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HOLIDAY CULTURE OF THE UKRAINIANS IN THE SECOND HALF
OF THE 20th – AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY IN THE CONDITIONS
OF MODERN GLOBALIZATION CHALLENGES
The purpose of the research is to study the peculiarities of Ukrainian festive culture in the second half of the 20 th –
at the beginning of the 21st century, taking into account the globalisation trends that are taking place in the world. The
methodological basis of the research is general scientific methods of analysis: historicism, systematisation, comparison
and generalisation of the investigated problem. Scientific novelty: a feature of the festive culture of Ukrainians in the
modern period is the appeal to traditions and rituals, sociocultural identity, intangible heritage, as well as the borrowing
of some elements of the celebration of events from other cultures. Conclusions. The category "holiday culture" is
considered by researchers as a type of sociocultural activity that is carried out by a person in society on various occasions
(events) in the form of a festive spectacle and is different from everyday life. Festive culture can be considered through
the prism of a sociocultural approach, where the main form of interaction between people is a symbolically constructed
action – the so-called "special event" (festival, performance, concert, celebrations, ceremonies). Today, festive culture is
also a modernised understanding and reflection of rites, traditions, and customs, which can be presented as separate
performances (events) or as parts of a large event. In the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st
century, quite noticeable processes of transformation took place in the holiday culture of the Hutsuls in Bukovina,
connected with the Christmas and New Year holidays. In addition to the shortening of the holidays in time, there was a
truncation of certain components of the holidays, in particular, the loss of full texts of the verbal formulas for summoning
the storm, thunder to the Holy Supper, following various beliefs and omens. With the passage of time, the external form
and nature of celebrating events (holidays) changes, but the idea and a number of dominant functions that correspond to
the basic aspirations of people remain unchanged, namely to ensure well-being and happiness, which in the perception of
contemporaries are associated with a professional career; wishes for good, health; predicting the future and influencing
it; reference to the national calendar; respect for public holidays, folk art. The holding of annual nativity scenes led to the
emergence of festival tourism. With the passage of time, the external form and nature of celebrating events (holidays)
changes, but the idea and a number of dominant functions that correspond to the basic aspirations of people remain
unchanged, namely to ensure well-being and happiness, which in the perception of contemporaries are associated with a
professional career; wishes for good, health; predicting the future and influencing it; reference to the national calendar;
respect for public holidays, folk art. The holding of annual nativity scenes (vertep) led to the emergence of festival tourism.
Keywords: holiday, holiday culture, festive spectacle, sociocultural approach, sociocultural identity, everyday life,
tradition, custom and rite, intangible heritage, festival tourism, Bukovyna, Hutsul.
Гоцалюк Алла Анатоліївна, докторка філософських наук, професорка кафедри івент-менеджменту
та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв
Святкова культура українців у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя в умовах сучасних
глобалізаційних змін
Метою дослідження є вивчення особливостей святкової культури українців в другій половині ХХ – на
початку ХХІ сторіччя з урахуванням глобалізаційних тенденцій, що відбуваються у світі. Методологічною
основою дослідження є загальнонаукові методи аналізу: історизму, систематизації, порівняння та узагальнення
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досліджуваної проблеми. Наукова новизна: особливістю святкової культури українців сучасного періоду є
звернення до традицій та обрядів, соціокультурної ідентичності, нематеріальної спадщини, а також запозичення
деяких елементів святкування подій з інших культур. Висновки. Категорію «святкова культура» дослідники
розглядають як різновид соціокультурної діяльності, яку людина здійснює в суспільстві з різних приводів (подій)
у формі святкового видовища, відмінного від повсякденності. Святкову культуру можна розглядати через призму
соціокультурного підходу, де основною формою взаємодії між людьми є символічно вибудуване дійство – так
звана «спеціальна подія» (фестиваль, вистава, концерт, урочистості, церемонії). На сьогодні святкова культура є
також осучасненим розумінням та відображенням обрядів, традицій і звичаїв, які можуть презентувати як окремі
вистави (події), так і частини великого дійства. У другій половині ХХ та на початку ХХІ сторіч відбулися досить
помітні трансформації у святковій культурі гуцулів на Буковині, пов’язаній з різдвяно-новорічними святами.
Окрім скорочення свят у часовому відтинку, були усічені окремі компоненти свят, зокрема втрачено повні тексти
словесних формул закликання бурі, грому до Святої вечері, наслідування різним віруванням і прикметам.
З плином часу змінюється зовнішня форма й характер відзначення подій (свят), але незмінними залишаються ідея
і низка домінантних функцій, що відповідають корінним прагненням людей, а саме: забезпечити добробут і
щастя, які в сприйнятті сучасників асоціюються з професійною кар'єрою; побажання добра, здоров'я;
передбачення майбутнього та вплив на нього; звернення до народного календаря; повага до державних свят,
народного мистецтва. Проведення щорічних вертепів зумовило появу фестивального туризму.
Ключові слова: свято, святкова культура, святкове видовище, соціокультурний підхід, соціокультурна
ідентичність, повсякденність, традиція, звичай та обряд, нематеріальна спадщина, фестивальний туризм,
Буковина, гуцули.

Relevance of the research topic. A festive
spectacle, a celebration is a special layer of events
that are perceived as a special activity that leaves
behind positive memories. This is the most
common way of presenting any kind of service, an
opportunity to immerse yourself in leisure
activities. Nowadays, the industry of events, leisure
and entertainment has become one of the important
spheres of everyday life of society, with the help of
which a person not only satisfies his spiritual
needs, but also forms an idea about his own wellbeing and the level of development of his country.
In the cultural heritage of the peoples of the
world, a special place belongs to calendar customs
and ceremonies, national holidays. Scientific
interest in traditional culture in order to preserve
spiritual values, especially in the conditions of
accelerated urbanization, leveling, unification,
spread of «mass culture», is becoming more and
more relevant. Preservation of the best traditions
and spirituality of any ethnic group is not only a
careful attitude to the origins of culture, but also
concern for its development in the present and
future of each nation [2, 1]. Therefore, event
culture does not appear discontinuously with the
traditions of a particular people.
Analysis of research and publications. The
methodological basis for understanding the
structural components of the Hutsul holiday culture
of the second half of the 20th to the beginning of
the 21st century became the works of prominent
researchers, first of all V. Shukhevich,
H. Khotkevich,
V. Hnatyuk,
K. Sosenko,
I. Sventsytskyi, M. Pashkevich R. Kaindl, who
considered Hutsul holidays in the context of the
development of the culture of other European
peoples, recorded the local specificity of rituals.
L. Boyko [1], M. Pashkevycha [5] highlighted the
4

peculiarities of leisure culture. However, the
transformations taking place in the socio-cultural
activities of Ukrainians in the context of
globalization challenges are not sufficiently
studied through the prism of festive culture.
The purpose of the research is to study the
peculiarities of the holiday culture of the of
Ukrainians in the second half of the 20th – at the
beginning of the 21st century in the conditions of
modern globalization challenges.
Presenting main material. Today, the industry
of holiday services (organization and holding of
events of various levels and profiles, for example,
festivals, music and sports events) is a multimillion dollar industry that is developing quite
quickly. All over the world, the fast pace of growth
of this field draws more and more attention of
government bodies and potential investors to it.
Traditionally, mass events represented the holding
of various types of holidays of the social cycle and
socially and culturally significant events for a
certain circle of people. In the conditions of
modern society, the technology of preparing and
conducting mass events is changing significantly
[5, 16].
Currently, society has an urgent need to think
globally, that is, understanding international
development trends, and act locally, because
modern culture is created at the level of a
settlement (cities, villages, towns). Today, it is
possible to observe how, thanks to the efforts,
activities and initiatives of people, the surrounding
cultural space is changing, and new cultural
practices are emerging. Modernized forms of
special communications represent the digital, game
and performance nature in the process of becoming
the leading language of communications of the 21st
century [1, 25].
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The term «ecology of traditional culture»
acquires a special moral and ethical sound, which
means the need to preserve the ethnic cultural
environment not only on the scale of one ethnic
group, but also of all peoples. Folk calendar rites
reflect the ethnic, socio-political, historical and
cultural life of the people at various stages of
development. They were and are an integral part of
the cultural and everyday life of rural and urban
residents. Folk rites are permeated by the idea of
continuity of the family, ensuring happiness,
productivity, well-being, unity of man with nature.
The humanistic idea of affirming life is dominant
in calendar winter rites, and it is precisely because
of this that the great interest of young people in folk
traditions, laughing and entertainment culture, and
mythology is determined. The significant
development of the event industry in the space of
leisure in the context of the transition to a market
economy is due to the increase in demand and the
demand for a variety of services provided. In this
area, not only the provision of services is actively
developing, but also their management and the
organization of their provision is done outside of
their work and household duties without external
pressure [4, 114].
J. Goldblatt suggests considering a special
event as «a unique moment of time marked by
ceremony and ritual to meet specific needs» [10, 6],
instead, D. Getz emphasizes the expediency of
distinguishing a special event from the position of
the organizer and the guest, accordingly, in the first
case, a special event is «an event that does not
happen often and goes beyond the normal
programs or activities of the party that organizes
it», and in the second – "the possibility of leisure,
communication or cultural experience that goes
beyond the usual range of choices or everyday
experience" [11, 4]. Therefore, it is quite natural to
perceive the modernized traditions and rituals of
Bukovyna as a component of event culture.
The study of calendrical customs and rites of
the winter cycle of the Hutsuls of the Carpathian
region provides us with a great deal of information
about the history of mountain people's worldviews,
moral and ethical norms, folk art, music, folk
choreography,
singing,
the
theoretical
understanding of which is one of the priority areas
of cultural science. Since the folk culture of the
Ukrainian Hutsul mountain sub-ethnicity has best
preserved its local traditions of celebrating the New
Year and Christmas holidays, it deserves special
scientific interest. It is the winter holidays that are
most solemnly celebrated in the Hutsul region,
although other ethnographic groups live in the
Carpathians, in particular the Boikas and partly the
Lemkas. Holidays timed to the winter solstice in

