їй емоційна і образна змістовність сприяє формуванню найважливіших виконавських якостей: артистизму, безпосередньості та особливої виразності
ігрового начала. Важливою стає роль мініатюри у фортепіанному класі - вона становить невід'ємну
частину репертуару на всьому протязі музичного навчання, сприяє вирішенню великої кількості художніх і методичних завдань.
Парадоксальність існування мініатюри проявилася й у ставленні до неї навіть композиторів, бо
багато з них до нещодавнього часу не вважали навіть за обов'язкове датувати створення своїх дрібних фортепіанних творів. Слід зазначити, що жанр фортепіанної мініатюри так і не отримав цілісного
висвітлення у науковій літературі. Все це у сукупності визначає актуальність даної роботи.
Метою статті є комплексний розгляд сучасної фортепіанної мініатюри у взаємозв'язку стильової та виконавської проблематики, визначення властивих мініатюрі характерних особливостей, які
виявляються в єдності «всього змісту і всієї форми твору» [7, 36].
Ступінь вивченості проблеми. Серед наукових досліджень, присвячених фортепіанному мистецтву, практично відсутні роботи, що відображають проблеми сучасної мініатюри як цілісного явища у творчості композиторів другої половини XX - початку XXI ст. Фундаментальні дослідження К. Зенкіна, що розкривають особливості поетики романтичної мініатюри, охоплюють собою панораму
фортепіанної музики XIX - першої половини XX ст.[3; 4]. Важливі висновки, що стосуються поетики
жанру мініатюри у різних видах мистецтва, містяться в статті Є. Назайкінського [10]. Окремі сторони
фортепіанної мініатюри у творчості композиторів вивчалися в роботах І. Башарова, В. Боголєпова, І.
Ліхачової, С. Ісаєвої і Е. Гунин, Т. Левая, Р. Донін, Л. Романової, Т. Юрової [2; 5; 6; 10; 11]. Однак за
межами спеціального вивчення виявляються такі значущі проблеми, як: динаміка існування жанру у
різні періоди історії, пріоритети в області змісту та засобів художньої виразності, а також його здатності до відбиття провідних стильових тенденцій часу. Недостатньо дослідниками охоплені також області, пов'язані з датуванням і хронологічною періодизацією матеріалу та питання, обумовлені виконавськими і педагогічними аспектами існування фортепіанної мініатюри.
Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових, мистецтвознавчих та
культурологічних підходів, серед яких стильовий, жанровий, порівняльно-історичний, а також комплекс
методів і аналітичних підходів, вироблених в області герменевтики і теорії інтерпретації. Теоретичною
основою роботи при дослідженні стилю - від стильових тенденцій часу до стилю окремого твору - стали фундаментальні праці в галузі естетики, літературознавства та музикознавства (Ю. Борев, Д. Ліхачов, О. Лосєв) [7; 9]. Проблеми жанру досліджувалися також в опорі на праці вчених-філологів М.
Бахтіна та Ю. Лотмана. Особливе значення для нашої роботи має фундаментальна праця К. Зенкіна,
присвячена дослідженню фортепіанної мініатюри у творчості композиторів-романтиків [3].
Наукова новизна статті визначається зверненням до малодослідженою тематики – фортепіанна мініатюра другої половини XX - початку XXI ст. Вперше крізь призму мініатюри аналізуються
змістові і жанрово-стильові особливості, характерні для фортепіанної музики, виявляються нові тенденції в області виконавської інтерпретації жанру фортепіанної мініатюри.
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Фортепіанна мініатюра постає як особливий жанровий різновид камерної музики, що володіє
специфічною системою засобів музичної виразності. Взагалі проблема поділу музичних форм на великі та малі отримала висвітлення у працях Ю.Тинянова, Н. Гуляницького, Л. Фрейверт. Основна
відмінність між цими формами знаходиться не тільки в галузі розміру твору, але й в особливостях
формоустрою - у великих формах акцентується увага на великих елементах, у малих – на деталях і
нюансах. Таким чином, можливо зробити висновок про необхідність розмежування понять саме мініатюри і малої форми, які можуть бути представлені як співвідношення жанру та найбільш відповідною
йому композиційної моделі.
Теоретичною основою для даного дослідження прислужила фундаментальна праця К. Зенкіна
«Фортепіанна мініатюра та шляхи музичного романтизму», яка охоплює собою період початку XIX першої половини XX століття. Характерні ознаки мініатюри, за К. Зенкіним, включають романтичний
порив і емоційну гнучкість, смислову напруженість інтонування та народжену нею «приховану програмність». Жанр, на думку вченого, невіддільний від фортепіано як інструмента одночасно камерного
та універсального, що володіє невичерпними виразними можливостями [3].
Розглядаючи особливості поетики мініатюри, можна відзначити, що до специфічних жанрових
рис мініатюри можна віднести: подвійність і амбівалентність образно-емоційної сфери; символічність і
метафоричність художнього простору; специфічну організацію форми, підпорядковану інтонаційним
принципам розвитку; прагнення до циклізації. Необхідно також відзначити посилення ролі програмності у фортепіанних п'єсах другої половини XX століття, а також ряд нових тенденцій у розвитку
циклічних творів.
Звернення до фортепіанної мініатюри другої половини XX століття викликає необхідність
усвідомлення «стилю часу», що характеризується різнополярністю естетичних установок. Основоположним стало для нас розуміння стилю як «принципу конструювання ... всього потенціалу художнього
твору в цілому», що здійснюється за допомогою «прототипу» або «первинної моделі» [9, 39]. Ми спираємося також на тезу Д. Лихачова, згідно з яким стиль найяскравіше проявляє себе в окремому творі,
а «стилеутворююча система може бути розкрита в усіх елементах твору» [7, 36].
З точки зору композитора В. Сільвестрова як автора жанр мініатюри акумулює у собі спонтанне творче начало. Саме йому належить визначення мініатюри як «ядра творчого процесу», цінність
якого полягає у здатності до кристалізації інтонаційної основи, що відбиває сутнісні характеристики
музичного мистецтва [6]. Про особливе значення мініатюри зазначає й А. Пярт - створення ним фортепіанної п'єси «Для Аліни» стало стимулом до здобуття іншого, раніше не існуючого стилю [6]. Таким
чином, багато сучасних композиторів прямо вказують на особливу роль мініатюри у контексті власної
творчості.
У музично-виконавськоій культурі другої половини XX століття виникає й новий досвід інтерпретації. Горизонти цього багатогранного поняття значно збагатилися у XX столітті завдяки використанню ідей герменевтики, які отримали свій розвиток у філософських працях Г.-Х. Гадамера, П. Рікера, Е.-Д. Хірша. Однією з ключових категорій стає «розуміння», що має на увазі повторення процесу
творчості у зміненому порядку.
Виконавська інтерпретація охоплює сфери, які представляють практичні питання виконавського мистецтва і зачіпають такі важливі аспекти виконавської виразності, як: форма, фактура, фразування, ритм, артикуляція, штрихи, динаміка, агогіка. Необхідно також відзначити виникнення нових підходів в області виконавської інтерпретації, які визначаються загальними тенденціями епохи. Так,
стильовий плюралізм у мистецтві породжує множинність інтерпретаційних підходів та наближає діяльність виконавця до наукового пошуку.
Існують характерні риси камерного виконавського стилю, у рамках якого саме й існує фортепіанна мініатюра. Його формування зумовлене, зокрема, активним пошуком нових форм концертної діяльності. У виконавському стилі мініатюри присутні лірична витонченість, увага до деталей, різноманітність динамічного і алогічного нюансування. Разом з тим, драматичні колізії XX століття значно
розширюють межі жанру, залучаючи до виконавського арсеналу більш ширший спектр образних, смислових і темброво-динамічних засобів художньої виразності. До важливих практичних аспектів інтерпретації мініатюри можна віднести моменти, які пов'язані з прийомами алогічного та динамічного нюансування, а також з особливим сенсоутворювальним значенням деталей (гармонічний зворот,
фактурна або ритмічна формула, лейтінтервал).
Переважна частина фортепіанних мініатюр – це програмна музика. Естетика часу, що вимагає
ясності і доступності змісту, знаходить у цьому своє послідовне втілення. Програмність - найважливіша властивість мініатюри, по суті, мега властивість, яка проникає в усі її різновиди та охоплює
широкий спектр емоційної і образної сфери. Коло ідей, що складають основу програми у тому чи іншому творі, як вже давно відомі, так й зовсім нові, привнесені часом. Так, наприклад, у мініатюрі
зберігається увага до всіх традиційних видів програмної музики - музичним картинам і замальовкам,
творам, навіяним світом природи та різними казковими образами.
Кінець XX - початок XXI ст. являє собою складний і досить суперечливий період - вектор його
духовної спрямованості у значній мірі визначають філософські ідеї постмодернізму. Своєрідний «дух

393

Мистецтвознавство

Жукова О М.

часу» суттєво впливає й на жанр фортепіанної мініатюри зламу віків, в якої знаходять відображення
соціальні та естетичні зміни, що спостерігаються у музичному мистецтві періоду.
Аналіз палітри жанрів і метаморфоз, що відбуваються з ними, виявляє ряд об'єктивних тенденцій, які визначають існування мініатюри у сучасних умовах. Так, останні десятиліття відзначені не
тільки зменшенням кількості обробок народних мелодій, але й певною зміною їх змістовного ракурсу.
Зміни також стосуються конкретних жанрів - наприклад, прелюдії і етюда, у значній мірі втрачають свій
непрограмний характер - більшість творів, які фігурують у музичній панорамі цього періоду, мають узагальнено-сюжетні підзаголовки.
Як і раніше, значне місце у творчості композиторів 1990-х - 2000-х років належить дитячій музиці, тематика якої висвічує динаміку соціокультурних змін, що відбулися в суспільстві. Зникнення у
пострадянському просторі «залізної завіси» та відкриття кордонів стимулює розширення й «географії»
самих творів. У цей період часу створюється також велика кількість збірників дитячих п'єс дидактичної
спрямованості, концепцію яких можна визначити як «навчання із захопленням». Однією з характерних
особливостей сучасного етапу розвитку фортепіанної педагогічної мініатюри є її тісний зв'язок зі словом - віршами, прислів'ями, скоромовками. Значне місце в області сучасної дитячої мініатюри належить джазовим п'єсам - широкий розвиток цього напрямку спостерігається і в інших сферах фортепіанної мініатюри, що призводить до створення цілих циклів прелюдій, блюзів, регтаймів.
Ще одна помітна тенденція сучасного етапу творчості полягає в активному використанні символічної програмності як певного «вільного асоціативного поля» (В. Тарнопольський), що знаходить
вираз у прагненні до словотворчості, а також у появі мініатюр з назвами на іноземних мовах [6].
У цей період часу присутні практично всі жанри, які характерні для втілення мініатюри. Однак,
незважаючи на згадану традиційність, їх трактування нерідко представляється незвичайним, часом
навіть експериментаторським. Також для наших років характерний постійно зростаючий інтерес авторів до багатогранного жанру постлюдії, яка уособлює певний символ «кінця часу композиторів» (В.
Мартинов). Дана тенденція відбивається у появі ряду творів (наприклад В. Сильвестрова), в яких
рельєфно переломлюється індивідуальна авторська концепція, що дозволяє у повній мірі усвідомити
глибинну самобутність «стилю твору» [6].
Сучасна мініатюра представляє собою складне явище, в якому традиційні та новаторські риси
творчості сплетені у єдине нерозривне ціле. До найбільш стабільних елементів даного жанрового комплексу відносяться такі ознаки, як: дотримання принципу «велике у малому»; символічність і метафоричність емоційно-образної сфери; подвійність і амбівалентність; смислова напруженість інтонування;
компактність і лаконізм форми. Одночасно в розвитку сучасної мініатюри спостерігаються явища, пов'язані з посиленням впливу індивідуально-авторського початку на саму жанрову систему; інтенсифікацією драматургічних процесів; модифікацією початкового імпульсу у створенні твору; активним
використанням у композиції принципів монтажної форми; розкриттям нових тембрових властивостей
фортепіанного звучання.
Висновки. Мініатюра, яка ввібрала в себе основні тенденції мистецтва другої половини XX початку XXI ст., стає своєрідним «літописом епохи», що відображає багато її тенденцій і віяннь. Процеси, що характеризують розвиток фортепіанної мініатюри у різні періоди, відрізняються диференційованою і внутрішньою неоднорідністю. Кінець ХХ і початок XXI століття відзначені зростанням інтересу авторів до духовно-сакральної сфери, жанру постлюдії та подальшим розвитком сфери
меморіального. До найбільш затребуваних областей сучасної мініатюри в усі періоди існування відноситься сфера програмної музики, значну частину якої становлять твори дитячої тематики. Відмінною ж
особливістю другої половини XX - початку XXI ст. стає розквіт жанру дитячої педагогічної мініатюри.
Вбираючи до себе різнополярність стильових тяжінь епохи, фортепіанна мініатюра відображає найбільш впливові тенденції часу, пов'язані з неокласицизмом, неоромантизмом, неофольклорними, авангардистськими, мінімалістськими і джазовими течіями. Одночасно у мініатюрі втілюється безліч художніх концепцій постмодернізму, пов'язаних з ідеями «нової еклектики», «нової простоти», «нової
релігійності», «нової естетики числа». Таким чином, жанр сучасної фортепіанної мініатюри є багатогранним музичним феноменом, який яскраво розкривається у різноманітних аспектах свого існування.
Дана робота покликана привернути увагу до різнобічних проблем сучасної фортепіанної мініатюри,
яка не тільки глибоко відображає дух нашої епохи, але ще й володіє багатим потенціалом комунікативних і художніх якостей.
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НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖАНРУ РЕКВІЄМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МУЗИЦІ
Мета статті. Стаття присвячена питанню національних особливостей розвитку реквієму як жанру заупокійної музики в англійській музичній традиції і творчого інтересу до нього композиторів сучасності. Методологія. У
дослідженні використовуються системний та музично-культурологічний методи, які спрямовані на виявлення національно-культурного контексту становлення професійної музичної творчості в Англії в контексті взаємодії різних
етнічних і богослужбових традицій. Метод музично-стильового аналізу застосовується для визначення специфічних стилістичних показників заупокійної музики в англіканстві, що дозволяє розглядати творчі досвіди композиторів cередини XX - початку XXI століть в контексті національної традиції. Наукова новизна. Національнокультурні витоки реквієму в англійській хоровій музиці не досліджувалися в українському музикознавстві, також
спеціально не розглядалися сучасні композиторські інтерпретації цього жанру. З огляду на специфіку розвитку
богослужбової музики в Англії, дослідницький інтерес звернений до генезису жанрово-стильової специфіки заупокійної меси в творчості англійських композиторів. Дана проблематика значною мірою заповнює тематичні прогалини у вивченні англійської музичної культури. Висновки. Доля реквієму в англійській музичної традиції складалася в складних і суперечливих умовах взаємодії римо-католицьких традицій і реформаторських англіканських
оновлень богослужбової практики. Спеціальними догматичними принципами обумовлено "зникнення" жанру заупокійної меси в англіканстві і формування відповідного чину поховання, який значно відрізняється від латинського реквієму. Стиль англіканського хоралу складався у відповідності з вимогами до мінімалізації виразних музичних
засобів і ясності. Жанри гімну і антему є найбільш показовими для англіканського співу в стилістичному відношенні і затребуваними в композиторській практиці сучасності.
Ключові слова: реквієм; англійська музика; британська музика; хорова музика; англіканство; англіканський спів; національна традиція.