the Hutsul region have stable traditional features
that have absorbed the main features of social life,
marked by the influence of the main pastoral
economic and cultural type, reveal the
communicative, aesthetic, moral and ethical
functions of the customs and rites of the population
in the conditions of the mountain landscape . As the
researchers rightly note: Ritual is truly a unique and
irreplaceable means of recording the achievements
of the human community in establishing its
coexistence: a form of social consciousness.
The study of the traditional and new in the
holidays and customs of the winter cycle of the
Hutsul folk calendar of the Carpathians is also
relevant because it is connected with the problems
of modernity: the preservation of ancestral
memory, the study of the origins of the spirituality
of the ethnic group in local diversity, the
humanization of culture for the prospects of the
development of the people and state
An important factor in the centuries-old
existence of the ethnographic components of the
holidays was the actual agricultural basis of the
national calendar, on which various rites and rituals
of religious, poetic and public life were held. In the
structure of the traditions of the winter cycle of the
folk calendar, the cult of ancestors occupies the
most important place. Respect for the family,
relatives who have gone beyond the eternal limit,
is especially well preserved in the rituals of the
Ukrainians of the Eastern Carpathians. Ancient
traditions can be traced in the sacredness of the
ritual dinner, in the syncretism of songs, music,
dances, greetings, in the custom of caroling for all
members of the family from the owner to the
smallest child in the house, honoring ancestors,
farewell dances under the house and in the apiary,
etc. Hutsul customs of caroling and giving well
preserved the ancient structure. It is worth noting
that Hutsul carols contain unique material for the
reconstruction of ancient pre-Christian customs.
Simultaneously with the preservation of the
integrity of the structure of the rite, it is worth
noting that during the 19th and 20th centuries,
processes of transformation in folk rites gradually
took place, which affected the reduction of certain
fragments of the rite, the replacement and
modernization of the texts of ritual poetry, the loss
or change of the motivation of certain ritual folk
holidays of the winter cycle in the Hutsul region,
the appearance of innovations in the structure of
rituals.
The Christian religion had a noticeable
influence on the ancient traditions of caroling in the
folk calendar. Historical fate developed in such a
way that the Hutsuls of different parts of the Hutsul
region belonged to two branches of the Christian
5
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religion. In the Bukovina part of the population,
there was mostly an Eastern Orthodox rite, and in
Galicia and Transcarpathia – a Greek-Catholic
(Uniate) rite. The Hutsul population of both parts
was not interested in the difference between the
churches, they did not really understand it, they
recognized their affiliation to the «Russian» faith
and adhered to their ancient customs. The
intervention of the clergy in national holidays and
ceremonies was reacted very sharply, therefore the
clergy had to adapt the church rituals to the national
ones to a large extent. Studying the traditional
culture of the highlanders in the second half of the
20th century – at the beginning of the 21st century,
it becomes obvious that the Hutsuls have always
invested their understanding in the Christian faith.
It was rather a mixture of ancient primitive beliefs,
rituals and rites with Christian overlays much later
in time. The activation of the process of the
religious influence of the Christian Church
accelerated in the 1930s, when priests with
seminary education began to be sent to villages in
the Carpathians, because before that the old priests,
who came from the people and were poorly
educated, were themselves supporters of ancient
rites.
Over time, the processes of the influence of
religious carol texts, the contamination of old
carols with church carols, because the church made
certain compromises with the peasants, can be
clearly traced. At the same time, the peasants also
began to study and, little by little, remake Christian
carols in their own way. The beginning of caroling
began in the 19th century. take place near the
church, and not from the house of the master who
led the band. Carolers are starting to be called not
just "brothers", but "church brothers". In the 40s
and 60s of the 20th century, the Hutsuls, having
survived the horrors of the Second World War,
began to hold on to the church more strongly during
repressions.
The spread of carols from Christian
collections that are distributed in churches has
intensified today, it has an increasingly negative
effect on the preservation of ancient pre-Christian
carols.
In Ukraine, the ritual ceremony has been best
preserved to our time precisely in the Carpathian
region, which is a vivid manifestation of the
development of event culture based on traditions.
In the ritual masking of Ukrainians, there are two
historical layers: folk and church. The disguised
characters of performances on January 13 have in
their groups those who were formed before
Christianity ("Goat", "Malanka", "Grandfather")
and those who arose during the time of Christianity
and demonstrate their kinship with the circle of
6
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legends about Herod, Jesus, Angels, etc. It is worth
noting that the very custom of dressing up on
holidays has its roots in ancient times and is known
to many peoples of the world.
At the beginning of the 20th century In some
villages of the Carpathians, among the participants
of the tours there were groups with the following
characters: "tsars", "kings". In the 80s of the 20th
century. new characters such as "policeman",
"traffic officer", "paramedic" and others appear
among the participants of "Malanka".
The historical events that accompanied the
war and post-war period were reflected in the
Ukrainian Christmas carols of the highlanders.
These include the appearance of rebel songs, carols
with patriotic content. The formation of Soviet
power in the Carpathians, as well as in the western
lands of Ukraine in general, was also accompanied
by the unification of the socio-economic structure
of the region. Forced population migrations,
resettlement and mixing of people had a certain
impact on culture.
Changes in the rituals of the inhabitants of the
Carpathian region and the erosion of the sacred
burden in the rites of Christmas, Malanka,
Epiphany usually occurred also under the pressure
of changes in the way of life of a person, under the
influence of accelerated urbanization and socioeconomic factors, which is typical for most peoples
of the world.
In the 20th century ritual actions are often
simplified, lose their primary meaning, because a
large part of ritual actions, carols are connected
with the peasant's economic activity and
correspond to close, harmonious relations between
man and nature. Under the pressure of propaganda
about rites as religious relics and under socioeconomic changes, the old system of calendar rites
to a certain extent lost its integrity, disintegrated
into separate fragments. However, such
components of Ukrainian winter holidays as
caroling, singing, New Year's grain sprinkling,
Christmas Eve meals and beliefs related to
Christmas, hopes for a better fate and well-being,
remained the most stable.
In the 1960s, anti-religious propaganda began
to be accompanied by the mass introduction of
Soviet rituals. The characters of Santa Claus and
Snow Maiden appear in the Carpathians, foreign to
traditional culture. Through schools and clubs,
newly created Soviet carols and philanthropies
were spread, which propagandists passed off as
updated old rituals filled with new meaning.
The growth of national consciousness also
occurred through such an important component as
the celebration of national holidays and rituals.
Here, too, the fate of politicization, literary and
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authorial samples of new carols at the challenge of
time was not without. In the new donations, "The
New Year is coming, the old one is running away...
Because the New Year is better. It will bring us
happiness, it will bring us destiny, and freedom for
Ukrain", the people hoped for the restoration of
statehood in the same way that the highlanders
traditionally hoped for profits from farming in the
new year.
After the declaration of independence of
Ukraine (1991), the persecution and prohibition of
traditional holidays of Ukrainians became a thing
of the past. Along with the revival of traditions,
further processes of transformation in the way of
life of national holidays are taking place. In
general, the primary spirit of the cult of the family,
the family, the economy, the cult of ancestors,
honoring guests and family is slowly returning to
the celebration of Christmas.
Under the influence of the city, a revival of
spectacular forms of celebration is taking place in
the rural environment. This is a staged and
theatrical action – Vertep. Since the second half of
the 1990s, various folklore festivals have become
popular. Folkloric collectives, which were created
by public youth organizations mainly during the
years of independence, take part in them. In
particular, in 1999, more than 60 collectives from
neighboring regions took part in the festival
«Christmas meetings, carols, nativity scenes and
fun» in Snyatin. Now almost every year such
festivals of carolers and Vertep bands are held in
many cities of the Carpathian region with the aim
of attracting tourists. The content of carols and
Christmas carols is also being updated due to the
call of time, many of them are dedicated to the
independence of Ukraine. At the same time, some
folklore groups adhere exclusively to ancient Old
World carols without Christian layering.
Thus, the process of contamination and
innovation in carol texts is caused by completely
objective circumstances – the desacralization of
ritual symbols, which is an integral characteristic
of the modern information society.
In the early 1990s, the holiday of Nicholas the
Wonderworker (December 19) was restored in the
Carpathian region. In modern conditions, the
replacement of Santa Claus with St. Nicholas is
observed in some places. When St. Nicholas was
traditionally an invisible substance, now he often
appears in the same role as Santa Claus with gifts
in a bag [3, 10].
It is clear that with the change in the way of
life, the influence of the city, the components of
Western mass culture, mass media, the ceremonial
rituals of the New Year-Christmas cycle are
simplified, some actions receive new motivation,

or live as an unmotivated tradition – "This is what
our grandfathers and great-grandfathers did, but
why do we already we don't know, or God knows
him".
In our opinion, some damage to the
preservation of authentic forms of the holiday is
caused by amateur attempts at creative reworkings,
processing of old carols, carols, which are often of
low artistic quality and which are passed off as
original examples of folk art. A negative role is
played by the vacuum of knowledge of folk culture
among modern workers of culture, education, and
holiday organizers.
Event is increasingly becoming a form of selforganization and self-expression of various social
subjects, first of all, authorities, businesses, public
organizations. Increasingly, mass events are
becoming a form of expression of their shared
interests, a form of social partnership and selforganization of civil society [8, 28]. Self-regulation
of culture is a complex dynamic process that is
carried out directly by the subjects of activity in the
field of culture without outside intervention [9,
124]. All segments of the event sphere are actively
growing. The desire of people all over the world to
celebrate events of various levels and profiles is
driving the growing importance of this industry. In
addition to the traditional segments, which
represent different directions of private events
(weddings, anniversaries), business events have
been developing rapidly in the last two decades.
Corporate parties and team-building, intraorganizational event marketing have taken strong
positions in the budgets of organizations around the
world. Researchers also note the growth of event
marketing as a tool for promoting goods, services
and brands [6, 48].
A variety of culture, a way to immerse
yourself in the atmosphere of a holiday, fun,
interesting entertainment, similar to a carnival.
Carnivalization of modern culture is a sign of
today's informational, post-industrial age. Thanks
to carnivalization in the environment of street
subcultures, there is a focus on spectacle, bright
theatricality and creative potential is formed,
because the culture marked by carnival has the
potential for its further development (after the
carnival, a new cycle unfolds). Festivals contribute
to the development of non-institutional culture,
thereby developing the democratic principles of
self-organization of civil society. Self-regulation
offers new approaches to influence subjects of
socio-cultural activity, which can be no less
effective and do not require approval through the
use of the institutional mechanism of the state [7,
51]. The development of street cultures and
festivals, which take place as their indispensable
7
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components, shows that street culture is
increasingly spreading in Ukrainian cities and
gaining supporters, becoming part of the popular
culture of Ukraine, which is created by nonprofessional participants and subcultures without
censorship and established official formats.
Museums of Kolomyia perform not only the
clichéd function of storing antiquities and archives,
as happens in most museums of small domestic
cities. They are direct participants in the cultural
and artistic life of the city and popularizers of
regional ethnic identity. Acting either as an
architectural symbol (Pysanka Museum), as a
treasury of national heritage (Hutsul region and
Pokuttya Museum), or as a memory of the multiethnic coexistence of citizens (City History
Museum), where the modern problem of
multiculturalism is actualized, these museums
create a positive association with the city in
paradigm of event culture of the Pokut region.
Conclusions. The category «holiday culture»
is considered by researchers as a type of sociocultural activity that is carried out by a person in
society on various occasions (events) in the form of
a holiday spectacle and is different from everyday
life. Нoliday culture can be considered through the
prism of a sociocultural approach, where the main
form of interaction between people is a
symbolically built action – the so-called «special
event»
(festival,
performance,
concert,
celebrations, ceremonies). Today, holiday culture
is also a modernized understanding and reflection
of rites, traditions, and customs, which can be
presented as separate performances (events) or as
parts of a large event.
A feature of the holiday culture of the modern
period is the appeal to traditions and rituals, sociocultural identity, intangible heritage, as well as the
borrowing of some elements of the celebration of
events from other cultures.. At the same time, the
all-Ukrainian essence of the winter calendar
holidays in the Carpathians is also expressive.
In the process of development, under the
influence of migrations, interference of the church
in Hutsul national holidays, later atheistic
propaganda, ideological pressure and prohibitions
of traditional culture, urbanization and processes of
globalization, certain changes took place in the
celebration of holidays and in the performance of
ritual songs. The images of Jesus Christ and the
Mother of God, transformed and mystified by the
popular imagination, filled secular texts of folk
carols and carols. In the second half of the 20th
century and at the beginning of the 21st century,
quite noticeable processes of transformation took
8
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place in the event culture of the Hutsuls, connected
with the Christmas and New Year holidays. In
addition to the shortening of the holidays in time,
there was a truncation of certain components of the
holidays, in particular, the loss of full texts of the
verbal formulas for summoning the storm, thunder
to the Holy Supper, following various beliefs and
omens. Over time, the external form and nature of
the celebration changes. The holding of annual
nativity scenes (vertep) led to the emergence of
festival tourism.
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ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ» В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ
Метою статті є аналіз напрямів роботи науково-педагогічних працівників, що забезпечують викладання
курсу «Філософія» як загальноосвітньої дисципліни студентам нефілософських спеціальностей, з формування
української ідентичності в здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня в умовах новітньої війни росії проти
України. У статті зазначено, що в українському суспільстві стрімко зростає запит на системне розуміння
феномену української ідентичності, за цих умов заклади вищої освіти мають напрацювати дієві шляхи в напрямі
формування в студентів української ідентичності. Висвітлено результати напрацювань кафедри філософії і
педагогіки Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) з формування української
ідентичності в процесі викладання курсу «Філософія» в період війни росії проти України та запровадження в
Україні воєнного стану. Вказано, що викладання курсу «Філософія» є потужним ресурсом для генерування основ
формування української ідентичності в майбутнього випускника ЗВО. Повномасштабне вторгнення росії в
Україну засвідчило, що викладач ЗВО має не лише забезпечити якісну предметно-професійну підготовку
майбутнього фахівця, але й віднайти належне місце в навчальному процесі для справи формування української
ідентичності. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні таких загальнонаукових методів, як
спостереження та узагальнення, аналіз і синтез. Наукова новизна статті полягає в ознайомленні освітньої
спільноти з досвідом роботи кафедри філософії та педагогіки КНУКіМ з формування в студентів української
ідентичності в процесі викладання курсу «Філософія» у воєнний час. Висновки. З’ясовано, що аналіз понять
«національна ідентичність», «індивідуальна», «колективна», «усвідомлена», «неусвідомлена» та «фрагментарна»
ідентичність у світових інтелектуальних студіях та українському суспільно-політичному дискурсі; висвітлення
підходів до потрактування української національної ідеї як стрижня української ідентичності, розвінчування
міфів російської пропаганди, обговорення зі студентами важливих тем сьогодення; створення в навчальному
просторі атмосфери м’якого переконання в необхідності побудови україномовного суспільного простору;
залучення до навчального процесу сучасного україномовного контенту – усе це є шляхами формування в
студентів стійкої української ідентичності, важливими напрямами навчально-методичної роботи викладача.
Ключові слова: викладання філософії в ЗВО, українська ідентичність, навчальний досвід КНУКіМ.
Kyrylenko Kateryna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department of Philosophy and Pedagogy,
Kyiv National University of Culture and Arts
Formation of Ukrainian Identity in "Philosophy" Course Teaching in Tertiary Education Institution under
Martial Law
The purpose of the article is to analyse the trends in activities by academic and teaching personnel of "Philosophy"
course as a general subject to students of non-philosophical specialties, on the formation of Ukrainian identity among
students of the first (bachelor's) level of tertiary education in the conditions of the current russia’s war against Ukraine.
The article states that there is a rapidly growing demand for a systematic understanding of the phenomenon of Ukrainian
identity in the Ukrainian society, so tertiary education institutions should develop effective ways of forming Ukrainian
identity among their students. The results of the work of the Department of Philosophy and Pedagogy of the Kyiv National
University of Culture and Arts (KNUK&A) on the formation of Ukrainian identity in the process of "Philosophy" course
teaching during the war between russia and Ukraine and the imposition of martial law in Ukraine are highlighted. The
article affirms that teaching the "Philosophy" course is a powerful resource for generating the foundations of forming
© Кириленко К. М., 2022
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Ukrainian identity in the prospective university graduate. The full-scale invasion of russia into Ukraine proved that the
lecturer of the tertiary education institution should not only provide high-quality subject-professional training for the
prospective graduate, but also find a proper place for the formation of Ukrainian identity during the educational process.
The research methodology is based on the application of such general scientific methods as observation and
generalisation, analysis, and synthesis. The scientific novelty of the research consists in familiarising the educational
community with the work experience of the Department of Philosophy and Pedagogy of KNUK&A on the formation of
Ukrainian identity among students during the "Philosophy" course in wartime. Conclusions. It was found that the way of
forming a stable Ukrainian identity among students, important areas of the lecturer's educational and methodological
work include the analysis of the concepts of "national identity", "individual", "collective", "conscious", "unconscious",
and "fragmentary" identity in global intellectual studies and Ukrainian socio-political discourse; coverage of approaches
to the interpretation of the Ukrainian national idea as the core of Ukrainian identity, debunking the myths of russian
propaganda, discussion with students of currently important topics; creating in the educational space an atmosphere of
soft conviction in the need to build a Ukrainian-speaking social space; and the involvement of modern Ukrainian-language
content in the educational process.
Key words: philosophy teaching in tertiary education institution, Ukrainian identity, educational experience of
KNUC&A.

Актуальність теми дослідження. Від
початків існування університетів як освітніх
установ філософія була наріжним каменем
університетської освіти. При цьому її змістове
наповнення не лишалося незмінним. Модель
філософії
як
навчальної
дисципліни
узалежнена від багатьох факторів, площина
вияву яких перебуває далеко за межами
університетських аудиторій, але не може не
бути висвітлена в університетських студіях і
відрефлектована в дискурсі університетської
комунікації. Філософія орієнтує на вічне та
всечасне, але прокладає до нього шлях через
сьогодення. Перебувати в осередді свого часу,
бути активним спостерігачем та учасником
подій, що відбуваються, долучатися до
творення
майбутнього,
уміти
цілісно
аналізувати
й,
водночас,
діяльнісно
самореалізуватися, бути освіченою та морально
зрілою
особистістю,
свідомим
та
відповідальним громадянином своєї країни –
цьому та іншому вчить філософія молодь, яка в
сучасному глобалізованому світі має стати,
зокрема, носієм тих національних цінностей,
які формують її ідентичність. Пошук шляхів
формування
української
національної
ідентичності в студентської молоді став
особливо нагальним у часи війни росії проти
України, запит на активізацію цих пошуків зріс
після повномасштабного вторгнення рф в
Україну 24 лютого 2022 року. Модернізація
університетського курсу «Філософія» та обмін
досвідом такого оновлення за цих умов має
незаперечну актуальність.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед
численних наукових студій, що спрямовані на
вивчення
ідентичності,
належне
місце
посідають твори, автори яких вдаються до
вивчення
національної
ідентичності
(П. Альтер,
Б. Андерсон,
Ю. Габермас,
С. Ґантінгтон,
Е. Ґелнер,
Е. Сміт
[8],
Ф. Фукуяма [11]). Питання, що висвітлюють ці