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Национальные аспекты развития жанра реквиема в английской музыке
Цель статьи. Статья посвящена вопросу национальных особенностей развития реквиема как жанра заупокойной музыки в английской музыкальной традиции и творческого интереса к нему композиторов современно-
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сти. Методология. В исследовании используются системный и музыкально-культурологический методы, направленные на выявление национально-культурного контекста становления профессионального музыкального творчества в Англии в контексте взаимодействия различных этнических и богослужебных традиций. Метод музыкально-стилевого анализа применяется для определения специфических стилистических показателей заупокойной
музыки в англиканстве, что позволяет рассматривать творческие опыты композиторов cередина XX - начала XXI
веков в контексте национальной традиции. Научная новизна. Национально-культурные истоки реквиема в английском хоровой музыке не исследовались в украинском музыковедении, также специально не рассматривались
современные композиторские интерпретации этого жанра. Учитывая специфику развития богослужебной музыки
в Англии, исследовательский интерес обращен к генезису жанрово-стилевой специфики заупокойной мессы в
творчестве английских композиторов. Данная проблематика в значительной мере восполняет тематические пробелы в изучении английской музыкальной культуры. Выводы. Судьба реквиема в английской музыкальной традиции развивалась в сложных и противоречивых условиях взаимодействия римо-католических традиций и реформаторских англиканских обновлений богослужебной практики. Специальными догматическими принципами
обусловлено «исчезновение» жанра заупокойной мессы в англиканстве и формирование соответствующего чина
погребения, который значительно отличается от латинского реквиема. Стиль англиканского хорала складывался
в соответствии с требованиями к минимализации выразительных музыкальных средств и ясности. Жанры гимна
и антемю является наиболее показательными для англиканского пения в стилистическом отношении и востребованными в композиторской практике современности.
Ключевые слова: реквием; английская музыка; британская музыка; хоровая музыка; англиканство; англиканский пение; национальная традиция.
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National aspects of the development of the requiem genre in English music
Purpose of the article. The article is devoted to the issue of national features of the development of the requiem as a genre of funeral music in the English musical tradition and the creative interest of contemporary composers.
Methodology. The study uses systematic and musical-cultural methods aimed at revealing the national and cultural context of the formation of professional musical creativity in England in the context of the interaction of various ethnic and
liturgical traditions. The method of musical-style analysis is used to determine the specific stylistic characteristics of the
funerary music in Anglicanism, which allows us to consider the creative experiences of the composers of the mid-20th early 21st centuries in the context of the national tradition. Scientific novelty. National-cultural sources of the requiem in
the English choral music were not studied in Ukrainian musicology, nor were modern compositional interpretations of this
genre specifically considered. Given the specifics of the development of liturgical music in England, the research interest
is turned to the genesis of the genre-style specificity of the funeral mass in the works of English composers. This problem
largely compensates for the thematic gaps in the study of the English musical culture. Conclusions. The fate of the requiem in the English musical tradition developed in complex and contradictory conditions of interaction between Roman
Catholic traditions and the reformist Anglican renewal of liturgical practice. Special dogmatic principles stipulate the "disappearance" of the genre of the funeral mass in Anglicanism and the formation of an appropriate burial order, which differs significantly from the Latin requiem. The style of the Anglican chant was formed in accordance with the requirements
for the minimization of expressive musical means and clarity. Genre anthem are the most indicative for Anglican singing
in stylistic terms and are in demand in contemporary compositional practice.
Keywords: requiem; English music; British music; choral music; Anglicanism; Anglican singing; national tradition.

Актуальність теми дослідження. Хорові реквієми, створені англійськими композиторами другої
половини ХХ століття, міцно закріпилися в сучасній виконавській практиці і концертного життя. Твори
таких видатних авторів як Б. Бріттен, Е. Л. Уеббер, Дж. Раттер, К. Дженкіс, Дж. Тавенер, Б. Чілкотт
складають значну частину сьогоднішнього європейського та українського хорового репертуару. Вони
представляють вагомий в художньому плані шар сучасного європейського хорового мистецтва. Однак,
попри всю очевидність затребуваності у виконавській практиці, питання історії розвитку жанру реквієму в Англії і його національної специфіки досі не ставали предметом спеціальних музикознавчих
дослідження в Україні. Зокрема, проблема національної своєрідності жанру реквієму, пов'язаного зі
складним і суперечливим історичним контекстом його розвитку практично не обговорювалася. Ця обставина обумовлює актуальність звернення до даної теми і необхідність її наукового осмислення.
Аналіз досліджень і публікацій. До питань розвитку англійської хорової культури у 1970-80- ті
роки зверталася професор Санкт-Петербургської консерваторії Л. Г. Ковнацька, яка до сих пір є
найбільшим фахівцем в області британської музичної культури: відомості про хорову музику та творчисть окремих композиторів міститися в її монографії і окремих статтях [3]. Однак вона не звертається
спеціально до окремих жанрів богослужбової музики в Англії, а реквієм Б. Бріттена, який справедливо
розглядається як одна з вершин англійської музичної культури ХХ століття, обговорюється нею з позицій зв'язків з традиціями латинського реквієму, національних хорових традицій і жанрових тенденцій
ХХ століття . Жанрова специфіка і еволюційні аспекти реквієму як жанру заупокійної музики спеціально обговорювалися в розробках М. Мохової [4], А. Єфіменко [2], Ю. Булавінцевої [1]. Об'єктом дослідження українскького музикознавця О. Муравський стала протестантська традиція заупокійної музики (лютеранської), яку вона розглядає на прикладі німецького реквієму [5].
Наукова новизна. Національно-культурні витоки реквієму в англійській хоровій музиці не досліджувалися в українському музикознавстві, також спеціально не розглядалися сучасні композиторські
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інтерпретації цього жанру. З огляду на специфіку розвитку богослужбової музики в Англії, дослідницький інтерес звернений до генезису жанрово-стильової специфіки заупокійної меси в творчості англійських композиторів. Дана проблематика значною мірою заповнює тематичні прогалини у вивченні англійської музичної культури.
Мета статті – позначити суттєві для розуміння національної специфіки реквіємів британських
композиторів історико-культурні витоки побутування цього жанру.
Виклад основного матеріалу. У музикознавчих дослідженнях англійської музичної культури
завжди відзначається значення хорового мистецтва. Природу фундаментального значення хорової
традиції для англійської професійної музики пояснює споконвічний зв'язок хорової музики професійних
композиторів з духовно-релігійними ідеями та власне церковним існуванням багатьох хорових жанрів
(меси, антеми, гімни, псалми). Показовою є в цьому плані фігура Г. Генделя, який, успадковувааши ці
традиції, вивів хорову композицію сакрально-релігійного змісту в умови концертного виконання і тим
самим заклав основи закономірного звернення британських композиторів другої половини ХХ століття
до жанрів церковної музики – меси, реквієму, псалму та ін.
Особливий інтерес в цьому сенсі викликає жанр реквієму, до якого зверталися майже всі великі британські композитори другої половини ХХ - рубежу XXI століть (Е. Л. Уеббер, Б. Чілкотт, Дж.
Раттер, Дж. Тавенер, К. Дженкіс). З одного боку, симптоматичне звернення сучасних британських авторів до цього жанру заупокійної музики можна пояснити об'єктивними факторами, які пов'язані з морально-етичними устремліннями музичного мистецтва ХХ століття: «Показово, що для ХХ століття,
коли питання майбутнього людства стоять особливо гостро, реквієм бере на себе функцію жанру,
здатного осмислити дійсність, виявити її вузлові протиріччя. В цьому відношенні жанр володіє комплексом необхідних показників – містить «позитивну ідею», що спонукає до утвердження моральноетичного ідеалу, має здатність її затвердити», – зазначає Н. І. Тарасевич [7, 108].
З іншого – цей інтерес сучасних композиторів до реквієму можна розцінювати як певну реабілітацію «неіснуючого» жанру, який в складних і суперечливих умовах історичної еволюції англійської церкви був просто викреслений із композиторської практики. У XVI столітті Едуардом VI були скасовані всі церкви і монастирі, які підтримували «... шкідливі думки про чистилище і меси ... які потрібно
служити за тих, хто пішов» [6, 91]. Тому в англіканстві була скасована практика молитовного заступництва за померлих, і відповідно – в церковній богослужбовій практиці була відсутня заупокійна меса.
Англіканська церква з часів Реформації була офіційною державною церквою в Англії, і догматичні основи цієї гілки протестантизму визначили обрядові особливості її богослужбової практики. Як
відомо, догматичними підставамі християнської богослужбової музики, у тому чіслі заупокійної служби,
були «... віра в безсмертя Душі, у зв'язок та взаємодію світу земного и потойбічного, а такоже переконаність у надзвичайно важлівій посередніцькій роли церкви у цьом процесі ...» [5, 4]. Ці постулати стали етичним фундаментом заупокійної обрядовості у католіцізмі и православ'ї. «Їх головну мету можна
візначіті як прагнення допомогти душі покійного перейти у "світ інший" і позбутися гріхів», – відмічає О.
Муравська [5, 4].
Протестантськи гілки християнства займають іншу позицію у питаннях Життя і Смерті та посередництва церкви у відносинах живих та мертвих: й лютеранство, й кальвінізм, й англіканство не допускає молитовного заступництва живих за померлими і відповідної траурної ритуальності. Таке ставлення до основних питань людського життя пов'язані із запереченням функцій церкви як головного
посередника між Богом і людьми та відмовою від ритуальної сторони цієї ідеї, якщо мова йдеться про
посередницьку функцію церкви та священика в справі прощення гріхів. Таке розуміння співвідношення
життя і смерті людини витікає з так званого принципу «виправдання вірою», який пов'язаний виключно
із земним життям, з реальністю існування людини в людському світі. Але, звісно, смерть як факт людського життя усвідомлювалася протестантизмом як важлива подія, яка заслуговує уваги, хоча б і не
такої як у католицтві та православ'ї. Ця подія людського буття здобула в богослужбовій англіканській
практиці інше втілення, яке обумовило існування досить широкого жанрового розуміння заупокійної
музики – меса, антем, гімн, реквієм тощо. О. Муравська зауважує, що ці жанрові моделі
«…функціонують не стільки в обрядово-містичній якості, скільки у метафоричній протинаправленій
паралелі з католицькою традицією заупокійної музики, що склалася значно раніше» [5, 6]. Структура
цих жанрів значно простіша, ніж у католицькому варіанті: вони могли складатися з виконання громадою гімна та проповіді священика. «На відміну від латинського реквієму, цей тип служби не можна
представити як закінчений канонізований обряд. Його призначення можна скоріше визначити як
останній дар тим, хто пішов із життя, і перш за все як "memento mori", утішання для живих» [5, 6].
Англіканська «Книга загальних молитов», яка довгий час була основною збіркою молитов в
Англії, Уельсі та Ірландії, не містить заупокійної меси, але замість цього в ній є так зване «Замовлення
на Похорон Мертвих» в розділі «Пастирських служб», яке виконує функцію чину поховання померлих.
Воно складається з декількох текстів, взятих з Біблії, які вимовляються священиком. Ці тексти складають сім фрагментів з канонічного тексту і вони відомі серед громади як «похоронні речення». Наводимо їх повний текст:
1. I am the resurrection and the life, saith the Lord: he that believeth in me, though he were dead,
yet shall he live; and whosoever liveth and believeth in me, shall never die (Ісус сказав: Я воскресіння й
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життя; Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І всякий живе та хто вірує в Мене не помре повік.
Євангеліє від Іоанна);
2. I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And
though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God: whom I shall see for myself,
and mine eyes shall behold, and not another (А я знаю, що мій Викупитель живий, і останнього дня Він
підійме із пороху цю шкіру мою, що розпадається, я во плоті своїй побачу Бога. Я побачу Його, й мої
очі, а не очі чужі побачать Його. Книга Іова);
3. We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave, and
the Lord hath taken away; blessed be the Name of the Lord (Бо ми нічого не принесли в світ, то нічого не
можемо й винести з нього. Господь дав, і Господь відняв; буде Ім'я Господа благословенно (1 Послання до Тимофія, Книга Іова);
4. Man, that is born of a woman, hath but a short time to live, and is full of misery. He cometh up,
and is cut down, like a flower; he fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay (Людина, що
від жінки народжена, короткоденна та повна печалями: як квітка, вона виходить і зів'яне, і втікає, мов
тінь, і не зупиняється. Книга Іова);
5. In the midst of life we are in death: of whom may we seek for succour, but of thee, O Lord, who
for our sins art justly displeased? Yet, O Lord God most holy, O Lord most mighty, O holy and most merciful
Saviour, deliver us not into the bitter pains of eternal death (У розпал життя ми перебуваємо в смерті, про
кого ми можемо шукати допомогу, але ж про тебе, Господи, хто за наші гріхі невтішене? Але, Господи
Боже, святішій, о, Господь наймогутнішій, святий и милосердний Спаситель, який врятує нас у гіркій
болі вічної смерти. Англійський переклад версії латинського тексту «Media vita in morte sumus» грігоріанського хоралу);
6. Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; shut not thy merciful ears to our prayer; but spare
us, Lord most holy, O God most mighty, O holy and merciful Saviour; thou most worthy Judge eternal, suffer
us not, at our last hour, for any pains of death, to fall from thee (Бо Він знає таємності серця. Але за тебе
вбивають нас увесь день, вважають нас за овець, приречених на заколення. Повстань, що спиш, Господи! Прокинься, не відкинь назавжди. Для чого обличчя Своє Ти ховаєш, забуваєш скорботу нашу і
утиск наш? бо душа наша принижена до пороху, а утроба наша припала до землі. Повстань на допомогу нам і визволи нас через милість Свою. Псалом 43);
7. I heard a voice from heaven, saying unto me, Write, From henceforth blessed are the dead who
die in the Lord: even so saith the Spirit; for they rest from their labours (І я почув з небес голос: Блаженні
ті, хто вмирає з вірою в Господа. Так, – каже Дух, – тепер вони відпочинуть від своїх праць, і їх справи
йдуть за ними. Одкровення Іоанна).
У чині поховання присутні також декілька додаткових молитов, які на розсуд священика можуть
бути прочитані між третім і четвертим «речення». Наведені тексти чергуються з співом антемов або
гімнів священиком, які озвучують конкретні канонічні тексти (Псалми 39 і 90). Самі «речення» можуть
бути заспівані чи просто проговрені священиком. Музична складова даного обряду спирається на
стилістику так званого англіканського співу (Anglican chant), яка склалася в результаті переосмислення
традицій християнської музичної традиції протестантськими богословами.
Вперше в Англії це питання було піднято богословом з Оксфорда Джоном Уікліффом ще в XIV
столітті, передбачаючи подальші тривалі дискусії між католиками і протестантами (а також і всередині
самого протестантизму) щодо обрядового боку літургії. Він стверджував, що музика католицького богослужіння, пишна і витончена у своїй поліфонічній техниці – «пихата і розкладаюча» [6, 73], в ній –
«розвага і гордість» [6, 74], вона відволікає простих прихожан від справжнього змісту тексту молитви, і
навіть затьмарює собою цей текст. «Зауваження Уікліффа про те, що музика настільки складна, що
слова перестають бути зрозумілими, виражає саму суть музичної дилеми, тієї проблеми, яку він вважав частиною більш широкого питання, пов'язаного із збоченням християнської проповіді», – зазначає
Е. Уілсон-Діксон [6, 74]. Багато в чому звинувачення Уікліффом католицької богослужбової музики в
відволіканні парафіян, які моляться від справжнього занурення в молитовний стан багато в чому
визначило найважливіше значення в англіканській церкві релігійного руху пієтизму, в центрі якого –
особисті взаємини віруючого з Ісусом Христом і емоційні переживання, особисте спасіння і самопізнання перед обличчям Бога, а також екстатика виразі релегійного почуття. Спочатку виникнувши в
лютеранському середовищі, пієтизм виявився досить актуальним і для англіканства, яке активно виступало за чистоту особистого спілкування з Богом. Примітно, що особливу роль в поширенні пієтизму
в англіканстві зіграла орієнтована на православ'я Моравія: моравське братство, яке діяло і на Британських островах, видавало безліч гімнів і пісень пієтистського спрямування. Англійський переклад цих
текстів належить протестанському проповіднику і засновнику методизма Джону Уеслі.
Рекомендації королівської влади в XVI столітті зі зміни стилю церковної музики були спрямовані, перш за все, на ясність і доступність англомовного тексту звичайному парафіянину: було скасовано спів латинських антифонів, супровід органу і значно зменшений склад хору. І головне – хор повинен співати так, «... щоб кожному складу відповідала ясна і чітка нота ...» [6, 93]. Питання про
використання органу в англіканських церквах вельми суперечливий, так як воно було постійним під
час декількох реформ англіканського богослужіння за часів правління королеви Єлизавети (1558-
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1603). Однак, сама ж королева виступала за збереження органу в церковному богослужінні: це
зберігало традицію римо-католицького зразка і сприяло збереженню прихильників католицтва в
англіканських церквах.