та інші теоретики національної ідентичності, не
втрачають своєї актуальності досить тривалий
час. Не в останню чергу тому, що кожна
національна ідентичність неповторна, шлях її
становлення
унікальний,
у
кожному
історичному часі запит на формування
національної ідентичності має своє суспільнополітичне підґрунтя. В умовах війни росії
проти України, що триває від 2014 року, а
особливо після повномасштабного вторгнення
країни-агресора на територію вільної та
незалежної України 22 лютого 2022 року,
питання ідентичності стало не лише предметом
детального вивчення в численних наукових
працях (Є. Бистрицький та ін. [1], О. Забужко
[4],
В. Скуратівський,
О. Стегній
[9],
М. Степико [10], В. Трощинський, Ю. Руденко
та ін.), але й жвавого обговорення в суспільстві.
Стало очевидним, що війна, яку розв’язала
росія, триває з метою знищення української
ідентичності та насадження тоталітарної
ідеології «руского міру». Фронтом, на якому
триває активний спротив усього українського
суспільства поряд з ареною активних бойових
дій, є царина культури та освіти. За цих умов
зростає запит на оновлення змісту навчальних
курсів та пошук новітніх форм роботи освітніх
установ, передусім у напрямі формування в
молодого покоління української ідентичності.
Сформована національна ідентичність є
запорукою не лише спротиву й перемоги нині,
але й запобіжником у майбутньому проти будьяких спроб
знищити українців. Тож
напрацювання науково-методичних розробок,
обмін наявним освітнім та навчальним
досвідом мають незаперечну актуальність.
Мета статті – напрацювання шляхів
формування української ідентичності в
студентів нефілософських спеціальностей в
процесі викладання їм курсу «Філософія»,
висвітлення наявного досвіду такої роботи в
Київському
національному
університеті
11

Культурологія
культури і мистецтв (КНУКіМ) в умовах
новітньої війни росії проти України та
запровадження в Україні воєнного стану.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«національна ідентичність» тісно пов’язане з
потрактуванням поняття «нація». Згідно з
теорією політичної нації, національна єдність
постає на основі усвідомлення громадянами
своєї спільності не лише на основі етнічної,
культурної, географічної спорідненості, а
передусім у площині державотворення. За
визначенням, яке пропонує «Енциклопедія
Сучасної України», національна ідентичність –
це
«усвідомлена
приналежність
до
національної спільноти на основі стійкого
емоційного зв'язку, що виникає в результаті
сформованої системи уявлень щодо традицій,
культури, мови, політики, а також прийняття
групових норм і цінностей» [9]. Національна
ідентичність виникає на основі осмислення
людиною своєї спорідненості зі спільнотою
співвітчизників (що є товариством однодумців,
згуртованих у часах та просторах світової
історії), набуття множини взаємозв’язків із
ними, прийняття як імперативу власної
поведінки інтересів нації як сфери утвердження
духовних
та
гуманістичних
цінностей.
Національна
ідентичність
є
потужним
об’єднавчим чинником, дієвим мотиватором
поведінки, невичерпним ресурсом підтримки та
взаємодопомоги.
Формування національної ідентичності
починається на основі усвідомлення тяглости
родинних
зв’язків,
а
продовжується
прийняттям
власної
причетності
до
споріднених по духу людей, які мають спільну
історію та прагнуть пліч-опліч збудувати
майбутнє. Національна ідентичність – це чуття
родини в широкому позачасовому та
позапросторовому конгломераті духовних
істин. Пробудження національної ідентичності
особистості водночас тісно пов’язане зі
становленням її політичної та громадянської
свідомості. Важливим чинником формування
національної ідентичності є соціалізація
особистості в процесі здобуття освіти та
формування базових знань про історію появи
нації та суспільно-історичні умови, у яких вона
розвивається нині. Інтеграція в духовнокультурний простір людства відбувається
шляхом знайомства з історією становлення
власної політичної нації як спільноти
співгромадян, що є суб’єктом світового
культурно-історичного
процесу,
та
усвідомлення
внутрішньої
потреби
спорідненості з нею.
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Важливим
чинником
формування
національної ідентичності є освітні установи,
зокрема заклади вищої освіти. Як зазначає
Л. Губерський, «за нинішніх часів суспільнополітичних трансформацій в Україні саме
класичні університети об’єктивно покликані
сприяти суспільству у визначенні принципових
стратегій розвитку, бути головними осередками
утвердження громадянськості та українськості,
вироблення
нової
філософії
освіти,
спрямованої в майбутнє» [2, 7]. Молодь, що
навчається в них, саме набуває політичних
прав, зокрема право обирати та бути обраним
до органів державної влади чи місцевого
самоврядування, стає активним членом
суспільства, носієм суспільно-політичних
цінностей.
Формування
української
ідентичності в студентів закладів вищої освіти
є одним з провідних завдань, на виконання
якого має бути зорієнтований викладач
дисциплін загального спрямування. Адже
доцільність вивчення цих дисциплін зумовлена
необхідністю забезпечити здобувачеві освіти в
процесі опанування ним певної освітньої
програми
набуття
високого
рівня
соціокультурного та особистісного розвитку.
Важливе місце серед загальних гуманітарних
дисциплін, з якими знайомиться здобувач
першого освітнього рівня, посідає курс
«Філософія». Викладання цієї дисципліни
передбачене програмами більшості закладів
освіти України. Ознайомлення з предметним
наповненням курсу має на меті не лише
інтегрувати студента в площину духовнокультурної еволюції людства, але й сформувати
його як особистість, яка має високий рівень
громадянської та суспільної свідомості.
Виконання цього завдання стає гостро
нагальним у період воєнного часу, коли
світоглядна та громадянська компоненти не
менш важливі, ніж професійна. Після
повномасштабного вторгнення росії в Україну
активність обговорення суспільно-політичних
питань як історії, так і сьогодення в
навчальному середовищі закладу вищої освіти
стрімко зросла. Потужним майданчиком для
цього є, зокрема, і навчальний курс
«Філософія».
У процесі викладання філософії в КНУКіМ
в час новітньої війни росії проти України та
запровадження в Україні воєнного стану було
напрацьовано магістральні шляхи формування
української ідентичності в студентів закладу
вищої освіти. Зазначимо їх.
Роз’яснення
в
процесі
навчальної
комунікації
зі
студентами
поняття
«ідентичність» (наприклад у контексті

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
висвітлення теми «Традиції українського
філософування»). Ним позначають особистісну
характеристику людини, що передбачає
гармонійне поєднання усвідомленої власної
самобутності й тісної причетності до певної
спільноти, самоідентифікацію через неї.
Ідентичність водночас є характеристикою
згуртованої спільноти як об’єднання свідомих
громадян, згуртованих навколо спільного
досягнення мети, що заснована на вищих
цінностях та має суспільно-громадянське
значення. Розрізнення понять «індивідуальна»
та «колективна ідентичність», формування в
процесі ознайомлення з філософською
проблематикою індивідуальної ідентичності
студента як інтегрального поняття, сприяння
формуванню в нього різних типів групової
ідентичності (етнічної, культурної, соціальної
тощо). Спрямування зусиль у напрямі
формування в студента
індивідуальної
національної ідентичності та на його ґрунті
(незалежно від того, з якою саме нацією він
себе
ідентифікує)
появи
«української
національної ідентичності» як цілісного,
мультинаціонального проєкту, що передбачає
суспільно-політичне
єднання
навколо
спільного процесу державотворення, що має
власну історичну тяглість.
Диференціація понять «усвідомлена»,
«неусвідомлена»
та
«фрагментарна
ідентичність». Усвідомлена ідентичність є
наслідком саморефлексії та самоаналізу
індивіда, свідомої ідентифікації себе як члена
суспільства. Неусвідомлена ідентичність є
зовнішньою маскою (нав’язаною чи сліпо
обраною), яку людина репрезентує як «власне
Я». Вона існує на рівні функціонування в
суспільстві маси як неусвідомленої множини
співмешканців, є формою існування масової
свідомості. Фрагментарна ідентичність, своєю
чергою, – це різновид ідентичності мас, яким
пропонують ілюзію вибору. Прихильники
концепції
«фрагментарної
ідентичності»
покликаються на те, що індивід не може мати
сталої ідентичності, він змінює її залежно від
обставин, зміни світу навколо тощо. Насправді
фрагментарна ідентичність є шляхом до
маніпуляції масовою свідомістю та наслідком
загравання з масами. Людина, яка не має сталої
усвідомленої ідентичності, перетворюється на
маріонетку, яка не розуміє, що відбувається
навколо неї, не здатна творити дійсність, вона
нав’язані їй думки та штучно сформовану
навколо неї реальність помилково сприймає як
результат власного вибору [3].
Висвітлення запиту в інтелектуальних
студіях останніх років на усвідомлення

значення
ідентичності
в
сучасному
постіндустріальному цифровому суспільстві.
Зокрема, залучення до змістового наповнення
навчальної дисципліни «Філософія» аналізу
праці
Ф. Фукуями
«Ідентичність»
[11]
(наприклад у контексті висвітлення теми
«Традиції сучасного філософування» чи
«Соціальна
філософія»).
Ф. Фукуяма
наголошує,
що
в
сучасному
мультикультурному та мультинаціональному
світі необхідною є національна ідентичність,
без неї розпадаються держави й інспіруються
громадянські конфлікти. Водночас національна
ідентичність мусить бути стійкою, інакше вона
не зможе гарантувати безпеки громадянинові та
стабільності державі. Філософ пише про
«інклюзивну національну ідентичність», що
створюється «на основі ліберальних та
демократичних цінностей та спільного досвіду,
який стане сполучною тканиною і дасть змогу
процвітати багатонаціональним суспільствам»
[11, 125]. Поза сумнівами, «інклюзивність і є
головною ознакою по-сучасному прочитаної
національної ідентичності» [5, 34].
Аналіз ідейно-теоретичного підґрунтя
української
ідентичності
в
контексті
становлення та розвитку поняття «українська
національна
ідея»
в
європейському
філософському дискурсі (наприклад при
ознайомленні з темою «Традиції українського
філософування»).
До
літератури,
що
аналізують у курсі «Філософія», доречно
залучити працю О. Забужко «Філософія
української ідеї та європейський контекст:
франківський період» [4]. Це змістовна
філософська праця та унікальна рефлексія над
національною ідентичністю, аргументована
численними історичними фактами.
Аналіз поняття «українська ідея»,
висвітлення історично сформованих підходів
до його потрактування (слов’янофільський,
громадівський,
період
національного
радикалізму), аналіз сучасних дискусій навколо
його визначення та сутності. Під національною
ідеєю слід розуміти «синкретичний погляд на
свою національну … спільноту як на єдиний,
розгорнутий
у
соціальному
часі
й
«соціалізованому» просторі континуум і
водночас як на суб’єкта всезагального
історичного процесу» [4, 11].
Розвінчування міфів, які штучно створює
та активно нав’язує російська пропаганда. І
тих, що були вигадані в часи російської імперії
та активно тиражувала пізніше совєтська
ідеологічна машина, і тих, що продукують
ідеологи «руского міру» нині. Чи не найбільш
токсичним є міф про єдність трьох
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слов’янських народів. Він дотепер має своїх
адептів та демонструє здатність до мімікрії в
найрізноманітніші середовища, попри те, що не
має під собою жодного історичного підґрунтя.
Висвітлення
справжніх
мотивів
його
створення, що мають імперське коріння і
вмотивовані прагненням до поневолення та
поглинання інших, – одне з нагальних завдань
викладача курсу «Філософія».
Обговорення актуальних тем сьогодення в
контексті висвітлення тематики курсу.
Ідеться про оперативне переформатування
змістової частини навчального курсу в процесі
його викладання, залучення до обговорення на
занятті подій, що мали місце в переддень
спілкування зі студентами.
Створення атмосфери м’якого переконання
у важливості побудови україномовного
суспільного простору. На прикладі аналізу ідей
сучасних філософів (наприклад М. Гайдеґґера)
слід висвітлити потрактування філософським
дискурсом мови як сфери буттєвості, простору
для збереження та плекання духовних істин.
Слід навчити студентів бачити за сукупністю
лінгвістичних норм і правил більш глибинні
пласти, що зберігає в собі мова. Показовими в
цьому контексті також є твори українських
інтелектуалів (П. Мовчан) [7].
Пропагування в процесі викладання курсу
сучасного українськомовного навчального
контенту. Поряд з оновленням списку
рекомендованої навчальної літератури в
напрямі вилучення з нього російських та
російськомовних джерел як інструментів
просування російською пропагандою своїх
ідеологем мають бути залучені новітні
українські інформаційні джерела (подкасти,
відеолекції тощо). Важливо також пропонувати
студентам
українськомовну
перекладну
європейську навчальну літературу, знайомство
з якою долучить їх до європейського освітнього
процесу, засвідчить реформування української
освіти в напрямі інтеграції з європейською
освітньою системою (М. Фюрст, Ю. Тринкс) [12].
Наукова новизна дослідження полягає в
ознайомленні освітньої спільноти з досвідом
роботи кафедри філософії та педагогіки
КНУКіМ з формування в студентів української
ідентичності в процесі викладання курсу
«Філософія».
Висновки. Щоб виробити в здобувачів
розуміння власної національної ідентичності,
що особливо актуально в нинішній воєнний
час, у процесі викладання філософії викладач
має
акцентувати
на
змісті
поняття
«ідентичність»,
аналізі
діалектичного
взаємозв’язку
понять
«індивідуальна
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ідентичність» та «колективна ідентичність»,
пояснити відмінності між усвідомленою,
неусвідомленою
та
фрагментарною
ідентичністю як нагальними напрямами
філософської
рефлексії
у
світових
інтелектуальних студіях та українському
суспільно-політичному та дискурсі. Вивчення
ідейно-теоретичного підґрунтя української
ідентичності,
висвітлення
підходів
до
потрактування української національної ідеї,
розвінчування міфів російської пропаганди,
обговорення зі студентами важливих тем
сьогодення, створення в навчальному просторі
атмосфери м’якого переконання в необхідності
побудови
україномовного
суспільного
простору, залучення до навчального процесу
сучасного україномовного контенту – такими є
шляхи формування в студентів стійкої
української ідентичності, що визначають
напрями
навчально-методичної
роботи
викладача. Досвід викладання студентам
КНУКіМ курсу «Філософія» в умовах воєнного
стану засвідчив дієвість описаних методів
роботи. Вважаємо суттєвим в умовах новітньої
війни росії проти України доповнити освітню
складову (наприклад її варіативну частину)
навчальними курсами для формування в
студентів відчуття національної ідентичності.
Предметом подальшого вивчення має стати
напрацювання шляхів формування української
ідентичності в процесі викладання інших
дисциплін в освітньому просторі ЗВО, що
посилить ефективність навчально-виховного
процесу.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОГРАМУ РОЗПИСУ
КУПОЛА ТА ВІВТАРЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ
Мета роботи – показати відмінність і взаємозалежність між програмами розписів купола та вівтаря
православного храму і їх призначенням як найбільш сакральних просторів. Методологія дослідження полягає
в застосуванні низки підходів: аналітичного – для осмислення літератури за темою статті; міждисциплінарного –
при всебічному вивченні фактологічного матеріалу та набутті нових знань; системного – з використання цілого
спектру методів: семіотичного, культурологічного, іконографічного, польового (збір наочного матеріалу),
герменевтичного, описового, порівняльного, теоретичного узагальнення та ін. Наукова новизна статті полягає
в тому, що вперше купол і вівтар православного храму розглянуто як нетотожно сакральні його частини й
водночас найбільш сакральні храмові простори, що відображено в програмах їх розписів. Висновки.
У внутрішньому просторі православного храму релігійні уявлення про «горній» і «дольний» світ, про сакральний
і профанний простір конкретизовані за допомогою архітектури та священних образів, зафіксованих у
монументальному церковному живописі. У храмі, який є священним за своїм призначенням, водночас помітні
відмінності у вираженні святості. З погляду культурологічного підходу їх можна позначити бінарною опозицією
«sanctus – sacer». Так, і в підкупольному, й у вівтарному просторі православного храму знаходять відображення
основні церковні догмати та віровчительні істини, що підкреслює їхню сакральність у значенні sanctus. Водночас
розпис сакрального простору купола відбиває православне вчення, відкрите кожному християнинові, тоді як
розпис вівтаря підкреслює, що це місце служіння «посвячених», доступне лише священнослужителям,
звершувачам церковних обрядів, переважно Євхаристії.
Ключові слова: сакральний простір, розпис храму, купол, вівтар, програма розпису храму, сакральне,
іконографічний сюжет.
Khlystun Yuliia, postgraduate student, the Faculty of Philosophy, Cultural Studies and Information Activity,
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Cultural View on the Scheme of the Dome and Altar Painting of the Orthodox Church
The purpose of the work is to show the difference and interdependence between the schemes of paintings of the
dome and the altar of the Orthodox Church and their purpose as the most sacred spaces. The research methodology
consists in the application of a number of approaches. The analytical method is used to comprehend the literature on the
topic of the article; the interdisciplinary method helps to comprehensively study the factual material and obtain new
knowledge; and the systemic approach with a whole range of methods (semiotic, culturological, iconographic, field
(namely, collection of visual material), hermeneutic, descriptive, comparative, and theoretical generalisation). The
scientific novelty of the study is that for the first time the dome and the altar of the Orthodox Church are considered as
identically sacred parts of it and at the same time as the most sacred temple spaces, which is reflected in the schemes of
their paintings. Conclusions. In the inner space of the Orthodox Church, religious ideas about the ‘upper’ and ‘lower’
world, about the sacred and profane space are concretised with the help of architecture and sacred images recorded in the
monumental church painting. In the temple, which is sacred in its purpose, however, there are differences in the expression
of holiness. These differences from the point of view of the cultural approach can be marked by the binary opposition
"sanctus – sacer". Thus, both the domed and the altar space of the Orthodox Church reflect the main church dogmas and
doctrinal truths, which emphasises their sacredness in the sense of sanctus. At the same time, the painting of the sacred
space of the dome reflects the Orthodox teachings open to every Christian, while the painting of the altar emphasises that
this place of service of the "initiates" is available only to priests, performers of church rites, mainly the Eucharist.
Key words: sacred space, temple painting, dome, altar, temple painting scheme, sacred, iconographic theme.

© Хлистун Ю. І., 2022

16

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
Актуальність теми дослідження. Стаття
присвячена проблемі визначення та уточнення
поняття
«сакральний»
щодо
простору
православного храму, а також окресленню
відмінностей між сакральністю різних його
частин. У створенні сакрального храмового
простору
особливу
увагу
приділяють
монументальному церковному живопису.
Поняття сакрального вперше з'явилося не в
релігійній, а науковій лексиці. Його
використовують при описі не тільки
християнства, а всіх релігій, разом з
язичництвом,
а
також
початковими
віруваннями та міфологією. Під терміном
«сакральне» (від англ. sacral і лат. Sacrum –
священне, присвячене Богу) мають на увазі в
широкому
сенсі
все,
що
стосується
божественного,
релігійного,
небесного,
потойбічного, ірраціонального, містичного та
відрізняється від звичайних (профанних) речей,
понять і явищ. Сакральне та профанне – це два
«взаємодоповнювальні середовища». Ці два
світи – світ сакрального і світ профанного –
можуть бути визначені лише один через одний.
Вони взаємно виключають і взаємно
припускають один одного.
Що стосується сакрального простору, то це
завжди космічний центр, так зване місце
зустрічі й спілкування Неба і Землі. Це
передусім храми, церкви, святилища, але є й
інші
приклади
сакральних
просторів.
Формування
сакрального
простору
православного храму є своєрідним видом
мистецтва, у якому значну роль відіграє
монументальний живопис. Кожна частина
православного храму виконує свої функції.
Аналіз
програм
розписів
вівтаря
та
підкупольного простору православного храму
як найбільш сакральних його частин дає змогу
побачити, що їхня сакральність не тотожна.
Насамперед це пов’язано з призначенням
вівтаря та купола храму, а також з їх
символікою.
Аналіз досліджень і публікацій. У
значенні, близькому до латинської sanctus,
сакральне (священне) визначено передусім у
роботах М. Еліаде, який пов'язував з поняттям
святого
приналежність
до
космосу,
впорядкованість навколо абсолютного центру,
все те, що виражає ідеальні підстави
універсуму [9, 23]. Роже Каюа вважає, що
«сакральне постає як категорія чутливості.
Насправді це категорія, на якій ґрунтується
релігійна
поведінка,
що
надає
йому
специфічний характер і вселяє людині, яка
вірить, особливе почуття шанобливості,
оберігає її віру від критичного розгляду, робить