Результатом таких реформ стала мінімізація музичної частини богослужіння в звичайних
англіканських церквах: унисоний спів псалмів став єдиною музикою служби, яка грунтувалася на читанні і тлумаченні Біблії. По-іншому йшли справи в знаменитій Королівській капелі, що існувала в статусі найважливішої музичної установи Англії з XIII століття, яка завжди спеціалізувалася на високопрофесійному виконанні «вишуканої» і «витонченої» дореформеної музики. Як виняток, хору
Королівської капели якийсь час було дозволено співати багатоголосся, і композитори, які створювали
новий стиль богослужбової музики в гімнах на біблійні тексти, на підставі цього створювали так званий
«англіканський хорал», або англіканської спів. В основі його – фонетична аккордовая вертикаль, що
виконується чоловічими голосами, a cappella або в супроводі органу та інших інструментів (часто духових), іноді з ефектом антифону (хор ділився на дві частини – декані (decani) і канторіс (cantoris), які
співали по черзі псалмодійні вірші за зразком римської традиції). Після псалма могла звучати сольна
органна музика (ця традиція була скасована тільки в XIX столітті). У XVIII столітті традиційний наспів
англіканського хоралу поступово змінився авторською музикою. Першим джерелом англіканського
співу є складена магістром хористів королівської каплиці в Віндзорі Джоном Мербеком «Книга загальних молитов, покладена на ноти» (1550).
В цьому плані очевидна орієнтація деяких композиторів ХХ століття на національні традиції
виконавської практики, яка веде свої витоки від діяльності знаменитої Королівської капели. За описами Е. Уілсон-Діксона «... вона існує і зараз, забезпечуючи, як і в колишні часи, верховну особу всім, що
необхідно для богослужіння – одяганнями, начинням, богослужбовими книгами, і зокрема, музикою.
Коли це було потрібно, капела переміщалася з місця на місце, прикрашаючи богослужіння багатим
візерунком музики .... Крім восьми хлопчиків, в ті часи в капелі було двадцять чотири капелана і клірика, які повинні були бути доброчесними ..., добре співати, виразно читати, неабияк грати на органі ... »
[6, с. 97]. Хлопчиків спеціально навчали співу, вони досконало володіли технікою виконання складних
поліфонічних творів і англіканського хоралу. Свій розквіт Капела пережила в роки єлизаветинського
правління.
Так, в Реквіємі Е. Л. Уеббера (1984) партії солістів доручені сопрано, тенору і дискану, який
уособлює ангельський спів. Вокальна партія дисканта значно простіше, ніж партія сопрано або тенора,
але, тим не менш, в ній присутній певний рівень технічної складності, який має на увазі професійний
навик виконавця, що не можна порівняти зі звичайним дитячим співом. І це – цілком в традиціях Королівської капели, яка до 1684 року мала правом відбирати з усієї Англії кращих хлопчиків для професійного вокального навчання та була найпрестижнішим закладом для музично-виконавської
кар'єри. Примітно, що на світовій прем'єрі Реквієму в 1985 році партію дисканта виконав Пол МайлзКінгстон – вихованець Кафедрального хору Вінчестера.
Наведені відомості про специфічні особливості музичної складової англіканської богослужбової практики прямим чином пов'язані з музикою заупокійної служби. І ця музика складалася у творчості
композиторів не одного покоління, аж до сьогоднішніх днів. Перерахуємо деяких з них, які стояли біля
самих витоків англіканської заупокійної служби:
Томас Морлі (1557-1602) – органіст, автор численних мадригалів, а також духовних творів, серед яких значне місце займають заупокійні служби; Томас Томкинс (1572-1656) – композитор і органіст
валлійського походження, творчість якого зазвичай пов'язують з мистецтвом англійських
вірджіналістов, а також з церковною англіканською музикою. Він є автором великої кількості антемов і
псалмів; Орландо Гіббонс (1583-1625) – органіст і композитор, відомий за життя більш як церковний
композитор, але сьогодні виконуються в більшості своїй його світські твори, написані для вірджиналу,
а також мотети і мадригали; Генрі Перселл, який написав Антем і дві елегії для похорону королеви
Марії II в 1694 році; Вільям Крофт (1678-1727) був англійським композитором і органістом Вестмінстерського абатства, автором музики для церемонії поховання королеви Анни (1714). Однак
найвідоміша і важлива для нас робота в його спадщині – музика для «Похоронних речень» з «Книги
загальних молитов». Існує думка, що одне з цих речень («Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts
...») створено не Крофтом, а Г. Перселлом як частина музики для похорону Королеви Марії. Похоронна музика У. Крофта супроводжує будь-які британські державні похорони, починаючи з її публікації в
1724 році як частини збірника «Musica Sacra». Саме вона звучала на похоронах Діани, Принцеси
Уельсу в 1997 році, Королеви Єлизавети в 2002 році і баронеси Тетчер в 2012 році.
І, нарешті, в роботах Л. Г. Ковнацької піднімається питання співвідношення понять «британська» і «англійська» музика, яка пов'язана з національно-етнічними особливостями розвитку досліджуваної музичної традиції. Вона вказує на той факт, що в звичному визначенні «англійська музика» слід враховувати значення складних культурних взаємодій різних етносів, які визначили специфіку
музичного фольклору та професійної музики британських островів. Обидва напрямки музичної творчості природним шляком увібрали в себе етнічну строкатість, так що говорити про «англійську» музику
можна лише умовно, в збірному сенсі. Тому визначення «британська» музика в цьому сенсі більш
правомірне, оскільки воно відображає географічну та етнічну конкретику даної музичної традиції.
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Ця позиція Л. Г. Ковнацької виявляється особливо актуальною щодо дослідження творчості
сучасних британських композиторів, в якому часто в «змішаному» вигляді присутні культурні традиції
різних британських етносів. У цьому плані, істотним є валлійське походження К. Дженкінса, етнічні
традиції Лондона (як столиці Сполученого Королівства Британії, Шотландії та Північної Ірландії), у
якому формувалися творчі індивідуальності Дж. Раттера, Дж. Тавенера, Е. Л. Уеббера, а також Оксфорда (з яким пов'язана діяльність Б. Чілкотта) і т.п. І цей аспект має особливе значення для більш
раннього етапу розвитку реквієму в умовах поліетнічності англійського музичного світу. Англійські композитори Нового часу і сучасності також представляли різні походження – ірландське, валлійске, шотландське. А якщо враховувати, що у церковній музиці в Англії з XVIII століття, в надрах якої побутувала заупокійна музика, була у значному ступені авторською (антеми у першу чергу) – стає очевидним
значення етнічного чинника в даному питанні. І саме тому так часто згадується наявність тієї чи іншої
фольклорної традиції в церковних творах композиторів, які писали заупокійну музику.
Висновки. Доля реквієму в англійській музичної традиції складалася в складних і суперечливих
умовах взаємодії римо-католицьких традицій і реформаторських англіканських оновлень богослужбової практики. Спеціальними догматичними принципами обумовлено "зникнення" жанру заупокійної меси в англіканстві і формування відповідного чину поховання, який значно відрізняється від латинського
реквієму. Стиль англіканського хоралу складався у відповідності з вимогами до мінімалізації виразних
музичних засобів і ясності. Жанри гімну і антему є найбільш показовими для англіканського співу в
стилістичному відношенні і затребуваними в композиторській практиці сучасності.
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ПРО ВТІЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ САЛОННОЇ МУЗИКИ У ТВОРАХ ДЛЯ ФЛЕЙТИ І ФОРТЕПІАНО
Г. ФОРЕ, Ф. ГОБЕРА І С. ШАМІНАД
Мета статті – визначити основні принципи втілення традицій салонного стилю в творах французьких
композиторів для флейти і фортепіано. Методологія спирається на музикознавчі теорії стилю і жанру, стильового
аналізу, а також музично-культурологічний підхід, який дозволяє розглянути композиторський стиль в широкому
контексті музичної традиції. Наукова новизна полягає в розгляді камерно-ансамблевих творів французьких композиторів другої половини XIX століття в аспекті успадкування традицій салонного стилю. Будучи класикою виконавського репертуару флейтиста, дані твори досі не стали об'єктом спеціального дослідження. Висновки. В еволюції французької камерно-ансамблевої музики культура салону займає значне місце, оскільки саме в ній
формувалися функціональни, структурні, естетичні і жанрово-стильові основи даної сфери композиторської творчості. У творах для флейти і фортепіано Г. Форе, Ф. Гобера і С. Шамінад оригінально втілилися традиції салонного стилю, обумовлені загальним національно-культурним контекстом творчості французьких авторів. Основними
принципами втілення традицій салонного стилю з'явилася опора на його жанрово-стильові показники і особливості побутових умов створення музичного твору.
Ключові слова: флейта; салон; салонний стиль; камерна музика; стиль; жанр; традиція; стильова специфіка.
Лукацкая Анна Александровна, концертмейстер кафедры концертмейстерства Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой
О претворении традиций салонной музыки в произведениях для флейты и фортепиано Г. Форе,
Ф. Гобера и С. Шаминад
Цель статьи – определить основные принципы претворения традиций салонного стиля в произведениях
французских композиторов для флейты и фортепиано. Методология опирается на музыковедческие теории стиля и жанра, стилевого анализа, а также музыкально-культурологический подход, который позволяет рассмотреть
композиторский стиль в широком контексте музыкальной традиции. Научная новизна заключается в рассмотрении камерно-ансамблевых сочинений французских композиторов второй половины XIX века в аспекте наследования традиций салонного стиля. Являясь классикой исполнительского репертуара флейтиста, данные сочинения до сих пор не становилист объектом специального исследования. Выводы. В эволюции французской
камерно-ансамблевой музыки культура салона занимает значительное место, поскольку в ней формировались
функцинальные, структурные, эстетические и жанрово-стилевые основы данной сферы композиторского творчества. В сочинениях для флейты и фортепиано Г. Форе, Ф. Гобера и С. Шаминад оригнально претворились традиции салонного стиля, обусловленные общим национально-культурным контекстом творчества французских авторов. Основными принципами претворения традиций салонного стиля явилась опора на его жанрово-стилевые
показатели и особенности бытовых условий создания музыкального сочинения.
Ключевые слова: флейта; салон; салонный стиль; камерная музыка; стиль; жанр; традиция; стилевая
специфика.
Lukatskaya Anna, concertmaster of department of concertmanship, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
On the implementation of traditions of salon music in works for flute and piano G. Fore, F. Gober and S.
Shamianad
The purpose of the article is to define the basic principles of the implementation of salon-style traditions in the
works of French composers for flute and piano. The methodology is based on musicology theory of style and genre,
style analysis, as well as a musical and cultural approach that allows us to consider the composer style in the broad context of the musical tradition. The scientific novelty consists in examining chamber-ensemble works of French composers of the second half of the XIX century in the aspect of inheriting the traditions of salon style. Being a classic of the flute
performer's repertoire, these works have not yet become the object of a special study. Conclusions. In the evolution of
French chamber-ensemble music, the salon culture occupies a significant place, because it formed the functional, structural, aesthetic and genre-style foundations of this sphere of composer creativity. In works for flute and piano, G. Fore, F.
Gober and S. Shamind originated the traditions of the salon style, conditioned by the common national and cultural context of creativity of the French authors. The main principles of the traditions of the salon style were the reliance on his
genre-style indicators and the peculiarities of the living conditions for creating a musical composition.
Key words: flute; salon; salon style; chamber music; style; genre; tradition; style specificity.

Актуальність теми. Твори для флейти і фортепіано займають значне місце в творчому доробку
французьких композиторів кінця XIX - початку XX ст. Вони є яскравою сторінкою в історії французької
флейтової музики. Стилістика цих численних творів пов'язана з їх камерно-ансамблевої специфікою,
яка нерозривно пов'язана з традиціями родинного і салонного музикування. Як зауважують історики
© Лукацька Г. О., 2018
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музики, саме з цієї практики вийшла жанрова сфера камерно-ансамблевої музики, особливості якої
пов'язані зі своєрідністю музичної творчості в «малих» умовах (просторових, виконавських ресурсів і
т.п.). Для французької музики це набуває особливого змісту, оскільки культура салону має у Франції
дуже давню історію, яка значно впливала на розвиток музичного мистецтва в цій країні. Флейта як ансамблевий інструмент широко й різноманітно представлена в камерній інструментальній музиці Г. Форе, Ф. Гобера і С. Шамінад – видатних композиторів Франції на рубежі XIX-XX ст., яка часто звучить на
концертній естраді, твори цих авторів також постійно присутні в навчальному репертуарі. Проте, вони
практично не вивчені. Розробки даної теми (на відміну від сольної флейти) відсутні в сучасному
українському музикознавстві, тому вважаємо звернення до неї актуальним і своєчасним.
Наукова новизна статті полягає в розгляді творів для флейти і фортепіано французьких композиторів другої половини XIX століття-початку ХХ ст. (Г. Форе, Ф. Гобер, С. Шамінад) в аспекті успадкування традицій салонного музичного стилю. Будучи класикою виконавського репертуару флейтиста,
дані твори досі не ставали об'єктом спеціального дослідження їх жанрово-стильової специфіки.
Мета статті – визначити типологічні показники салонної музики в творах для флейти і фортепіано Г. Форе, Ф. Гобера і С. Шамінад.
Аналіз досліджень і публікацій. Фрагментарно ансамблева флейтовими музика французьких
композиторів кінця XIX - першої половини ХХ століття обговорюється в нечисленних тематичних дослідженнях (наприклад – монографії І. Медведєвої, С. Сігітова, дисертації В. А. Захарової, а деякі аспекти жанрової специфіки окремих творів розглянуті в розрізнених статтях. Питання втілення і успадкування традицій салонної музики в камерно-ансамблевих творах вказаних композиторів за участю
флейти спеціально не обговорювалися в даних дослідженнях і публікаціях.
Основний матеріал. Як відомо, наприкінці XIX століття французький салон зник в тому вигляді, в якому він представлений в період свого розквіту в XVII-XVIII ст. Проте, багато які художні
спільноти в Парижі та інших культурних центрах Франції зберегли його комунікативну ідею і форми
існування. Про це свідчать нечисленні біографічні дані, які містяться в дослідженнях життя та творчості французьких композиторів останніх десятиліть XIX століття. Так, наприклад, відомо, що К. СенСанса протегувала принцеса Матильда, дочка маршала Жерома Бонапарта, салон якої був широко
відомий в Парижі 1860-70х років (серед завсідників якого був видатний французький скульптор і майбутній тесть Г. Форе Еммануель Фремо). У монографії С. Сігітова відзначається, що Габріеля Форе –
«поета інтимності» [5, 9], – сучасники часто сприймали як салонного музиканта. Безумовно, це пов'язано з основною сферою творчих пошуків і інтересів композитора, які були зосереджені в жанровому
руслі камерної музики. У 1870-х роках в Парижі, за твердженням С. Сігітова, «найрізноманітніші артистичні гуртки столиці мають свого музиканта» [5, 39]. У 1880-і роки Г. Форе відвідував безліч артистичних салонів Парижа, в яких зав'язувалися знайомства композитора з видатними музикантамивиконавцями Франції – піаністами, скрипалями, флейтистами. Салон був тим місцем, в якому дуже
часто відбувалися прем'єри музичних творів, завжди можна було почути музичну «новинку». Мало того, думка завсідників слона була для автора завжди цінною і надзвичайно компетентною: якщо виконання твору було добре прийнято, це означало, що його, без сумнівів, можна було виносити на широкий загал [3]. Той факт, що творча індивідуальність Г. Форе визрівала в контексті салонних традицій
накладає відбиток деякого протиріччя на індивідуальний вигляд композитора. Відомо, що на початку
свого шляху він довгий час був пов'язаний з іншою музичною практикою – службою на посаді
провінційного церковного органіста в місті Ренна. Ця двоїстість не могла не відіб'ється на загальному
вигляді творів композитора, які, з одного боку, відрізняються натхненною лірикою, з іншого ж – часто
несуть відбиток віртуозного стилю салонних п'єс.
Прикладом подібного стилю є дуже улюблена сучасними флейтистами «Фантазія» Г. Форе
для флейти і фортепіано Ор. 79, присвячена видатному флейтист свого часу П. Таффанелю, який був
найбільш значною фігурою у французькому флейтовому виконавстві і сприяв розвитку камерноансамблевої музики і флейтового репертуару в цілому. У 1879 році їм було організовано «Товариство
камерної музики для духових інструментів», яке ставило собі за мету просування в концертну практику
творів для духових інструментів композиторів-класиків і сучасників. Примітно, що творча дружба одного з основоположників французької флейтовими школи і видатного французького композитора
зав'язалася на «німецькому ґрунті» – в одному з паризьких салонів, який був відомий під назвою «Маленький Байрот» і в якому панував культ музики Р. Вагнера.
Фантазія Г. Форе була написана в якості конкурсної п'єси, призначеної для іспиту в Паризькій
консерваторії, мета якої – демонстрація технічних можливостей флейтиста, що, природно, наклало
відбиток на її віртуозний стиль. «Замовником», в даному випадку, був професор кафедри флейти Паризької консерваторії П. Таффанель. Сам композитор, в період роботи над цим твором, відзначав, що
йому нелегко дається «... занурення в арпеджіо і стаккато...» [5, 89]. Дана п'єса дає широкі можливості
демонстрації виконавської майстерності – як віртуозної техніки, так і «співу» флейтового тембру. Перед флейтистом тут постають завдання плавного ведення звуку, легато, піано в верхньому
регістрі, гучного й читкого звуку в нижньому регістрі, широкого дихання (тт. 1-24), техніки октавних
стрибків (т. 25) з нижнього регістра в верхній (тт. 176- 181), техніки хроматичних пасажів, і в цілому –
володіння «блискучим» стилем віртуозних п'єс.
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Жанрове позначення даної п'єси пов'язано з традицією салонної музики, в якій звернення до
фантазійно-імпровізаційних форм інструментальної музики було обумовлено ідеєю артистичного прояву музиканта – найчастіше композитора і виконавця в одній особі, який віртуозно володіє своїм інструментом і прагне продемонструвати свою майстерність публіці. Ідея більш вільної форми в
порівнянні зі сформованими класичними композиційними стандартами, властива жанру фантазії, була
співзвучна композиторським та виконавською прагненням в своїх артистичних проявах. Тому всілякі
фантазії (п'єси у вільній формі), в тому числі і на теми відомих і популярних свого часу опер, часто
звучали в салонах.
У «Фантазії» Г. Форе виявляється двучастинна композиція з повільним вступом, побудована на
зіставленні двох контрастних тем, розвиток яких відбувається за принципом варіювання вихідного музичного тематизму і підпорядковано ідеї «блискучого стилю». Власне, такий підхід композитора до виразності твору повністю відповідав його первісному призначенню – показ технічної майстерності
флейтиста. Однак в цілому, віртуозний стиль «Фантазії» співзвучний «блискучим» салонним п'єсам,
невеликим за своїми композиційними масштабами, з яскраво вираженими жанровими витоками музичного тематизму і варіаційним типом музично-тематичного розвитку.
Повільний вступ – виразна кантилена, образ «співочої флейти» на тлі дуже скромного акомпанементу фортепіано. Основна мелодія вступного розділу танцювального характеру, який
співвідносний з жанровими рисами сициліани – повільного танцю в розмірі 6/8 з співучою мелодією в
мінорному ладу (e-moll). І хоча тут відсутній характерний для сициліани пунктирний ритм, ритмічне
дроблення останньої долі такту «видає» танцювальну природу цієї теми. Тема викладається двічі, і в
другому проведенні вже присутнє варіаційне її перетворення, яке спрямоване на ускладнення тембрального вигляду: застосовується прийом прихованого двуголосся, ритмічного дроблення, хроматичних пасажів, трелей, широкого регісторового охоплення в пасажах.Тобто, вже у вступі закладена
віртуозна ідея твору, яка в повній мірі розкривається в його основному розділі.
Музичний тематизм Allegro (C-dur) – компактного двухфазного розділу – контрастний за своєю
жанровою природою і співвідносний з протиставленням головної та побічної партій у сонатному алегро. Однак в даному випадку відсутній розробковий розділ, що компенсується інтенсивним перетворенням вихідного тематизму в межах викладу основних тем. І ця інтенсівність заявлена в початковому
низхідному «каденціонному» пасажі флейти без фортепіанного супроводу. Необхідно відзначити, що в
цій п'єсі функція фортепіанної партії зведена виключно до аккомпануючої, її завдання – гармонійна
підтримка, на тлі якої розливається композиторська фантазія. Це підкреслює домінуюче значення
віртуозної ідеї твору Г. Форе, властивої стилю європейської салонної музики XIX століття – епохи
віртуозів, які самі складають музику.
Перша тема – танцювальна за своєю природою, дводольна з характерним «стрибковим» ритмом. Друга – лірична мелодія широкого дихання, романсового типу, що підкреслено і зміною типу
фактури в партії фортепіано: ритмічна чіткість акордів і розкладених октав змінюється «гітарними переборами» арпеджіо. Тональне співвідношення тем у першому розділі – С- dur-G-dur, в другому –
обидві звучать в С-dur. У першому розділі Allegro розвиток першої теми побудовано на ускладненні її
мелодійного малюнка різної складності пасажами, другої ж – на частих модуляціях і відхиленнях, що
надає їй гармонійну барвистість і інтонаційної витонченісті. У другому розділі вся технічна складність
флейтової партії «зміщується» на другу тему, яка значним чином видозмінюється за рахунок «обростання» гармонійної схеми пасажами і хроматичними інтонаціями модулюючої мелодики. Віртуозний
стиль флейтової партії досягає своєї кульмінації в невеликій коді і на підході до неї (стаккато, широкий
регістровий охоплення арпеджіо).
В цілому, «Фантазія» поєднує в собі простоту і ясність композиційної будови і вишуканість музичної мови, виразність флейтового звучання. Таке поєднання забезпечує доступність мініатюри для
слухача, але в той же час пред'являє особливі вимоги до виконавця, пов'язані з технічною стороною
музичного тексту і різноманітністю тембрових фарб.
У камерно-ансамблевих творах видатного французького флейтиста, композитора і диригента
Філіпа Гобера, також виявляються риси віртуозного стилю салонних п'єс. Композитор часто звертається до невеликих програмних п'єс, до жанру фантазії і т.п. Знаючи досконально технічні можливості свого інструмента (він, як відомо, є автором хрестоматійної школи гри на флейті), Ф. Гобер створював різноманітні за своїм характером ансамблеві твори, які вивели на новий рівень цей інструмент і
значно сприяли збагаченню флейтового репертуару. Продовжуючи традицію майстерності своїх великих учителів – Ж. Таффанеля і його сина, – цей музикант був визнаним авторитетом у музичному житті Парижа на початку XX століття. Він активно займався як педагогічною діяльністю (як професор Паризької консерваторії), так і виконавською (диригент Оркестру концертного суспільства Паризької
консерваторії і музичний керівник Паризької опери).
Його творчість розвивалася в напрямку традиційному для французької музики рубежу століть
– лірико-імпресіоністичному, в нього часто відзначають вплив Г. Форе і К. Дебюссі. Серед його творів
для флейти і фортепіано найбільш часто виконуваним є «Ноктюрн і алегро скерцандо», стильової вигляд якого багато в чому співвідноситься з салонними п'єсами. Жанр ноктюрна часто був присутній в
збірниках салонних п'єс XIX-початку ХХ століть поряд з фантазіями, мелодіями, елегіями. Чутливість і
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витонченість, співучість властиві ноктюрну як салонній п'єсі, що бере свої початки в творчості ірландського композитора Дж. Фільда, а потім стає класикою «блискучого стилю» у Ф. Шопена. У творчості
цих композиторів «нічна музика», спочатку пов'язана з католицьким богослужінням, а пізніше – з оркестровими і ансамблевих жанрами – трансформувалася виключно в «кімнатну» сферу віталень і салонів.
«Ноктюрн і алегро скерцандо» являє собою досить характерний приклад втілення традицій
салонної музики XIX століття в творі для флейти і фортепіано. Сама назва п'єси говорить про те, що
музична виразність даного твору складається із зіставлення двох контрастних образно-тематичних
сфер – ліричної, споглядальної і танцювальної моторики. Композитор вдається до жанрової конкретики цих двох сфер: в основі першого розділу двучастинної композиції твору лежить співуча кантилена,
яка запам'ятовує умиротворений стан спокою і краси, в основі другого – характерний ритм регтайму,
який виступає вихідним матеріалом подальшого розвитку музичного матеріалу в віртуозному
ключі. Так оригінально композитор поєднує «минуле» і «сьогоденне», піднесену поезію духовнорелігійного в своїх витоках жанру ноктюрну і динаміку сучасного йому життя в особі популярного в його час танцю, «серйозну» і «легку музику». До того ж скерцозність, яка винесена автором в підзаголовок, визначає інтенсивність і динамічність процесу тематичного розвитку в рухомому темпі, що виступає додатковим контрастом до повільного розділу ноктюрну. Однак в цій п'єсі явно визначається
трьохчастинність, оскільки музика ноктюрну обрамляє регтаймовий розділ і утворює тематичну арку.
Така структурна логіка характерна для стилю салонних п'єс, в яких у доступній трьохчастинній
формі «викладався» жанрово-певний музичний матеріал, майстерно розроблений композитором:
майстерність автора в даному випадку, визначалося практично завжди його досконалим знанням інструменту, для якого було написано твір.
Як і в «Фантазії» Г. Форе, п'єса Ф. Гобера демонструє віртуозний стиль флейтового виконавства, різноманітні виразні і технічні можливості інструменту. Хоча, в порівнянні з твором Г. Форе, тут
набагато складніше фортепіанна партія, яка виступає повноправним учасником ансамблю. Виконавчі
завдання цього твору: співуче легато в повільному розділі Andante, октавні скачки і октавні форшлаги,
визвученні пасажі від верхнього регістру в нижній і навпаки, складний ритмічний малюнок, подвійне
стаккато (Allegro animato, 20 тактів до кінця п'єси), хроматичні пасажі і блискуча техніка (фінал).
Ще одне ім'я, з яким пов'язано продовження традицій салонної музики в сфері камерної творчості – піаністка і композитор Сесіль Шамінад, відома у Франції на рубежі XIX-XX століть, в першу чергу, своїми п'єсами в салонному стилі. І хоча вона є автором і великих жанрів (симфонічні твори, опера,
балет), її ім'я серед виконавців зв'язується з «малими» жанрами інструментальної музики, що беруть
свій початок в традиції побутового музикування. Та й власне музичний смак С. Шамінад розвивався в
цій традиції: будинок її батьків був відомим в Парижі 1860-70 рр. музичним салоном, відвідувачами
якого були найвідоміші французькі музиканти. Відомо, що Ж. Бізе називав юну Сесіль «маленьким
Моцартом». На музичних вечорах звучала найрізноманітніша музика сучасних композиторів – інструментальні мініатюри, ансамблева музика і навіть опера.
Однак її композиторський талант формувався все ж на професійних підставах, оскільки С.
Шамінад мала можливість брати уроки у самих іменитих французьких педагогів свого часу – піаніста
Ф. Ле Куппе, композитора Г. Савара, скрипаля і композитора Б. Годара. Результатом цього навчання
стала яскрава кар'єра піаністки, яка виконувала переважно свої твори поряд з класикою і музикою сучасних авторів. В останні десятиліття XIX століття С. Шамінад виявилася дуже затребуваним композитором і виконавцем, популярним не тільки в своїй країні, а й за її межами (вона збирала повні зали
по всій Європі, в Америці, а в Англії завоювала симпатію самої королеви). Але примітним і істотним
для нас є той факт, що як композиторка С. Шамінад найбільше була затребувана саме як автор невеликих фортепіанних п'єс, які видавалися величезними тиражами в популярних тоді збірниках салонної
музики. Твори для флейти в її доробку практично не представлені, винятком є Концертіно для флейти
та фортепіано Ор. 107, яке було створено в 1902 році на замовлення Паризької консерваторії (пізніше
була створена версія для оркестру).
Жанр цього твору говорить про ранні форми інструментальної камерної музики в європейській
традиції, пов'язані з побутовою традицією. Концертіно (від італ. Сoncertino – маленький концерт) було
дуже поширене в інструментальній старовинній музиці, в практиці концертного виконання, жанр,
похідний від концерту, в основі якого лежить ідея «узгодженого, спільного» звучання різних тембрів
(від італійського concertare і латинського concinere, concino) [8, 5]. В концертино музика «розподілялася» між маленькою групою солістів, на відміну від концерту, що було обумовлено умовами виконання
музики в побуті. І хоча традиційно концертино прийнято розуміти як «камерний» варіант концерту – як
твір для соліста і оркестру, але в менших масштабах, – спочатку це поняття означало також і групу
соло (концертуючих) інструментів в ранніх формах інструментального концерту, таких як кончерто
гросо і концертна симфонія. Як правило це були струнні. Однак уже в барокову епоху духові інструменти, поряд зі струнними, виконували функцію соло інструменту як у великому жанрі концерту, так і в
малому жанрі концертино.
Флейта ще в епоху Ренесансу, поряд з використанням її в різних жанрах камерної музики
(квартети, тріо-сонати) брала активну участь в якості основного інструменту в так званих консортах,
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які передбачають інструмент, що концертує: «У XVI-XVII століттях в Англії існувало ще одне, специфічне найменування оркестру, зазвичай невеликого, «консорт». У більш пізню барокову епоху слово
«консорт» вийшло з ужитку, а замість нього з'явилося поняття камерної, тобто «кімнатної», музики»
[8]. Камерність зазвичай розглядають як основну характеристику французького інструментального
стилю, що відрізняє його від інших європейських. Для нього були характерні ясність форми і стислість,
компактність композиції, що виразилося в жанрі п'єси (Piece), а також простота музичної мови і прозорість фактури [6]. Також дослідники говорять про комунікативну складову французького інструментального камерного стилю, яка формувалася в салонної практиці: «така музика була формою взаєморозуміння людей подібних пристрастей і освіченості» [6, 131]. Малі масштаби концертино зазвичай
були пов'язані з стислістю кожної з частин циклу, або з одночастинною структурою твору. Однак для
нас більш істотним є така відмінна риса концертино як менша складність партій музикантів, в
порівнянні з концертом, тобто вони можуть бути більш простими, доступними не тільки професійним
виконавцям. Під салонною музикою (у вузькому сенсі) часто розуміють сукупність музичних творів з
полегшеною фактурою, зазвичай невеликих за масштабами, призначених для виконавців з непрофесійним рівнем музичної освіти і володіння яким-небудь музичним інструментом, а також розрахованих в основному на непідготовленого слухача. Однак, як уже нами зазначалося раніше, в середовищі
салонної культури були присутні чимало музикантів-професіоналів, зусиллями яких багато в чому і
здійснювався зв'язок аматорської творчості та високої професійної традиції (див. про це [2]). «Концертіно» С. Шамінад витримано в традиції салонних п'єс XIX століття, загальновизнано є одним з
кращих зразків цього стилю. Одночастинна композиція твору має три розділи, які контрастують між
собою на рівні музичного тематизму, тональності і темпу. Тональний план «Концертіно» (D-dur - B-dur
- D-dur / B-dur - a-moll / D-dur - B-dur - D-dur) повідомляє музиці барвистість і фонічне «мерехтіння»; в
цьому плані безсумнівним є зв'язок з імпресіоністською естетикою, що значно впливала на стиль композитора. Це, в свою чергу, надає і особливий колорит флейтовому тембру, який часто «перемикається» з бемольної тональності в діезну, від яскравого D-dur до матового В-dur і до прозорого аmoll. Також різнопланово представлені в п'єсі і технічні можливості інструменту: тут присутні і гнучка
мелодика «співочих» фрагментів, і різноманітність пасажів і штрихів, і трелі, і реєстровий
розліт. Партія флейти в даному випадку трактується, безумовно, як концертуючий інструмент, і не
відрізняється своєю спрощенністю (що часто зустрічається в жанрі концертино). У цьому сенсі особливого значення набуває невелика за масштабами, але складна віртуозна каденція перед заключним
розділом і дуже швидка кода (Presto), яка також демонструє виконавську майстерність флейтиста. Все
це в комплексі створює вигляд «блискучого» стилю, властивого салонній музиці, і, відповідно, висуває
перед виконавцем цілий ряд вимог. Так, особливу увагу флейтиста в «Концертіно» повинно приділяти
звуковеденню, яке спрямоване на кантилене звучання. Пасажі повинні бути ідеально зіграні легато. Велике значення мають динамічні нюанси в першому розділі Moderato, від яких залежить пластичність і гнучкість мелодійної лінії. Необхідно володіння верхнім регістром, в середньому і заключному
розділі повинен бути чистий і блискучий звук, бездоганне стаккато.