її чимось, що не підлягає обговоренню, ставить
її поза і по той бік розуму» [14].
У науковому дискурсі не так давно було
сформульовано поняття ієротопії. Суть його
можна сформулювати так: ієротопія (грец.
Ἱερός – священний і грец. Τόπος – місце,
простір) – це створення сакральних просторів,
що постає як особливий вид творчості, а також
як спеціальна галузь історичних досліджень, у
якій виявляють та аналізують конкретні
приклади цього мистецтва [12]. Поняття і
концепцію ієротопії запропонував Олексій
Лідов 2002 року. Як розділ гуманітарного
знання ця наука перебуває на стиках
традиційних дисциплін: історії мистецтва,
археології, культурної антропології, етнології,
релігієзнавства.
Завдання
ієротопії
на
сучасному етапі полягає в усвідомленні
існування особливого великого явища, що
потребує визначення-уточнення меж його
дослідного поля і розробки спеціальних методів
вивчення [6]. Одну з найбільших проблем в
ієротопії становить категорія сакрального, що
передбачає,
з
одного
боку,
реальну
«присутність Божу», яка ніяк не пов'язана з
діянням рук людських, з іншого боку,
сакральний простір створюють люди в
конкретних обставинах, під впливом певної
епохи, замовників та інших факторів. І тому
воно може бути досліджено. Сакральний
простір не матеріальний і водночас він
абсолютно реальний. Творчість зі створення
сакрального простору абсолютно об'єктивна.
Засоби архітектури та монументального
церковного живопису виступають одними з
найголовніших при створенні сакрального
простору православного храму.
Теоретичну базу для нашої статті
становили дослідження Р. Отто, О. Лідова,
П. Кієжковського,
А. Забіяко,
Р. Каюа,
А. Худяєва, М. Еліаде, Ю. Лотмана, О. Демуса
та ін. Використано матеріали з робіт
протопресвітера Олександра Шмемана. В
аналізі проблеми формування сакрального
простору за допомогою монументального
церковного живопису стали в пригоді роботи
Ю. Матвєєвої, В. Лучанської та ін.
Мета дослідження – показати відмінність
та взаємозалежність між програмами розписів
купола та вівтаря православного храму і їх
призначенням як найбільш сакральних частин
внутрішнього простору храму.
Виклад основного матеріалу. Поділ світу
на горній (небесний) і дольній (земний) у
християнському світогляді знаходить своє
відображення у внутрішньому просторі
православного
храму,
що
створюють
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насамперед
засобами
архітектури
та
монументального
церковного
живопису.
Оскільки східнохристиянський храм є образом
космосу, його внутрішній простір символізує
небо, рай і земний світ. Програма розпису
храму формує впорядковану (ієрархічну в
символіко-смисловому розумінні) систему
зображень, що тягнеться від купольної сфери,
яка зображує небо, до відповідних земній зоні
нижніх частин храму. Що вище всередині
будівлі храму розташоване зображення, то
більшу святість йому приписують [8].
Поділ простору на горній і дольній світ
наявний як у вертикалі храму, так і в його
горизонталі. У вертикалі підкупольний простір
відповідає горньому світу (купол, барабан,
підкупольна скуф'я), а четверик – дольному. У
горизонталі горньому світу відповідає вівтарна
частина храму, звернена на схід. Отже,
сакральний простір храму – це насамперед
вівтар та підкупольний простір.
Вівтар завжди звернений на схід
невипадково: «І насадив Господь Бог рай в
Едемі на сході» (Буття 2: 8). Тут ми можемо
говорити про «сакральну географію». За
словами Ю. М. Лотмана, «географія винятково
легко перетворюється на символіку» [1].
Напрями сторін світла є особливо змістовними
в символічному розумінні та мають стійкий
семіотичний статус [3, 148]: вони становлять
т. зв. солярні орієнтації – один із рівнів
напрямів у системі символічних орієнтацій
сакрального простору.
Більшість релігієзнавців, які вивчають
«сакральне», роблять висновок про те, що в
картині світу «сакральне» виконує роль
структуротворчого початку: відповідно до
уявлень про «сакральне» вибудовуються інші
фрагменти картини світу та складається їхня
ієрархія. В аксіології «сакральне» задає
вертикаль ціннісних орієнтацій [6].
У внутрішньому просторі православного
храму умовною лінією, що слугує кордоном
між світом горнім і дольнім (між світом
сакральним та профанним), виступає іконостас.
За зауваженням протопресвітера Олександра
Шмемана, «виник іконостас із буквально
протилежних причин: не як відділення, а як
з'єднання» святилища (вівтаря) та мирян [4].
Проте аналіз розписів вівтаря і підкупольного
простору дає змогу побачити, що їхня
сакральність не тотожна.
Згідно з традицією, що склалася протягом
століть, в алтарній апсиді найчастіше
зображують такі іконографічні сюжети, як Цар
Слави, Євхаристія святих апостолів, Літургія
святителів, Великий вхід, сюжети Страсного
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циклу; у консі апсиди – тронне зображення
Пресвятої Богородиці в оточенні архангелів або
святих. У пресбітерії (пізньолат. presbyterium –
місце для обраних, у європейській та
східнохристиянській церковній архітектурі –
простір між солеєю та престолом) часто
зображують святителів.
У вімі (у зводі над пресбітерієм; іноді слова
«віма» та «пресбітерій» використовують як
синоніми) – Зішестя Святого Духа, Етимасія
(«Престол уготований» – трон Христа,
уготований для Страшного Суду), херувими,
Вознесіння Господнє, апостоли. У куполі
православного храму найчастіше можна
побачити такі зображення та іконографічні
сюжети: образи Ісуса Христа (Пантократор,
Старий Днями, Спас Еммануїл, Спас
Нерукотворний), Святої Трійці, Вознесіння
Господнього, Зішестя Святого Духа, Пресвятої
Богородиці (Знамення, Оранта). Канон
основних зображень купола та вівтаря,
встановившись в XI ст., практично не зазнав
значних змін у ході історії [8]. На думку деяких
дослідників, тематика розпису апсиди та
купола іноді перегукується.
Відмінність між сакральністю вівтарного
та підкупольного простору можна зрозуміти,
якщо уточнити семантику понять «сакральне»,
«священне», яким відповідають слова Sanctus і
Sacer. Римляни не припускали думки про
семантичну тотожність sanctus та sacer. Якщо
слово
sanctus
сприймали
як
ознаку
«недоторканності, непорушності, захищеності
вищою санкцією», як те, що «посвячене
божеству», тобто орієнтоване на центр, то sacer
мало більш складне й невизначене тлумачення,
що веде «вглиб релігійної свідомості» [15].
Німецький теолог, релігієзнавець і
феноменолог релігії Рудольф Отто одним із
перших розглядає поняття «священне» у своїй
відомій книзі «Священне». Він наголошує на
складності
концептуалізації
первинного
значення цього поняття, вважаючи, що воно
відноситься до ірраціонального та таємного.
Усе ж він робить спробу раціоналізувати «сакральне»,
вважаючи, що священне (сакральне) є вихідним
поняттям релігії, яке спочатку було поза
мораллю та ірраціональним [13].
Згідно з Оксфордським словником релігій
світу, святилище (англ. sanctuary) – це
«священне місце, у християнстві насамперед –
це частина церкви, де знаходиться вівтар. Через
свою вищу святість воно доступне тільки для
духовенства й осіб, які йому прислуговують»
[16]. У 16-томній Енциклопедії релігій під
редакцією Еліаде – Джонса святилище
охарактеризовано так: «Святилище,
як
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припускає етимологія слова, є місце, виділене із
простору повсякденного існування (лат.
sanctuarium із sanctus – «священне», аналогічно
sa «храм, гробниця» від sacer)» [13]. Відповідно
до словника індоєвропейських соціальних
термінів Є. Бенвеніста, «відмінність між sacer і
sanctus проявляється в багатьох обставинах.
Стіна може бути sanctus, але не зона, яку вона
охоплює і про яку говорять sacer» [5, 215].
Наведені вище цитати дають можливість
бачити, що існує традиція розрізнення понять
«sanctus» і «sacer», але при цьому якщо перше з
них має усталене значення – «святе, священне»,
то значення другого поняття характеризується
невизначеністю, деякою розпливчастістю:
«вихідне поняття релігії», «поза мораллю»,
«ірраціонально», «відводить углиб релігійної
свідомості» та ін. На нашу думку, поняття
sanctus застосоване як до вівтаря, так і до
підкупольного простору храму, тоді як sacer –
лише до вівтарного простору, де звершується
літургія – головне церковне богослужіння, що є
сакральним і містичним.
Розглядаючи
проблему
сакрального
простору
в
богослов'ї
протопресвітера
Олександра Шмемана, не можемо обійти
увагою його тезу про те, що основа іконічного
сприйняття сакрального простору знаходиться
не стільки в християнській літургійній та
світоглядній традиції, скільки в елліністичній
містеріальній релігійності язичницького світу
[4]. На думку протопресвітера Олександра
Шмемана, у результаті синтезу ранньохристиянської
та містеріальної традиції Церква частково
засвоювала містеріальне розуміння культу.
Богослужіння (насамперед святкове) стали
сприймати як «прорив» в інобуття, як причастя
до реальності, нічим не пов'язаної зі «світом
цим» [10].
Якщо в ранньохристиянській Церкві храм
як будівля, у якій звершується богослужіння,
виконує інструментальну функцію – бути
місцем зборів, то зі звернення імператора
Костянтина Великого в сприйнятті храму
відбуваються істотні зміни: «… храм поступово
ніби
звільняється
від
підпорядкування
екклезіологічному
смислу,
набуває
самостійного значення, і центр уваги
переноситься
із
Церкви,
зібраної
та
здійснюваної в ньому, на нього самого як на
найсвященнішу будівлю або святилище» [11].
Розглядаючи організацію сакральних
просторів (ієротопію) як особливий вид
творчості, А. Лідов зазначає: «Візантія
створювала для всього східнохристиянського
світу базові моделі організації сакральних
просторів, які в різних країнах адаптувалися та

трансформувалися з урахуванням національних
особливостей та просто кліматичних умов» [7].
Це зауваження стосується як особливостей
архітектури, так і монументального церковного
живопису та внутрішнього оздоблення храму.
У зв'язку з викладеним вище цікаво
простежити, як ці особливості розпису
вівтарного
та
купольного
просторів
виявляються в сучасних храмових спорудах.
Розглянемо трохи незвичайний вівтар
Свято-Покровського
храму
с. Бойове
Донецької області, який був розписаний у
2010–2012 роках у візантійському стилі (рис. 1).