Висновки. При всій різноманітності музично-художньох образів творів Г. Форе, Ф. Гобера і С.
Шамінад, їх об'єднує спільна композиційна логіка, пов'язана з принципом контрастного зіставлення
повільного і рухомого розділів з відповідним контрастним образним наповненням музичного тематизму. Так, в основі повільних розділів покладено натхненну і виразну кантилену, що створює образ
співаючої флейти, швидкі ж розділи підвладні віртуозній ідеї і побудовані на демонстрації технічних
можливостей інструменту. Повільні частини відрізняються вишуканістю гармонійних фарб, красою мелодійної лінії, тембральним колоритом, а швидкі – танцювальної природою тематизму і його інтенсивною розробкою в стилі «блискучої техніки». Ці показники багато в чому співвідносяться з такими хактерістікамі салонної музики як «... блискуча, елегантна фактура, зовнішні віртуозні ефекти, чутлива
мелодика, приторно-милозвучна гармонія ...» [7, 482]. Зайва простота, чутливість, сентиментальність і
зовнішній блиск, в яких часто «звинувачують» салонну музику, в п'єсах французьких композиторів набувають іншого виразного сенсу, який генетично пов'язаний з споконвічними традиціями французької
музичної культури, такими як простота і ясність форми, прагнення до витонченості і елегантності музичного стилю, жанрова конкретика музичного тематизму. Тим більше це актуально для французької камерно-ансамблевої музики, яка визрівала в естетичному контексті вишуканості і витонченості, властивого салонній культурі.
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БАЛЕТ ДМИТРА ШОСТАКОВИЧА «СВІТЛИЙ СТРУМОК» У РЕДАКЦІЯХ ФЕДОРА
ЛОПУХОВА ТА ОЛЕКСІЯ РАТМАНСЬКОГО: ХОРЕОГРАФІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Метою публікації є аналіз композиційних та лексичних особливостей балету «Світлий струмок» Д. Шостаковича у танцювальних редакціях балетмейстерів Ф. Лопухова та О. Ратманського. Методологія роботи включає використання таких культурологічних методів: загально-історичного, порівняльно-історичного, аналітичного,
біографічного. Наукова новизна публікації полягає в об’єктивному і неупередженому аналізі (з позиції сучасного
мистецтвознавства) здобутків хореографів радянської доби, порівнянні їхніх результатів із досягненнями балетмейстерів нового часу. Висновки. Вперше балет «Світлий струмок» було показано у квітні 1935 р. Незважаючи
на успіх вистави серед глядацької аудиторії, через нібито викривлене в ньому ставлення до теми радянської дійсності, постановку було визнано помилковою. Друге “життя” балету Д. Шостаковича надав балетмейстер О. Ратманський у 2003 р. Йому вдалося відновити виставу без зміни лібрето, наповнити її новим комедійним звучанням;
у композиційному рішенні – розширити масові сцени, використати оригінальні хореографічні малюнки, гармонійно
поєднати рухи класичного танцю з фізкультурними акробатичними елементами.
Ключові слова: Олексій Ратманський; Федір Лопухов; Дмитро Шостакович; «Світлий струмок»; класичний танець; сучасна хореографія.
Макарова Зоя Михайловна, заслуженная артистка Украины, старший преподаватель кафедры
современной хореографии Киевского национального университета культуры и искусств
Балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей» в редакциях Фёдора Лопухова и Алексея Ратманского: хореографические трансформации
Целью публикации стал анализ композиционных и лексических особенностей балета «Светлый ручей»
Д. Шостаковича в танцевальных редакциях балетмейстеров Ф. Лопухова и А. Ратманского. Методология работы
включает использование таких культурологических методов: общеисторического, сравнительно-исторического,
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аналитического, биографического. Научная новизна публикации заключается в объективном и беспристрастном
анализе (с позиции современного искусствоведения) достижений хореографов советской эпохи, сравнении их
результатов с достижениями балетмейстеров нового времени. Выводы. Впервые балет «Светлый ручей» было
показано в апреле 1935 г. Несмотря на успех спектакля среди зрительской аудитории, за якобы искаженное в
нем отношение к теме советской действительности, постановка была признана ошибочной. Вторую «жизнь» балету Шостаковича подарил балетмейстер А. Ратманский в 2003 г. Ему удалось восстановить спектакль без изменения либретто, наполнить его новым комедийным звучанием; в композиционном решении – расширить массовые сцены, использовать оригинальные хореографические формы рисунков, гармонично соединить движения
классического танца с физкультурными акробатическими элементами.
Ключевые слова: Алексей Ратманский; Фёдор Лопухов; Дмитрий Шостакович; «Светлый ручей»; классический танец; современная хореография.
Makarova Zoia, Merited Artist of Ukraine, Senior Lecturer of the Department of Modern Choreography Kyiv
National University of Culture and Arts
Dmytro Shostakovych ballet “The Bright Stream” in Fedir Lopukhov and Oleksii Ratmanskyi versions:
choreographic transformation
Purpose of the article is the analysis of compositional and lexical features of D. Shostakovich “The Bright
Stream” ballet in F. Lopukhov and O. Ratmanskyi ballet-masters dance versions. Methodology. The work methodology
includes using such culturological methods as general historical, comparative historical, analytical and biographical.
Scientific Novelty. The novelty of publication is an objective and unprejudiced analysis (from the position of modern art
studies) Soviet era choreographers achievements, comparison their results with modern ballet-masters
accomplishments. Conclusions. For the first time “The Bright Stream” was shown in April 1935. Despite the success
among the audience, because of allegedly distorted attitude to Soviet reality, the performance was admitted as wrong.
The second “live” for D. Shostakovich ballet gave O. Ratmanskyi in 2003. He managed to renew performance without
changing libretto and fill it with new comic sounding; in compositional decision expanded mass scenes, used original
choreographic pictures, harmoniously combine classic dance moves with physical acrobatic elements.
Key words: Oleksii Ratmanskyi; Fedir Lopukhov; Dmytro Shostakovich; “The Bright Stream;” classical dance;
modern choreography.

Актуальність теми дослідження. Композитор Дмитро Дмитрович Шостакович (1906–1975) належить до числа оригінальних радянських класиків ХХ століття. Відомо, що танцювальним мистецтвом музикант захопився ще в молоді роки, коли працював акомпаніатором у театрі ім. Вс. Меєрхольда
у Москві (1926). Уже значно пізніше, коли Шостакович почав створювати власні балети, набутий у хореографічних залах досвід допоміг йому виявити рідкісну для композитора толерантність стосовно
балетмейстера, побажання якого він скрупульозно втілював у своїх музичних партитурах. У 1935 році
Д. Шостакович написав балет на радянську тематику “Світлий струмок” (лібрето А. Піотровського). До
моменту його створення музикант вже мав дві симфонічні роботи для балетної сцени, доля яких за
різних причин склалася не досить вдало. Перший балет – “Золотий вік” (на тему радянського спорту),
поставлений Василем Вайноненом в Ленінградському ДАТОБ ім. С. Кірова (зараз – Маріїнський театр,
Санкт-Петербург, РФ), витримав майже двадцяти вистав, а другий – “Болт”, здійснений Федіром Лопуховим (на тему шкідництва на виробництві), був знятий з тієї ж сцени майже одразу після прем’єри.
Так само склалася й доля “Світлого струмка”: його заборонили для показу вже через два місяці після
столичної прем’єри. 2003 року у Москві, балет “Світлий струмок” Д. Шостаковича було відновлено у
власній редакції Олексія Ратманського, який не лише залишив в основі хореографічного твору оригінальне лібретто А. Піотровського, а й оточив постановку “легким нальотом ностальгії за часами колективної наївності і сонячного оптимізму” [7]. Актуальність теми дослідження зумовлена широким мистецтвознавчим інтересом до творчості хореографів радянського та пострадянського часу,
винайденням цікавих паралелей між балетними досягненнями минулого та сучасності.
Аналіз досліджень і публікацій свідчить, що балет “Світлий струмок” неодноразово обговорювався у мистецтвознавчих колах. Після прем’єри балету в 1935 році в Ленінграді у радянській періодиці з’явилася публікація відомого театрального критика Івана Соллертинського (“Рабочий и театр”, №
12, 1935) в якій він надав ґрунтовну й неупереджену оцінку виставі Ф. Лопухова [9]. 1936 року після
показу “Світлого струмка” в Москві вийшла стаття іншого (анонімного) автора – “Балетна фальш” (за
припущеннями окремих мистецтвознавців, ним міг бути головний ідеологічний “цензор” тих років, перший секретар Ленінградського обкому і горкому ВКП(б) Андрій Жданов; “Правда”, 6 лютого, 1936) [2],
яка не лише позбавила балет сценічного майбутнього, а й назавжди зруйнувала життя його авторам:
лібретист А. Піотровський зник у таборах, композитор Д. Шостакович більше не писав балети, балетмейстер Ф. Лопухов залишив будь-які експерименти. Цікаво, що роздуми останнього про композиційну
побудову “Світлого струмка” можна зустріти в його книзі “Хореографічні відвертості” (Москва, 1972) [6].
Серед сучасних авторів, які висловили своє враження від балету Д. Шостаковича після його
постановки в Москві (2003, Большой театр) та Нью-Йорку (2005, Метрополітен-опера) у редакції О.
Ратманського, назвемо таких відомих театральних критиків як Н. Аловерт [1], Б. Єзерська [3], В. Котихов [4], Т. Кузнецова [5] та М. Прицкер [7]. В їхніх публікаціях було розглянуто загальну концепцію вистави, проаналізовано її художнє оформлення та інтерпретацію хореографічних образів, створених
різними акторськими групами.
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Метою публікації став аналіз балету “Світлий струмок” Д. Шостаковича у танцювальних редакціях Федіра Лопухова та Олексія Ратманського. Заявлена мета передбачає вирішення наступних завдань: розглянути історіографію за визначеною темою; дослідити історію створення балету “Світлий
струмок” у редакції Ф. Лопухова, з’ясувати причини заборони постановки; проаналізувати композиційні
та лексичні особливості балету Д. Шостаковича відновленого в інтерпретації О. Ратманського.
Виклад основного матеріалу. Отже, вперше балет “Світлий струмок” було показано у квітні
1935 року на сцені Ленінградського Малого театру опери та балету (зараз – Михайлівський театр,
Санкт-Петербург, РФ). Згідно з лібрето балету, історія відбувалася у кубанському колгоспі “Світлий
струмок”, куди приїхала бригада артистів. Майбутній агроном Петро захоплюється приїжджою Балериною. Але його дружина Зіна – колгоспний культпрацівник – виявляється колишньої однокурсницею
Балерини і, як з’ясовується, не забула свого хореографічного минулого. Подруги вирішують дати урок
невірному чоловікові.
Відомий радянський музикознавець і театральний критик І. Соллертинський згадував:
“Прем’єра балету “Світлий струмок” у Малому оперному театрі пройшла з гучним успіхом. Нескінченно
викликали обох балерин – Ф. Балабіну і З. Васильєву. Гучними оплесками нагороджували і Федора
Лопухова, який, до речі, був ювіляром: тридцять років роботи на сцені. Якщо вимірювати масштаб
удачі кількістю плескань – це безсумнівна перемога” [7, 112]. До числа безперечних удач, що визначили успіх вистави, театрознавцями було віднесено першокласну балетмейстерську роботу Ф. Лопухова і досягнення виконавців. “У хореографії “Світлого струмка” Лопухов остаточно переконав навіть
своїх супротивників, що, незважаючи на колишнє новаторство у пошуках нових танцювальних рухів,
він бездоганно володіє всіма ресурсами класичного танцю, – зазначали радянські балетознавці. – Це
дійсно блискуча композиція, що належить до числа кращих опусів Лопухова” [9].
До того ж поряд із схвальними відгуками театрознавці наголошували й на об’єктивних недоліках спектаклю. Зокрема, критикували відсутність осмисленої наскрізної дії. “Глядач бачить безперервний трьохактний дивертисмент, – писали рецензенти. – Кожен танець, взятий окремо, гарний, інші
просто чудові, але вся біда в тому, що будь-який з них може бути вийнятим з балету, мати самостійне
існуванняння на правах естрадного номеру або бути вставленим в будь-який інший балет...” [7, 113]. У
листопаді 1935 року дещо змінену редакцію “Світлого струмка” було перенесено на столичну сцену
Большого театру. Варто підкреслити, що на обох сценічних майданчиках балет йшов успішно до лютого 1936 року, доки не з’явилася розгромна (безумовно, “заказна”) стаття “Балетна фальш” у газеті
“Правда”, яка поклала кінець існуванню хореографічної вистави. Авторів балету – Д. Шостаковича і Ф.
Лопухова – звинуватили у легковажному ставленні до такої серйозної теми, як творче життя радянського колгоспу. “У першому акті фігурують лялькові “колгоспники”, – зазначалося у рецензії. – В інших
актах зникають будь-які сліди й такого, з дозволу сказати, колгоспу. Немає осмисленого змісту. Балетні танцівниці виконують нічим не пов’язані номери. Якісь люди в костюмах, які не мають жодних спільних рис з одягом кубанських козаків, стрибають по сцені, шаленіють. Балетна нісенітниця в самому
поганому сенсі цього слова панує на сцені...” [2].
Стаття “Балетна фальш” поклала кінець не лише балету, а й усьому творчому життю Федіра
Лопухова. Не лише “Світлий струмок”, а й інші балети Лопухова було заборонено до виконання. Майже через сім десятиліть балет “Світлий струмок” було відновлено на сцені Большого театру у Москві
хореографом Олексієм Ратманським за оригінальним лібрето А. Піотровського. “Шостакович, – коментував роботу над музичним матеріалом О. Ратманський, – сумлінно передав всі перипетії сюжету. Мені здається, в ньому все правильно і закономірно. Інше питання – як все це подати. Трьохактний балет
Шостаковича ми лише скоротили до двох актів, прибравши всі музичні повтори” [1]. До роботи над московським спектаклем балетмейстер запросив диригента Павла Сорокіна та художника Бориса Мессерера. У 2004 році балет у декораціях та костюмах художників Іллі Уткіна та Олени Марковської був
показаний в Ризі (Латвія), в 2005 році в Метрополітен-опера у Нью-Йорку (США), а в 2011-му – на сцені Кеннеді-центру у Вашингтоні (США). У “Світлому струмку” перед Ратманським постало досить важке
завдання – відродити “продукт” радянського часу. Наголосимо, що творці вирішили не відмовлятися
від тієї “легковажності”, за яку колись й розкритикували “Світлий струмок”. Серед дійових осіб у Ратманського – гармоніст, школярка, голова колгоспу, черкеси, трактористи, доярка та інші мешканці села. Всі вони радісно танцюють разом із бригадою міських артистів. На сільське життя, тим більш радянське, все це мало схоже. Швидше нагадує фарси з музичних комедій 30-х років ХХ ст., які лакували
справжню радянську дійсність, створюючи фантастичний світ комуністичного майбутнього.
Перший акт, на думку рецензентів (Т. Кузнєцова, Н. Аловерт), є великим дивертисментом, що
складався з колоритних характеристик-варіацій всіх дійових осіб і колективного портрета колгоспників.
“Справа в тому, – коментувала власні враження від вистави критик Т. Кузнєцова, – що саме масові
танці – камінь спотикання для всіх сучасних хореографів, які легко розробляють небагатолюдні композиції, але пасують перед натовпом в півсотні людей, О. Ратманський побудував з блиском. Бравурний
вальс кордебалету втілений на запаморочливій зміні геометричних малюнків: використані всі віковічні
кола –діагоналі – лінії, але в незвичайних ракурсах і поєднаннях. У лексиці органічно змішуються старі
класичні сіссон-арабески, шпагати-піраміди фізкультурних парадів і акробатичні підтримки, що увійшли в балетний ужиток у 30-ті роки ХХ ст.” [5].
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Другий акт “Світлого струмка” у редакції О. Ратманського становив собою плутанину нічних побачень – “суцільний атракціон, побудований із великою режисерською точністю” [5]. Головним коміком
став класичний танцівник переодягнений у костюм Сильфіди. На перший погляд, не можна не погодитися з тим, що, певною мірою, у балеті Ратманського відсутній драматургічний сенс та логіка розповіді.
Але замість цього присутній танцювальний азарт, різного роду дотепні хореографічні вигадки, вишукані акторські роботи. “Ратманський вдало довів наївний сюжет минулого до рівня справжньої комедії, –
характеризувала “Світлий струмок” театрознавець Н. Аловерт, – що стосується абсурду в лібрето, то
ми ж дивимось без будь-якого внутрішнього опору класичні балети, поставлені на псевдоісторичні сюжети. Безглуздих ситуацій в лібрето, наприклад, “Доньки фараона” не менше, якщо не більше, ніж у
“Світлому струмку”. Хореографія мені подобається, творча фантазія Ратманського у виставі б’є ключем. У балеті багато захоплюючої вигадки, хореограф із захопленням склав цю танцювальну комедію,
чудово використовуючи класичний танець як в чистому вигляді, так і в комбінації з фольклорними рухами” [1].
Отже, О. Ратманському вдалося не лише повернути з забуття прекрасний музичний твір Д.
Шостаковича і відродити добру пам’ять про балетмейстера Ф. Лопухова. Хореограф з успіхом поставив чудову комедію з традиційними балетними формами та оригінальними сценічними “нісенітницями”, які сприйнялися глядачем як яскрава пародія на “щасливе” життя радянських колгоспників 1930-х
років. І в цьому сенсі не можна не згадати рядки з рецензії мистецтвознавця Т. Кузнєцової, яка писала:
“Вперше у хореографа Ратманського вийшов настільки стрункий повнометражний балет. Вперше на
моїй пам’яті артисти Большого танцювали так весело і дружно. Вперше московська публіка в голос
зареготала на класичному балеті, який до цих пір асоціювався лише з путчами і похоронами вождів.
Так, Большой театр, сміючись, розлучився нарешті зі своїм радянським минулим” [5].
Наукова новизна публікації полягає в об’єктивному і неупередженому аналізі (з позиції сучасного мистецтвознавства) здобутків хореографів радянської доби, порівнянні їхніх результатів із досягненнями балетмейстерів сучасності. Зрозуміла річ, що аналіз хореографічних редакцій балету Д. Шостаковича “Світлий струмок” не може обмежуватися лише заявленою публікацією і вимагає більшої
дослідницької уваги з подальшим викладенням здобутих результатів у фахових виданнях з історії світового балету.
Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, наголосимо на наступних висновках:
1. Аналіз історіографічних джерел свідчить, що балет Дмитра Шостаковича “Світлий струмок”
неодноразово обговорювався радянськими (І. Соллеринський) і пострадянськими (Н. Аловерт, Б.
Єзерська, В. Котихов, Т. Кузнєцова, М. Прицкер) театральними критиками, які розглянули композиційну побудову та хореографічну “мову” вистави, проаналізовали її художнє оформлення та інтерпретацію хореографічних образів, створених акторськими групами на різних балетних сценах світу.
2. Вперше балет “Світлий струмок” було показано у квітні 1935 року на сцені Ленінградського
Малого театру опери та балету. 1936 року змінена редакція постановки була перенесена на московську сцену. Незважаючи на успіх вистави, номенклатурні “цензори” звинуватили Ф. Лопухова та Д. Шостаковича у нерозумному й поверхневому ставленні до теми колгоспного життя.
3. Балетмейстер Олексій Ратманський, який зміг відродити балет “Світлий струмок” у 2003 році, з повагою поставився до несправедливо забутого зразка мистецтва радянської епохи: він не лише
відновив балет без зміни лібрето, а й наповнив його новим комедійним звучанням. Балетмейстер блискуче побудував масові сцени, використовуючи оригінальні хореографічні форми малюнків; у танцювальній лексиці гармонійно поєднав рухи класичного танцю з елементами акробатичних підтримок фізкультурних парадів 1930-х років.
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ПРИНЦИПЫ ПРЕТВОРЕНИЯ МОТИВА-МОНОГРАММЫ DeSCH
В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДИСОНА ДЕНИСОВА
Целью работы становится комплексное рассмотрение проблемы композиционно-семантического функционирования мотива-монограммы DeSCH в ряде избранных произведений Эдисона Денисова, а именно пьесы
«DЕSCH» для кларнета, тромбона, валторны и рояля, сонаты для саксофона и фортепиано и флейтового концерта. Методология. В работе используется комплексный метод, включающий в себя историко-биографический,
семиотический, компаративный и аналитический подходы. Научная новизна исследования заключается в том,
что впервые произведения-приношения Эдисона Денисова Дмитрию Шостаковичу рассматриваются как целостное явление и важный компонент творческого наследия композитора. Функционирование мотива-монограммы в
произведениях Денисова представлено как системное явление в контексте раннего периода творчества. Выводы. Монограмма DеSCH используются Э. Денисовым в своем творчестве как элемент семантически значимый,
что указывает на сознательное/намеренное обращения композитора к ней. В ее применении налицо приоритетность серийного метода. Кроме того, прослеживается определенная эволюция функционирования DеSCH в раннем творчестве Э. Денисова. Авторское «Я» Э. Денисова не столько противопоставляется «чужим» монограммам, сколько соотносится с ними как разными, но возможными вариантами решения единой художественной
задачи.
Ключевые слова: монограмма; код; Д. Шостакович; DeSCH; посвящение; серийное сочинение.
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Принципи втілення мотиву-монограми DEsCH у творчості Едісона Денисова
Метою роботи стає комплексний розгляд проблеми композиційно-семантичного функціонування мотиву-монограми DeSCH в ряді вибраних творів Едісона Денисова, а саме п’єси «DESCH» для кларнета, тромбона,
валторни та рояля, сонати для саксофона і фортепіано та флейтового концерту. Методологія. В роботі використовується комплексний метод, що включає в себе історико-біографічний, семіотичний, компаративний та аналітичний підходи. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше твори-приношення Едісона Денисова
Дмитру Шостаковичу розглядаються як цілісне явище і важливий компонент творчої спадщини композитора.
Функціонування мотиву-монограми в творах Денисова представлено як системне явище в контексті раннього
періоду творчості. Висновки. Монограма DеSCH використовуються Е Денисовим e своїй творчості як елемент
семантично значущий, що вказує на свідоме/ навмисне звернення композитора до неї. В її застосуванні в наявності пріоритетність серійного методу. Крім того, простежується певна еволюція функціонування DеSCH в ранній
творчості Е. Денисова. Авторське «Я» Е. Денисова не стільки протиставляється «чужим» монограма, скільки
співвідноситься з ними як різними, але можливими варіантами вирішення єдиного художнього завдання.
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The principles of translating the motif-monogram DEsCH in the work of Edison Denisov
The purpose of the article is a comprehensive consideration of the problem of compositional-semantic functioning of the motif-monogram DeSCH in a number of selected works of Edison Denisov, namely the play «DЕSCH» for
clarinet, trombone, horn and piano, sonatas for saxophone and piano and flute concerto. Methodology. The work uses a
complex method, including itself historical-biographical, semiotic, comparative and analytical approaches. The scientific
novelty of the study is that for the first time the works of Edison Denisov’s offerings to Dmitry Shostakovich are regarded
as a holistic phenomenon and an important component of the composer’s creative legacy. The functioning of the monogram motif in Denisov’s works is presented as a systemic phenomenon in the context of the early period of creativity.
Conclusions. The monogram DеSCH is used by E. Denisov in his work as an element semantically significant, which
indicates the composer’s conscious/ntentional approach to it. In its application, the priority of the serial method is evident.
In addition, there is a definite evolution of the functioning of DeSCH in the early works of E. Denisov. The author’s «I» by
E. Denisov is not so much opposed to «alien» monograms, as to how they relate to them as different, but possible variants of the solution of a single artistic task.
Key words: monogram; code; D. Shostakovich; DeSCH; dedication; serial work.

Актуальность темы исследования. Художественная система композитора складывается из
многих компонентов: это и авторские взгляды на современную эпоху и художественное творчество, и
эстетико-философские проблемы, волнующие композитора, и персональные мировоззренческие позиции музыканта, в том числе и духовно-религиозные, и личностно-индивидуальные подходы к технике композиции, к выбору материала, способов его преподнесения, форм и т.д. Таким образом, данная
художественная система, с одной стороны, представляет собой определенный объем организованной
информации – информационную множественность, включая бесчисленность каналов передачи информации, с другой стороны – того, кто совершает выбор музыкальной информации и средств ее передачи, оперирует музыкальной памятью и принимает на себя функцию автора (то есть композитора).
Одним из подобных информационных первоистоков, координирующих формирование и развитие творческого метода композитора, особенности его поэтики, становятся и перипетии жизненного пути,
знаменательные встречи, знаковые пересечения с другими людьми.
Общеизвестно, что одним из таких поворотных событий в жизни Эдисона Денисова – выдающегося композитора второй половины ХХ века – стало знакомство (сначала письменное, а потом и
личное) с Дмитрием Шостаковичем. Возникшее по инициативе тогда совсем молодого и неопытного
автора оно было активно поддержано авторитетным музыкантом. Это тесное общение оставило своеобразные «следы» присутствия знаменитого мастера в творчестве Э. Денисова, одними из проявлений которых стали произведения-оммажи («hommage») Д. Шостаковичу, возникшие как дань уважения
старшему коллеге и близкому другу. Данные сочинения, использующие технику монограммирования,
выстраивающиеся на основе мотива-монограммы DeSCH, не обделены музыковедческим вниманием
и традиционно рассматриваются по отдельности. В то время как комплексный подход к ним в контексте композиторской поэтики Э. Денисова позволил бы, рассматривая пути такого авторского «кодирования» текста, причины и цели этого кодирования, обнаружить определенные закономерности в
начальный период творчества композитора. Это, несомненно, стало бы одним из ключей к концепциям композитора, а, следовательно, к более углубленному пониманию его поэтики. Кроме того, данный
аспект исследования имеет большое значение и для последующего изучения особенностей развития
ведущих тенденций современной музыкальной культуры в целом.
Анализ исследований и публикаций. Проблематика данной работы обусловила обращение,
прежде всего, к исследованиям, освещающим специфику композиторского стиля Э. Денисова, работам, затрагивающим разнообразные эстетические и художественные аспекты творчества композитора. Среди них первостепенными стали труды Ю. Холопова [8], В. Ценовой [4; 8; 10]; А. Шнитке [11],
Д. Шульгина [12], Д. Смирнова [5; 6], М. Высоцкой [2] и других.
Существенную роль в статье сыграли также работы, затрагивающие проблематику монограммирования в целом, а также вопросы воплощения монограммы DeSCH в творчестве современных
композиторов в частности. Это исследования А. Климовицкого [3], О. Юферовой [13], О. Сурминовой
[7].
Целью данной статьи становится комплексное рассмотрение проблемы композиционносемантического функционирования мотива-монограммы DeSCH в ряде избранных произведений
Эдисона Денисова, а именно в пьесе «DESCH» для кларнета, тромбона, валторны и рояля, сонате
для саксофона и фортепиано и флейтовом концерте.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые произведения-приношения
Эдисона Денисова Дмитрию Шостаковичу рассматриваются как целостное явление и важный компонент творческого наследия композитора. Функционирование мотива-монограммы в произведениях
Денисова представлено как системное явление в контексте раннего периода творчества.
Изложение основного материала. Произведения, адресованные Дмитрию Шостаковичу, составляют значительный багаж современной музыки. Большая часть из них была написана после
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смерти композитора: младшие современники Д. Шостаковича, его ученики и последователи подобным образом стремились почтить память великого мастера ХХ века. К этой группе произведений
можно отнести: «Прелюдию памяти Д. Шостаковича» А. Шнитке (1975), Пятую симфонию Б. Тищенко
(1976), «Постлюдию DESCH» для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано» В. Сильвестрова
(1981), «Музыку памяти Дмитрия Шостаковича» для чтеца и камерного оркестра В. Тарнопольского
(1983), специально приуроченный к 70-летию композитора сборник музыкальных приношений на тему
DеSCH, в создании которого участвовали тринадцать авторов из разных стран, и многие другие.
Меньшую, но не менее значительную, часть сочинений-посвящений Дмитрию Шостаковичу
составляют произведения, написанные в период жизни и творчества гениального композитора. К ним
можно отнести, например, второй струнный квартет Кара Караева (1947), а также Фортепианное трио
(1954), «DESCH» для кларнета, тромбона, валторны и рояля (1969), сонату для саксофона и фортепиано (1970), концерт для флейты с оркестром Эдисона Денисова (1975).
Общим знаменателем для большинства перечисленных произведений обеих групп становится
обращение к образу Дмитрия Шостаковича посредством монограммы DеSCH, которая стала своеобразным музыкальным символом этого композитора, музыкальной темой с устойчивой семантикой. В
этом отношении по количеству мемориалов-приношений, которые посвящены памяти
Д. Шостаковича, его можно сравнить только с И.С. Бахом, чья монограмма присутствует во многих
произведениях, начиная с XVIII века. В XX веке техника монограммирования на основе анаграмм
имени оказывается чрезвычайно востребованной. Такая популярность в определенной степени может быть объяснена универсальностью самих монограмм, которые могут представать и «звуковым
объектом, и рождающим внемузыкальные ассоциации символом, и композиционным принципом,
определяющим драматургию и структуру формы. Столь же богатая в плане смыслопроизводства,
сколь и конструктивная, эта идея одухотворяет множество оригинальных музыкальных композиций»
[2, 119-120].
Сам Д. Шостакович неоднократно обращался к своей монограмме, применял ее в разных значениях, иногда даже противоположных, как отождествляя ее со своим авторским «я», так и давая
простор для самоиронии. Мотив-монограмму DеSCH мы слышим в Первом скрипичном концерте (amoll, 1948), Четвертом квартете (D-dur, 1949), в полную силу она звучит в Десятой симфонии (e-moll,
1953) и Первом Виолончельном концерте (Es-dur, 1959). С фуги на основе этого мотива начинается
Восьмой струнный квартет (c-moll, 1960) композитора.
В статье «Круги влияния» А. Шнитке пишет: «Вот уже пятьдесят лет музыка находится под
влиянием Дмитрия Шостаковича. За это время манера композитора непрерывно эволюционировала,
и это порождало все новые и новое типы влияния. Можно назвать десятки композиторов, чья индивидуальность формировалась под гипнотическим действием личности Шостаковича» [11, 225]. Эдисон
Денисов в этом отношении также не стал исключением, он, как и многие его современники «начинал
свою собственную музыкальную ветвь от этого ствола» [11, 225].