Рис. 1. Свято-Покровський храм,
с. Бойове Донецької області. Фото автора

В апсиді Свято-Покровського храму
зображено іконографічний сюжет «Літургія
святителів» або «Великий вхід». Це ілюструє
центральний момент Літургії, під час якого під
співи Херувимської Святі Дари з благоговінням
переносяться із жертовника на престол. У
центральній частині апсиди між вікнами –
іконографічний сюжет, що рідко трапляється:
на престолі – зняте з Хреста тіло Спасителя, за
Ним – херувим з двома рипідами в руках,
праворуч і ліворуч від херувиму – підсвічники
зі свічкою, за ним – ківорій (рис. 2).
Тематика
сюжету
перегукується
з
богослужбовим піснеспівом «Да молчит всякая
плоть», що виконують у Велику суботу на
літургії замість Херувимської пісні. Наявність
ківорія вказує на велике значення зображеного
сюжету.
У православній іконографії вівтарний
ківорій увібрав у свою символіку якості всіх
тих предметів, над якими його традиційно
ставили
в
античній
культурі:
над
імператорським престолом, над похованням чи
труною, над джерелом чи колодязем та над
античним язичницьким вівтарем [2, 16]. Ківорій
ставили над особливо шанованими місцями. У
цьому іконографічному сюжеті ківорій
символізує і дарохоронницю.
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Аналізуючи ківорій як іконографічний
символ, Ю. Матвєєва робить висновок про те,
що «ідея прославлення і тріумфу переходить на
образ ківорія – труни. В античності надгробок у
будь-якому його вигляді (стела, нашук,
мавзолей, склеп, саркофаг тощо) був
символічною межею входу в потойбічний світ і
виходу з нього. Часто зображали у вигляді
храму – сакрального місця таємничого,
потойбічного переходу. Таке розуміння
гробниці було притаманне різним культурам
Середземномор'я. Ківорій як вхід / вихід з
труни, межа світу життя і смерті у
християнському світорозуміння стає святим і
прославленим уже як місце воскресіння Христа
та Його перемоги над смертю» [2, 16]. Такий
іконографічний
сюжет
надає
велику
сакральність дійству, що відбувається у вівтарі
(у значенні sacer): якщо до здійснення літургії у
вівтарі
допускають
тільки
священнослужителів, то таємниця Жертви
Христа та Його Воскресіння прихована й від
ангелів.
Поняттю sacer як «ірраціональному», «поза
мораллю», «що веде вглиб релігійної
свідомості», відповідають і слова Спасителя,
що увійшли в Євхаристичний канон:
«Прийміть, споживайте, це тіло Моє» (Мв.
26:26). На північній і південній сторонах
апсиди Свято-Покровського храму зображені
святителі: Василь Великий, Григорій Богослов,
Григорій Ніський, Іоанн Златоуст, Афанасій
Великий, Микола Мирлікійський, Спіридон
Триміфунтський та ін. Наявність зображень
святителів у вівтарі пояснюється і тим, що
візантійський обряд Літургії систематично
розвивався в бік дедалі більшого відокремлення
«мирян» від «духовенства», тих, хто молиться,
від тих, хто служить [10]. У консі апсиди –
тронне зображення Богоматері з немовлям в
оточенні двох ангелів, у вімі – Етимасія та
образи святих пророків у медальйонах.
Отже, розписи всіх трьох частин вівтаря
(апсиди, конхи апсиди та віми) зумовлені їх
літургічним, символічним та функціональним
значенням. Завдяки прагненню до зримого
втілення церковних догматів, до програми
розпису вівтаря включені теми християнської
літургійної
жертви,
Боговтілення
та
Воскресіння
Христового,
Євхаристії,
есхатологічна тема. Реальне церковне дійство,
яке регулярно здійснюють у вівтарі,
проілюстроване
на
стінах
зримо
представленими
коментарями
та
тлумаченнями.
Підкупольний
простір
представлений куполом, вузьким барабаном і
підкупольною скуфою; у ньому зображено
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Зішестя Святого Духа (рис. 3).
Ця композиція дуже вдало підходить для
архітектурних особливостей храму, оскільки
має природний центр (у куполі – зображення
хреста та херувимів), навколо якого в
підкупольній скуфі зображені апостоли, а
нижче – ангели. Оскільки латинське слово
sanctus співвідносне з поняттям благодаті в
православній традиції, його можна застосувати
до
сюжету
Зішестя
Святого
Духа:
«одягнувшись» Святого Духа, апостоли
отримали Його дари, «надлюдські чесноти»,
ставши sanctus. Тобто основною темою, що
об'єднує програму розпису купола та вівтаря
Свято-Покровського храму як найбільш
сакральних його просторів, є встановлення
Новозавітної Церкви, затвердженої Таїнством
Євхаристії, та поширення християнського
віровчення апостолами.
Наукова новизна дослідження полягає в
тому, що вперше купол і вівтар православного
храму розглянуті як нетотожно сакральні його
частини і водночас найбільш сакральні храмові
простори, що відображено в програмах їх
розписів.

Рис. 2. Розпис центральної частини
апсиди Свято-Покровського храму,
с. Бойове Донецької області. Фото автора

Рис. 3. Розпис підкупольного простору
храму Покрова Пресвятої Богородиці,
с. Бойове Донецької області [17]

Висновки. У внутрішньому просторі
православного храму релігійні уявлення про
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«горній» і «дольний» світ, про сакральний і
профанний
простір
конкретизовані
за
допомогою архітектури та священних образів,
зафіксованих у монументальному церковному
живописі. У храмі, який є священним за своїм
призначенням, водночас наявні відмінності у
вираженні святості. Ці відмінності з погляду
культурологічного підходу можна позначити
бінарною опозицією «sanctus – sacer». Так, і в
підкупольному, і в вівтарному просторі
православного храму знаходять відображення
основні церковні догмати та віровчительні
істини, що підкреслює їхню сакральність у
значенні sanctus. Водночас розпис сакрального
простору купола відбиває православне вчення,
відкрите кожному християнинові, тоді як
розпис вівтаря підкреслює, що це місце
служіння «посвячених», доступне лише
священнослужителям, звершувачам церковних
обрядів, переважно Євхаристії. У прикладі,
який ми навели, це святителі, які здійснюють
Літургію. Про значущість Жертви Христової, її
містичність та незбагненність для людського
розуму свідчить присутність в іконографічному
сюжеті ківорія та херувима. У цьому сенсі
сакральний
простір
вівтаря
відповідає
латинському поняттю sacer, тому що диво
приложіння Святих Дарів ірраціональне,
таємниче й дивне.
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ПОПУЛЯРНА КУЛЬТУРА ЯК ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ СМИСЛІВ І ЗНАЧЕНЬ
Мета роботи – концептуалізація феномену сучасної популярної культури як культурної практики, у ході
якої створюються смисли та значення. Методологія. Застосовано загальнонаукові методи дослідження: аналіз і
синтез використано при розгляді основних робіт теоретиків популярної культури; завдяки системному методу
популярну культуру розглянуто як єдине ціле з узгодженням її складових; порівняльний – для зіставлення
особливостей популярної культури з іншими. Наукова новизна полягає в тому, що з погляду сучасних
українських культурологічних студій уточнено визначення популярної культури з урахуванням смислотворчих
процесів її творців. Висновки. Популярна культура є таким різновидом сучасної культури, у якій визнають
важливість звичайного, повсякденного, а повсякденність сприймають як важливу складову культуроутворення.
У повсякденному житті відбувається смислотворення, коли творцями популярної культури є не підготовлені
фахівці, а звичайні люди-користувачі, споживачі культурних продуктів, які забарвлюють їх власними почуттями
й емоціями, надають їм значення та смисли, відповідно до власних суджень та звичаїв. Таке бачення дає змогу
перейти від спрощеного погляду на ієрархію з «високої» та «низької» культур до складнішої багатошарової
картини функціонування сучасної культури.
Ключові слова: популярна культура, культурні дослідження, культуротворення, життєвий світ,
повсякдення, культурні практики, сенсоутворення, створення значень.
Нurova Inna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Theology, Religious Studies
and Cultural Studies, National Pedagogical Dragomanov University
Popular Culture as the Practice of Creating Meanings
The purpose of the article is to conceptualise the phenomenon of modern popular culture as a cultural practice of
creating meanings. Methodology. General scientific research methods were applied: analysis and synthesis were used
during the review of the main studies of popular culture theorists, by virtue of using systematic method, popular culture
was reviewed as a whole, with the coordination of its components, comparative methods was used to collate the features
of popular culture with others. The scientific novelty is that the definition of popular culture has been clarified from the
perspective of modern Ukrainian cultural studies, considering the meaning-creation processes of its makers. Conclusions.
Popular culture is a type of modern culture that recognises the importance of the ordinary, mundane, while everyday life
is perceived as an important component of cultural formation. In everyday life, meaning-creation occurs when popular
culture makers are not trained specialists, but rather ordinary people, consumers of cultural products, who imbue them
with feelings and emotions, give them meaning, based on their own opinions and customs. Such vision allows us to move
from a simplified view of the hierarchy of "high" and "low" cultures to a more complex multi-layered picture of the
functioning of modern culture.
Key words: popular culture, Cultural Studies, cultural formation, lifeworld, everyday life, cultural practices, sense
formation, creation of meanings.