Консерваторские годы Эдисона Денисова прошли под знаком Д. Шостаковича, который с одной стороны, оказал определенное влияние на его музыку, с другой, стал поддержкой молодого автора, его старшим другом, наставником, критиком. Дань уважения знаменитому мастеру, принявшему
личное участие в его судьбе, Э. Денисов отдал в своем Фортепианном трио. Это произведение было
написано в 1954 году и посвящено Дмитрию Шостаковичу. В строении цикла, в его концепции, в музыкальном языке можно обнаружить воздействие метода Д. Шостаковича. Достаточно явно просматриваются тональные параллели между первой частью Трио и первой частью Пятой симфонии авторитетного мастера. Кроме того, прослеживается аналогичность драматургического развития между
четвертой частью и финалом Восьмой симфонии – «в безмятежное развитие четвертой части врывается драматическая кульминация первой, тем самым обрамляя цикл» [10]. Зримо ощущается графичность, суховатость, бескрасочность мелодических линий, в чем также проявляется сходство между
музыкальным языком Шостаковича и Денисова. В. Шебалин, педагог Эдисона Васильевича по композиции, заметил, как оказалось впоследствии очень проницательно, что «это написано тем языком,
который впоследствии будет Денисову чужд. Он говорил: «Шостакович – композитор не ваш. Пройдет
время и вы от него отойдете» [8, 12].
Так и сложилось; следующие три музыкальных посвящения Д. Шостаковичу – «DESCH» для
кларнета, тромбона, валторны и рояля, соната для саксофона и фортепиано, а также флейтовый
концерт – уже не имеют прямых точек пересечения со стилем великого мастера, однако представляют группу произведений, композиция которых формируется вокруг монограммы DеSCH. Кроме опоры
на анаграмму имени Д. Шостаковича, сближают эти произведения «двенадцатитоновые поиски Денисова» [10] – все сочинения написаны на основе свободной серийной техники, где началом серии-темы
становится полутоновый мотив-монограмма DеSCH. Еще одним объединяющим моментом этих трех
произведений становится камерность высказывания – во всех сочинениях (и во флейтовом концерте
также) прослеживается склонность композитора к «изяществу письма, к прозрачным, ясным краскам и
линиям, где вся ткань легко прослушивается во всех деталях, … к смысловой насыщенности каждого
голоса» [8, 109]. Отметим сразу, что указанные позиции играют достаточно ощутимую роль в творческом методе Эдисона Денисова и в более поздние периоды.
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Звуковой мир пьесы «DESCH» для кларнета, тромбона, валторны и рояля выстраивается посредством последовательного композиционно-драматургического проведения основной темы-серии.
Начальные звуки этой темы – d-es-c-h – становятся основой музыкального материала произведения,
унифицируя композицию. Особенности осуществления данного замысла таковы: в первом разделе
пьесы – своего рода экспозиции – происходит становление мотива-монограммы DеSCH, его постепенное прорастание, при значительном участии фортепианного тембра, находящегося в тембровой
оппозиции по отношению к другим инструментам ансамбля. Во втором разделе произведения первенство в изложении мотива-монограммы берут на себя кларнет, тромбон и виолончель – ритмически
варьируясь DеSCH пронизывает всю музыкальную ткань середины. В третьем разделе пьесы наступает смысловая кульминация реализующаяся, с одной стороны, цитированием тем первой части
Восьмого квартета и вступления Первой симфонии Д. Шостаковича, которые «сильно деформируются
под влиянием типа письма и двенадцатитоновой серии» [8, 114], с другой стороны, фугато, первоистоком которого становится мотив-монограмма DеSCH. В этом разделе пьесы он предстает и в ракоходной, и ракоходно-инверсионной модификациях.
Вертикализация мотива-монограммы DеSCH, многообразие штриховых оттенков его изложения, а также расширение диапазона инструментов, пространность динамической нюансировки создают особую экспрессию функционирования данной темы в пьесе, способствуют организации здесь самобытного пространства звукомира Эдисона Денисова.
Избранная композитором серия d-es-c-h-cis-as-a-b-g-fis-e-f, с главенством тезиса DеSCH становится основой и следующего произведения-посвящения Д. Шостаковичу. В этом сочинении монограмма играет, прежде всего, значительную организующую роль, во многом благодаря своему появлению в композиционно важных разделах. Помимо экспонирования в самом начале, что закономерно
для серийных сочинений, DеSCH появляется в конце разработки и финале первой части сонаты,
структурируя при этом крайне индивидуализированный тематический материал Allegro. Подобное архитектоническое размещение мотива-монограммы характерно и для третьей части сонаты.
Вторая часть сонаты – непродолжительное, аметричное и тихое по звучанию Lento – является
своеобразным интермеццо в данном сонатном цикле, главной функцией которого становится подготовка моторного финала произведения. Вектор драматургии третьей части (Allegro moderato) устремляется от исходного изложения DеSCH у саксофона на f до оглушительного утверждения в партиях
обоих инструментов в начале репризы. Оттеняет развитие сквозной темы в финале сонаты появление второй серии, претендующей на роль побочной партии. Полисерийная композиция финала закрепляет оригинальный контекст мотива-монограммы.
Своеобразие функционированию мотива-монограмме DеSCH в этом произведение придает
погружение в джазовую стилистику. Знаковость саксофонного тембра, импровизационность, сочетание ритмической свободы, нерегулярности и в то же время четкой формульности, типичной для джазового языка, характерная экспрессивность придают звучанию DеSCH новые смысловые оттенки.
Особенность концерта для флейты и камерного оркестра в вышеупомянутой триаде произведений-посвящений заключается в его пограничности, поскольку вторая половина концерта была создана уже после смерти композитора. Тягостное настроение Э. Денисова, вызванное трагическим известием, отразилось «в хорале третьей части этого четырехчастного концерта, ставшем своего рода
траурной песней In Memoriam» [10].
Композиция первого концерта для флейты с камерным оркестром Эдисона Денисова выстраивается по принципу контаминации. Основу партитуры этого произведения составляют четыре мотива-монограммы. С мотивом-монограммой Д. Шостаковича (DеSCH) соотносятся анаграммы имен
И.С. Баха (BACH), самого Э. Денисова (EDS) и Т. Старожук (BESEDA), возлюбленной Эдисона Васильевича. В таком неслучайном сопоставлении можно увидеть и объединение нескольких из множества возможных измерений музыки, и совмещение личного и профессионального пространств композитора. Спецификой претворения мотивов-монограмм во флейтовом концерте становится: во-первых,
присутствие их в сочинении не только в качестве мелодий, но и в виде вертикализированных созвучий, большинство из которых кластероподобны; во-вторых, наличие вариативности, сознательного
отступления от точной последовательности звуков монограмм. Микширование монограмм происходит
как на микро- (то есть внутри самих тем), так и на макро- уровнях (активная коммуникация между монограммами вплоть до конечного синтеза и слияния-растворения некоторых – имеется в виду объединение монограмм Д. Шостаковича и И.С. Баха во второй части концерта). Вторая из названных
черт может быть истолкована как намеренное желание избежать их узнавания, авторское стремление
закодировать, таким образом, музыкальную ткань концерта.
Заметим при этом, что сопоставление тем-монограмм Д. Шостаковича и И.С. Баха стало уже
довольно привычным приемом, активно использующимся самыми разными композиторами. Знаменательно, что в первый раз это сочетание было использовано самим Д. Шостаковичем в его 14 симфонии. Несмотря на то, что мотивом-монограммой, открывающей концерт становится тезисно заявленная DеSCH, место главного героя этого произведения занимает иная тема – EDS – авторская
монограмма, порождающая моноинтонационность многих позже написанных сочинений Э. Денисова.
Приоритетность этой темы подчеркивается ее появлением в начале и завершении основных разде-
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лов формы. Помимо этого, бесконечная вариативность монограммы становится основой музыкального развития третьей части концерта, той самой во время написания которой Э. Денисов узнал о смерти Д. Шостаковича. «19-голосный ричеркар с виртуозным применением свободной «квазиимитационной» полифонии – великолепный образец «денисовского многоголосья строгого стиля». …
«Сюжет» этого квази-канона – опевание звуков имени «главного лирического героя». Медленно, инструмент за инструментом, все струнные включаются в эту песнь» [6].
Прояснение судьбы каждой из четырех монограмм происходит в финале концерта. Здесь обращает на себя внимание не только практически точное повторение вступления первой части, но и
последовательное звучание-прохождение всех главных мотивов произведения. Только на авансцене
теперь монограммы EDS и BESEDA в своем истинном, легко узнаваемом виде. Причем EDS буквально пронизывает оркестровую ткань, прослушиваясь в разных тембровых сочетаниях, и становится
практически вездесущим мотивом, унифицирующим финальную часть. В то время как мотивмонограмма Д. Шостаковича растворяется и нигде ясно не различается. BACH возвращается, но на
непродолжительное время и в своих замысловатых модификациях.
Рассмотрение флейтового концерта с точки зрения композиционно-семантического функционирования мотивов-монограмм вскрывает автобиографический подтекст произведения. Этот аспект
творчества Э. Денисова подтверждается и другими исследователями [1; 8; 10], которые указывают на
то, что Денисов был художником исповедального плана. Для него творчество – личный дневник. О
каждом произведении он говорил: «Это мое обнаженное сердце» [1]. Данный подход позволяет трактовать произведение как своего рода конспективно изложенную дневниковую запись одного из значительных периодов в творческом и жизненном пути композитора. Одной из главных черт этого этапа
становится поиск самого себя, как музыканта и как человека, формирование личностных приоритетов,
освобождение от влияний.
Представленные рассуждения приводят нас к следующим выводам:
 монограмма DеSCH используются Э. Денисовым в своем творчестве как элемент семантически значимый, что указывает на сознательное / намеренное обращения композитора к ней. Такой
подход достаточно типичен для произведений мемориального плана;
 монограмма DеSCH применяется композитором не только в роли темы, но и становится
основой музыкального материала в качестве «центрального элемента» (термин Ю. Холопова) всей
композиции и звуковой ткани;
 налицо приоритетность серийного метода в претворении мотива-монограммы DеSCH. Во
всех трех заявленных произведениях она выступает в качестве сегмента серийного ряда, всегда
начального. Кроме того, в пьесе «DESCH» и сонате для саксофона и фортепиано мотив-монограмма
и вся серия отождествляются, представляя один образ, а во флейтовом концерте серия становится
вместилищем всех четырех мотивов-монограмм, и значит четырех разноплановых персонажей, драматургическая роль которых меняется на протяжении всего произведения;
 прослеживается определенная эволюция функционирования DеSCH в раннем творчестве
Э. Денисова: от явности, очевидности звучания мотива в пьесе «DESCH» и сонате к зашифрованности, скрытости, неразличимости во флейтовом концерте; от моноинтонационной сконцентрированности в пьесе «DESCH» и сонате к раздвижению границ звукомира Э. Денисова путем привлечения других монограмм в флейтовом концерте; от роли композиционного унификатора к одному из
равноправных компонентов музыкальной ткани; и наконец, в диалоге «Я-Другой» от смыслового сосредоточения на личности Д. Шостаковича до отдаления от нее и концентрированности на себе;
 композитором привлекается прием сопоставления с помощью привлечения других мотивов-монограмм, подобное совмещение порождает во флейтовом концерте феномен так называемой
«двойной закодированности» или «монограммы в монограмме» (О. Юферова). Это может быть объяснено их близостью как на содержательном, так и на собственно языковом уровнях (сходство монограмм Д. Шостаковича, И.С. Баха и Э. Денисова неоспоримо);
 авторское «Я» Э. Денисова не столько противопоставляется «чужим» монограммам, сколько соотносится с ними как разными, но возможными вариантами решения единой художественной
задачи. «Свое» и «чужое» слово в музыке Э. Денисова, как правило, не контрастны друг другу: авторская мысль не отходит на второй план, не растворяется, а равноправно сосуществует с «чужим» словом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕТНОДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ
Мета роботи – розглянути концептуальні засади етнодизайну та його специфіку на сучасному етапі культурно-мистецького розвитку України. Дослідження пов’язане з аналізом етнодизайнерських підходів до художньопроектної діяльності. Методологія дослідження ґрунтується на соціокультурному та історико-мистецтвознавчому
методах, які дозволяють розкрити вплив етномистецьких традицій на формоутворення в різновидах дизайну, виявити соціокультурні чинники етнодизайну й характерні особливості культури Західного та Східного регіонів
України. Наукова новизна роботи полягає у формуванні авторської концепції українського етнодизайну. Осучаснення традиційних художніх форм сприятиме розвитку національного стилю та утвердженню національного
іміджу Української держави. Висновки. У статті розкрито важливу роль етнодизайну в дизайн-процесах України
кінця ХХ – початку ХХІ ст. На основі проведеної аналітичної роботи визначено головні положення подальшого
розвитку етнодизайну: формоутворення як зв’язок утилітарного й естетичного в дизайн-об’єкті, стильове
вирішення як прояв певних ідеологічних настанов, використання українських етномотивів як творча інтерпретація
творів архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Ключові слова: етнодизайн; етномистецькі традиції; творча інтерпретація; формоутворення; стиль;
український національний стиль.
Сиваш Илона Олеговна, аспирантка Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Концептуальные основы этнодизайна в Украине
Цель работы – рассмотреть концептуальные основы этнодизайна и его специфику на современном этапе культурно-художественного развития Украины. Исследование связано с анализом этнодизайнерских подходов
к художественно-проектной деятельности. Методология исследования основывается на социокультурном и историко-искусствоведческом методах, которые позволяют раскрыть влияние этно-художественных традиций на
формообразование в разных видах дизайна, выявить социокультурные факторы этнодизайна и характерные
особенности культуры Западного и Восточного регионов Украины. Научная новизна работы состоит в формировании авторской концепции украинского этнодизайна. Осовременивание традиционных художественных форм
будет содействовать развитию национального стиля и утверждению национального имиджа Украинского государства. Выводы. В статье раскрыта важная роль этнодизайна в дизайн-процессах Украины конца ХХ – начала
ХХІ ст. На основе проведенной аналитической работы определены главные положения дальнейшего развития
этнодизайна: формообразование как связь утилитарного и эстетического в дизайн-объекте, стилевое решение
как проявление определенных идеологических установок, использование украинских этномотивов как творческая
интерпретация произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: этнодизайн; этно-художественные традиции; творческая интерпретация; формообразование; стиль; украинский национальный стиль.
Sivash Ilona, Postgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
The conceptual foundations of Ethno-Design in Ukraine
The purpose of the article is to consider the conceptual foundations of ethnodizaina and its specificity at the
present stage of the cultural and artistic development of Ukraine. The research is related to the analysis of ethnodesigner approaches to artistic and design activities. The methodology of the research is based on socio-cultural and
historical-artistic methods, which allow to reveal the influence of ethno-artistic traditions on shaping in different types of
design, to reveal socio-cultural factors of ethnodizaine and characteristic features of the culture of the Western and Eastern regions of Ukraine. The scientific novelty of the work is the formation of the author's conception of Ukrainian ethnodizaina. The modernization of traditional artistic forms will contribute to the development of the national style and the
strengthening of the national image of the Ukrainian state. Conclusions. The article reveals the important role of ethnodizain in the design processes of Ukraine at the end of the XX - the beginning of the XXI century. On the basis of the
conducted analytical work, the main provisions of the further development of ethnodizaine are defined: formation as a
link between utilitarian and aesthetic in a design facility, a stylistic solution as a manifestation of certain ideological
guides, the use of Ukrainian ethnonyms as a creative interpretation of works of architecture, fine arts and applied art.
Keywords: ethno-design; ethno-artistic traditions; interpretation; forming; style; national style.

Актуальність теми дослідження. Етнодизайн – це звернення до народного мистецтва, етнічних
мотивів як до джерела натхнення; використання стилістичних, декорувальних, формотворчих прийомів народної творчості й художніх ремесл у творах графічного, промислового дизайну, дизайну інтер’єру, ландшафту, одягу. Дизайнери сьогодні все частіше наближаються до етнотематики. Переосмислення національних мотивів архітектури, образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва,
народної культури, зацікавлення традиційною орнаментикою та колористикою присутнє в дизайні багатьох країн. Космополітичність дизайнерських вирішень, інтернаціональність образної мови роблять
продукцію дизайну зрозумілою для широких мас, незалежно від національної, релігійної, світоглядної
належності тощо. Та поряд з універсальністю дизайн, що є інструментом суспільного впливу і задіяний
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майже в усіх сферах життя людини, є засобом культуротворчим, який формує навколишній світ. Тому,
коли виникає в суспільстві потреба національної самоідентифікації, потреба позиціонувати продукт на
міжнародному ринку як певний національний бренд, відбувається переосмислення, звернення до
культурної спадщини.
Аналіз досліджень і публікацій. Тема етнодизайну є вельми актуальною, але доволі складною
в контексті проектних пропозицій, оскільки на рівні теоретичного аналізу існує чимало наукових статей,
монографій, матеріалів конференцій, енциклопедій, зокрема [2-5; 6; 8-10; 12-15], описових публікацій у
ЗМІ, чого не можна сказати про реалізацію конкретного дизайн-продукту. Суперечливість новаторства
й традицій особливо виявляється в мегаполісах та великих містах: технологізація та промислова
стандартизація об’єктів, відірваність населення від природи не сприяють широкому використанню
етнічної стилістики. На цьому етапі її можна побачити в заміських будинках, проектуванні окремих тематичних інтер’єрів, меблів для готелів, ресторанів чи закладів культури, в сувенірній продукції, упаковці, одязі, аксесуарах та декорі.
Ю.Легенький зазначає: «…етнодизайн – це нова парадигма бачення складного комплексу
народної, ремісничої та професійної культури. Розвиток дизайну з етнічними елементами свідчить про
новий період у культурному розвитку українців, який неминуче повинен пробитися крізь товщу універсалізму. Дизайн формує людину і впливає на неї, на її психіку та поведінку. Розробка і впровадження
нового етностилю повинні спонукати до відродження елементів традицій, обрядовості, до бажання
ідентифікації з українським народом» [7, 217].
Зростання конкуренції на світовому ринку товарів і послуг висуває нові, більш жорсткі вимоги
до виробленої продукції, яка має бути не лише бездоганною за якістю, але й гідно репрезентувати
національну самобутність країни-виробника. В сучасних умовах стандартів та уніфікованості зростає
роль культури, що ідентифікує й презентує націю серед багатьох народів світу. Відповідно, сьогодні
замовник, прагнучи бачити в дизайні етномотиви, й виконавець – дизайнерська або рекламна агенція,
що пропонують використання етнічної стилістики, йдуть від потреби в національному та автентичному.
Такі явища стають все частішими та в суспільстві відіграють роль об’єднувального чинника. Творче
осмислення й освоєння українських етномистецьких традицій сприятиме збереженню унікальної культурної спадщини.
Мета статті – проаналізувати наявні етнодизайнерські підходи та запропонувати авторську
концепцію етнодизайну на сучасному етапі культурно-мистецького розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Етнічне відродження пов’язане з активізацією зацікавленості широких мас у пізнанні власної історії, культури, традицій, з підвищеним прагненням через культурномистецьку діяльність усвідомити свою самобутність. Етнічному виживанню сприяють вибіркове запозичення й контрольовані культурні контакти. Відродження національної культури – це процес якісного
оновлення її основних компонентів, що передбачає їхнє повноцінне функціонування згідно з потребами сучасного та майбутнього розвитку, національного життя [5, 43–44]. «Почуття етнічної належності в
сучасних індустріальних суспільствах виконує компенсаторну функцію. Ознаки етнізації на естетичному рівні залежать від процесу виробництва, об’єктів та суб’єктів, знаків і стилів [5, 131]».
Є.Антонович вважає, що універсальність національної культури як феномену інтегрує досягнення українського народу та має особливості гармонійного саморозвитку, вимагає такої соціокультурної організації суспільства, яка б сприяла системному духовно-культурному розвитку кожної особистості. Національна культура, маючи високий виховний та освітній потенціал, виступає потужним
чинником розвитку людини, її соціалізації, індивідуалізації, етнокультурної ідентифікації. Зміни у
сприйнятті, осмисленні та впровадженні національних культурних надбань і регіональних особливостей у художньо-проектну практику XXІ ст. висувають як першочергові завдання пошуки українського
національного стилю [1]. Стиль – це усталена система, яка виражається в наявності визначених рис
у творах образотворчого й декоративного мистецтва, архітектури, дизайну, прикладної графіки пе вного історичного періоду. Найбільш наочні ознаки – своєрідність композиційних схем, засобів побудови форми, колірних сполучень, елементів декору, використаних матеріалів [1, 144].
Країни, що сьогодні є лідерами у сфері дизайну, включаючи у свої вироби елементи етно, акцентують національну належність, прагнуть інтегрувати свою культуру у світ, стають об’єднувальним
фактором суспільства у своїй державі. Різні сфери дизайну використовують народну, етнічну культуру
як джерело натхнення, але на сьогодні така практика набуває постійної основи. Зацікавлення народною культурою стає не лише тимчасовим актуальним трендом, а й певною культурною політикою компаній і навіть країн. Ці тенденції особливо поширились, починаючи з кінця ХХ ст., в дизайні як економічно розвинених країн, так і постколоніальних, які не мали можливостей самовираження в
попередні періоди, а також у регіонах, де розвиток дизайну був неможливим через економічні причини. В одних випадках мотиваціями були патріотичні почуття та процеси відродження національної
культури, в інших – прагнення бути впізнаваними на міжнародних ринках. Названі тенденції охоплюють як графічний дизайн, так і веб-дизайн, упаковку, дизайн костюма, дизайн середовища. Незалежно
від наявності державної підтримки, економічного стану країни, модних трендів, на сьогодні ми спостерігаємо збільшення етнічних мотивів у дизайні країн Європи та Азії. В одних ситуаціях це є певною
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тенденцією, в інших, наприклад, в Японії, Кореї, риси національного мистецтва давно увійшли в складову національної концепції, національного стилю в дизайні.
В Україні до народних мотивів художники звертались з кінця ХІХ ст. Тривалий час
існування України в складі Радянського союзу також був позначений зацікавленням народним мистецтвом як основою для формування художньої промисловості. Починаючи з років Незалежності,
дизайнери вже шукали нові ринки, створювали власний стиль, власне дизайн-бачення, мали доступ
до робіт іноземних колег, були зняті цензурні рамки, з’явилась змога працювати безпосередньо з замовниками, не лише виконувати державні замовлення. З одного боку це сприяло свободі творчості, з
іншого – мало й негативні наслідки, серед яких масове копіювання зразків іноземного дизайну,
підлаштування під невисокий смак замовника, псевдонаціоналізація. Тому помітна частина дизайнрозробок 1990-х років в Україні не вирізнялася високою якістю, хоча, звісно, були й вдалі приклади.
Зрозуміло, що експерименти з етнічними мотивами теж були неоднорідними, мали вигляд певної
«шароварщини». В різній мірі це проявилось у певних видах дизайну, особливо в графічному дизайні
та рекламі. Пошуки національного стилю проводилися переважно в площині використання зовнішніх
ідентифікуючих ознак, причому використання елементів народної культури відбувалося шляхом запозичення, без адаптації до сучасних тенденцій. Це мало негативне ставлення дизайнерів і глядацької
аудиторії до занадто прямолінійної українізації візуальних форм. Про подібні проблеми зазначає і
С.Прищенко, аналізуючи графічний дизайн: «В українських дизайн-розробках кінця ХХ ст. здебільшого
можна побачити механічне запозичення мотивів селянського мистецтва та накладання їх на позанаціональні об’єкти. Сформувалось і закріпилось поняття «псевдонаціоналізації». Прагнучі до надання
національного колориту своїй продукції, працюючи виключно на внутрішній ринок, не маючи достатньої практики роботи над комерційними замовленнями, дизайнери часто не використовували потенціал
народного мистецтва, а йшли лише поверховим шляхом. На жаль, поки що зображальні засоби
українського декоративно-прикладного мистецтва, як то – стилізовані й геометрично формалізовані
природні форми, фантастичні риси, українська колористика, імітація технік колажу та аплікації залишаються поза увагою більшості дизайнерів, хоча є й позитивні приклади сучасної реклами [12, 43]».
Досвід переосмислення української національної культури в промисловій практиці, книгодрукуванні, рекламі, оформленні грошових одиниць був присутній ще в період національного підйому першої третини ХХ ст.: Г.Нарбут, В.Кричевський, М.Бойчук та інші створювали високопрофесійні графічні
роботи, що мали й прикладну функцію, відповідали як дизайнерським вимогам, так і потребам свого
часу та свідчили про заглиблення в національну культуру. І сьогодні, якщо говорити про концепцію
етнодизайну, важливим є створення таких об’єктів, які допоможуть підняти рівень сприйняття національного в широкого кола споживачів, зробити етнодизайн інструментом формування художньопроектної культури та національної самосвідомості.
Нині бачимо спроби окремих дизайнерів чи агенцій-лідерів створити концептуальний, сучасний, осмислений продукт, поєднуючи нову візуальну мову з архетипами народної культури (дизайн-студія Юрка Гуцуляка, дизайн-студія «Венко»). Представники поєднання традиційних етнічних
мотивів з інтернаціональною стилістикою прагнуть застосувати раціональний підхід до вирішення проблем комунікації. Концептуалізм виражається через чітке розуміння завдання, створення загальної
ідеї, її візуалізацію та відповідність вимогам замовника. Таким чином, все частіше етномотиви використовуються з метою створення національно спрямованого, а з іншого боку – універсального продукту,
що сприятиме інтеграції нашої культури як для різних верств населення України, так і транслюватиме
її у світі. Поступово спостерігається відхід від поверхового цитування до продуманої стилістики, до
відродження образів народної культури.
Велике значення з точки зору культуротворчості має звернення до українських етнічних традицій в дизайні костюма. Важливим є переосмислення принципів народного крою та декорування,
трансформація традиційних прийомів при створенні колекцій прет-а-порте, масового одягу. Якісний
продукт з вишуканим використанням традиційної етнічної складової сприятиме ідентифікації українського костюма в світових модних процесах та сприятиме національній самоідентифікації українців.
Народні мотиви як елементи міського костюма почали використовувати в середовищі української інтелігенції з кінця ХІХ ст., і вже тоді йшла мова про певну концепцію, адже це виконувало передусім не декоративну, а саме ідеологічну функцію – підкреслити національну приналежність,
підтримати українську культуру, своє опозиційне ставлення до імперської влади і т.д. Саме тоді використання вишиванки як елемента костюма стало символізувати патріотичні, подекуди націоналістичні
погляди.
У радянські часи доволі часто можна було спостерігати запозичення принципів крою та мотивів
орнаментики в зразках промислового одягу. Легка промисловість Радянського Союзу використовувала
досягнення народних промислів, впроваджуючи їхні технологічні прийоми та декорувальні мотиви у
свою продукцію. Цей підхід допомагав у створенні оригінальних речей, що йшли лімітованими колекціями на міжнародні виставки. Більш прості за вирішенням речі масово виготовлялись для
внутрішнього споживача, при цьому підкреслювалось, що політика влади підтримує національну складову в республіках, і стилізовані автентичні мотиви пропонувались як доказ підтримки народних куль-
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тур країн, що входили до складу СРСР. Східний регіон України через особливості промислового розвитку та інтернаціонального складу населення тяжів до європейських стилістичних тенденцій.
З подіями 2013-2014 років, Революції Гідності в суспільстві спостерігається піднесення національної самосвідомості, а попит на речі за етнотематикою стає масовим. Українські бренди програмно
починають використовувати елементи крою, декору, кольору, пропонуючи якісний продукт, що має й
культуротворчі ознаки. Твори на основі етнотрадицій допомагають єднанню українців, відповідають
потребам часу. Незважаючи на те, що розвиток дизайну в Україні зумовлений низкою чинників,
пов’язаних з політично-економічною ситуацією, не існує централізованої державної підтримки чи державної концепції. Проте, потреба суспільства як у якісному національному продукті, так і в прагненні
підкреслити свої культурно-мистецькі корені, свою належність до української культури, сприяє появі на
ринку все нових виробників, нових брендів, що пропонують переосмислення народної творчості.
Відкритим до експериментів з етномотивами завжди залишався дизайн середовища. Етностиль набуває попиту у світі й завдяки суто практичним особливостям, а саме екологічності, адже дизайнери, створюючи інтер’єри, здебільшого використовують натуральні матеріали – дерево, ротанг,
шкіру, каміння, глину, метал, тканини. На першому місці залишаються заклади громадського харчування. Традиційна українська кухня давно вже стала певним брендом, знаком якості, затребуваним як
серед українців, так і серед туристів. Тому логічним є підкреслення народної складової і в оформленні
закладів «Пузата хата», «Картопляна хата», що є в усіх великих містах України. За сприяння дизайнерського колективу вони намагаються створити збірний образ українського національного стилю. В
процесі проектування сучасного громадського чи житлового інтер’єру найбільш популярним залишаються міжнародні тренди, а національний колорит може досягатись переважно завдяки автентичним
чи виконаним в етностилі аксесуарам, декору. Вплив народних мотивів часто присутній і в інтер’єрах
готельних комплексів, що споруджуються в рекреативних зонах Західної України. Нині вже існує розуміння, що Україна може бути привабливою у плані як внутрішнього, так і зовнішнього туризму, тому
використання народних мотивів у різновидах дизайну слугує додатковим засобом реклами, формує
певні стандарти естетичної якості.
Єдиним видом дизайну, де етномотиви не відіграють великої ролі, є дизайн промисловий. Ця
сфера тісно пов’язана з розвитком технологій, спрямована на пошук універсальних, інтернаціональних
ідей. Хоча в майбутньому, прагнення надати промисловим виробам національного відтінку може проявитись в більш відчутному масштабі. Можна стверджувати, що нині відбувається формування національної моделі дизайну й констатування науковцями «нового українського стилю», виразного репрезентування українською творчою інтелігенцією художнього світовідчуття власного народу. Але для
того, щоб говорити про концепцію етнодизайну в державному масштабі, варто перш за все виробити
підходи до дослідження народних зразків, народного мистецтва та обережного, вдумливого використання етномотивів у дизайні, беручи до уваги приклади з художньо-проектної практики Фінляндії,
Італії, Японії. Таким чином, доведено, що етнодизайн займає важливу нішу в культурі сучасної України, має потенціал для подальшого розвитку, адже дає змогу надати народній традиції нового імпульсу. Нині, коли процес євроінтеграції стає все актуальнішим, саме етнодизайн, як культурологічний феномен, має завдання знайти компроміс між національними дизайном і світовими дизайн-трендами,
втілювати глибинні національні сутності мовою візуальних форм.
Наукова новизна роботи полягає у формуванні авторської концепції українського етнодизайну.
Осучаснення традиційних художніх форм сприятиме розвитку національного стилю й утвердженню
національного іміджу Української держави. В роботі закладено підвалини продукування етнодизайнерських ідей та цінностей в умовах сучасних культурних практик.
Висновки. Виявлено наявність проблемної ситуації, яка полягає в зникненні унікальних рис
української культурної спадщини під впливом глобалізаційних процесів. В Україні етнодизайн набуває
все більшої популярності, його основні принципи відповідають потребам суспільства та тенденціям
ринку. Гармонізація предметно-просторового середовища повинна відбуватися через свідоме, обґрунтоване використання орнаментики, колористики, декору, символіки, поєднання натуральних, екологічних матеріалів із сучасними матеріалами й технологіями. Концепція українського етнодизайну
повинна стати підґрунтям для відродження культури та духовних цінностей, самоідентифікації та бачення свого місця в глобальному культурно-мистецькому просторі. На основі проведеної аналітичної
роботи визначено головні положення подальшого розвитку етнодизайну, а саме: формоутворення як
зв’язок утилітарного й естетичного в дизайн-об’єкті, стильове вирішення як прояв певних ідеологічних
настанов, використання українських етномотивів як творча інтерпретація творів архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
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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 діяльності та інтелектуальної власності.
До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, 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 Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку
наукових фахових видань України");
– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; 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 передбачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercialShareAlike 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 публікації, 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 примірник 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 матеріал.
У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у подальшому 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 публікація має бути в загальному списку літератури після статті.
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається.
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. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання 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. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних 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 згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається 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 моральних 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, політичних 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 людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи
людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує 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 практичними 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 присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з
Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 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 монографію 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 список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному 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. № 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. Посилання 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 виноски 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:
1
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо та концепцією…
Після основного тексту перед списком використаних джерел:
Примітки:
1
Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.
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