Актуальність теми дослідження. Людина
живе в просторі смислів, приналежність до
єдиного смислового континууму поєднує
повсякденне життя окремої людини та
історичну практику, інтелектуальну рефлексію
та несвідому пам'ять соціального колективу, а
також безліч інших виявів людської активності
у цілісний культурний простір. В контексті

сучасної цивілізаційної кризи, що призвела до
глобальних системних змін, відмови від будьяких основ біполярності, від протиставлення
високої та масової культур і зумовила
орієнтацію на особливе й індивідуальне,
прискіпливу уваги до життєсвіту, актуальною
науковою проблемою є аналіз процесів

© Гурова І. В., 2022

23

Культурологія
смислотворення в повсякденних практиках
популярної культури.
Якщо культуру визначати як увесь спосіб
життя людини й суспільства, то вона твориться
тоді, коли формуються культурні смисли,
розкриваються причини їх утворення та
функціонування. В культурологічному аналізі
будь-який об’єкт не дорівнює сам собі, а вказує
ще й на деякі несвідомі та раціональні
структури та смисли, що перебувають поза цим
об’єктом. Але водночас соціальні значення, які
виникають стосовно предмета, не зводяться ні
до нього, ні до ментального образу цього
предмета. Вони – показники методів діяльності
із цим предметом, система його зв'язків і
функцій, властивих конкретній культурі. Ця
система відтворюється в процесі та в результаті
осмислення, і тоді смисл постає як цілісна
самоорганізаційна система (Л. Вайт). У
філософсько-культурологічних дослідженнях
значну увагу надають проблемам засвоєння
людиною смислів, напрацьованих у культурі чи
через життєву причетність, вживання в них чи,
навпаки, через перетворення смислів у процесі
комунікації.
Але
актуальною
культурологічною проблемою залишається
дослідження механізмів сенсотворення в
сучасній культурі. Один з його різновидів
відбувається в життєвих практиках популярної
культури. Отже, метою цієї статті є
концептуалізація
феномену
сучасної
популярної культури як культурної практики, у
ході якої створюються смисли та значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Популярна
культура як предмет наукових досліджень
пов’язана
з
Бірмінгемським
центром
культурних досліджень (Велика Британія), що
активно діяв у 1960–1970-х роках. С. Голл,
Т. Джефферсон, П. Вілліс, Д. Кларк, Р. Вільямс
та ін. розширили поняття культури, залучивши
до неї увесь спосіб життя людини («культура
буденна»), а повсякденні культурні практики
були означені як осереддя популярної
культури. У 1980-х роках в англомовних
країнах дослідники, зокрема Дж. Фіске [1] та
ін., побачили значний потенціал розвитку
популярної культури у феномені телебачення і
припустили, що глядачі споживають його
контент не бездумно, а надаючи певні переваги
тим чи іншим його складникам. Сьогодні в
цьому
аспекті
популярну
культуру
досліджують американці Ч. Мукерджи та
М. Шадсон [5], Дж. Сторі [2, 13] та ін.
Французький
дослідник
М. Серто
запропонував розглядати повсякденне життя
споживачів як активну діяльність виробників
(творців) культурних продуктів [4]. Перехід від
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повсякденності до універсального осмислення
проаналізував Б. Вальденфельс [7]. Українські
культурологи все більше звертають увагу на
функціонування сучасної популярної культури:
Т. Гундорова розглядає її в порівнянні з
високою [9], Т. Лютий – як культуру принад і
спротиву, аналізує трансформаційні процеси в
культурних практиках [11], Г. Мєднікова
досліджує сакралізацію культурних практик як
знаково-символічну систему, їх складний
комплекс ціннісно-смислових настанов [12].
Процеси сенсоутворення, що відбуваються в
надрах життєдіяльності людей, розглядав
Р. Кісь [10].
Виклад основного матеріалу. Щодо
розуміння поняття «популярна культура», то в
культурологічному
дискурсі
можна
виокремити кілька основних підходів. Перший
обґрунтовує популярну культуру як концепцію,
що виникає, за висновками сучасного
британського історика культури Пітера Берка,
ще у ХVІІІ ст. з діяльності творчих аматорів [5].
Популярною він назвав ту культуру, яка
порівняно з легітимною, панівною твориться на
низовому рівні. Носіями її був простолюд,
бунтарі чи народні умільці, які становили
субкультури селян і ремісників, вояків та
моряків, жебраків і злодіїв, а також світ
професійних «розважальників»: менестрелів,
бардів, лицедіїв, скоморохів – усе це
різноманіття творчих людей та їх культурних
продуктів відображало культуру «низів»,
народу (від англ. popular – загальнодоступний,
загальнопоширений,
народний).
П. Берк
виокремив та розглянув різноманітні тексти й
практики популярної культури: лубочні
літографії, розписані скрині, дешеві друковані
видання, фестивалі, сезонні ярмарки та свята
тощо [6, 13–16].
Наприкінці XVIII – у першій половині
XIX ст. вища культурна еліта відкрила та
привнесла в культурний простір цінності
фольклору як особливої форми популярної
культури, а також традиційне романтичне
ототожнення «душі» народу з народною
творчістю [8]. Подібну оцінку популярної
культури підтримали американські дослідники
Ч. Мукерджі і М. Шадсон, які 1991 року видали
друком
роботу
«Новий
погляд
на
попкультуру». В ній зазначено, що популярна
культура охоплює різноманітні вірування
(«beliefs») і форми практичної діяльності, а
також культурні об'єкти, які використовують
великі прошарки населення. Таке розуміння
містить як народні («folk») вірування, форми
практичної діяльності та різноманітні об’єкти,
які мають коріння в локальних традиціях, так і
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масову культурну продукцію, що формується
за участі різноманітних політичних і
комерційних центрів. Сюди входять як
популяризовані зразки елітарної культури, так і
ті, які мають форму народного походження, що
дістала ранг музейної традиції [5].
Отже, цей підхід до популярної культури
ґрунтується на принциповому положенні про
те, що популярне – це творчість непрофесійних
виробників, яка має значний попит та
визнається багатьма в певний історичний
період чи в певному географічному регіоні.
Культурний продукт може бути свідомо
створеним у розрахунку на його поширення та
сприйняття багатьма споживачами. А втім
витвір може бути народженим і як форма
самовираження автора, без розрахунку на
популярний «проєкт», проте при потраплянні в
сприятливе оточення може стати затребуваним
та популярним.
Другий підхід до розуміння популярної
культури ґрунтується на підставі ідей,
розроблених у Центрі культурологічного
аналізу при Бірмінгемському університеті, що
активно діяв у 1960–1970 роки, відомих як
Cultural Studies. Тут працювали такі дослідники
культури, як Реймонд Вільямс, Стюарт Голл,
Тоні Джефферсон, Пол Вілліс, Джон Кларк, Дік
Гебдідж та ін. Вони обстоювали популярну
культуру як царину активності передовсім
споживачів культурних продуктів, а не їх
виробників. Цей погляд був відмінний від
теорії, яку сформулювали представники
Франкфуртської школи соціальної теорії та
критичної філософії щодо беззаперечної влади
виробників у суспільстві (в особі культурних
індустрій), зокрема, ідей Т. Адорно про те, що
тільки-но індустріальне управління всіма
культурними товарами перетворюється на
певну тотальність, воно набуває абсолютної
соціальної влади.
Чільні
представники
британського
напряму культурних досліджень (Р. Вільямс,
Е. Томпсон, С. Гол та ін.) розглядали
популярну культуру як царину, де важливим
суб’єктом
культурного
виробництва
є
користувачі, які самостійно обирають із
чималої кількості культурних продуктів,
представлених на ринку, ті, яким вони надали
перевагу та які наділили власними значеннями.
Цю думку послідовно обстоювали в межах
Cultural Studies від початку створення і
підтримували його сучасні представники,
зокрема Джон Фіске, який у «Читанні
популярного» (1989) зазначає, що зміна форм
комунікації в суспільстві призвела до широкого
тиражування зразків елітарної культури і до їх

поширення, проте це не означає, що
відбувається диктатура виробника культурних
продуктів: звичайні люди є вибагливими
користувачами, вони самі наділяють смислами
культурні феномени [1]. У результаті цього
виникають нові значення і сенси, відбувається
культурне виробництво.
Представники «культурних досліджень»
підтримували антропологічний погляд на
культуру як увесь спосіб життя людей: «Ми
використовуємо слово «культура» … щоби
позначити цілісний спосіб життя, загальні
значення» [13, 2]. Вони розглядали культуру як
відкриту й динамічну, аналізували її як рухливу
систему, що перебуває в процесі постійного
оновлення; культура – це не сукупність
артефактів чи застиглих символів, а передовсім
процес її створення та сприйняття всіма
людьми. Британські дослідники вважали, що
немає жодного суспільного простору поза
культурою, немає особливого класу людей, які
продукують значення і цінності. Культура
буденна, зазначав Р. Вільямс – один із
засновників Cultural Studie [3,1]. Отже, згідно з
другим підходом, популярна культура постає
як похідна людського повсякдення, у якому
відбувається виробництво смислів і значень.
Повсякдення,
з
культурологічного
погляду, розуміють як певний світ культури,
умову й продукт людської життєдіяльності, як
життєсвіт впливає на людей і сам піддається
їхньому впливу. Життєвий світ – це світ, який
переживається, пізнається та відчувається, світ
людей з притаманним їм психічним життям, де
здійснюються процеси людського розуміння.
Саме в повсякденній людській діяльності
виникають
нові
смисли,
відбувається
сенсотворення: «Культура – це нові значення,
які створюють усі люди, а також значення
індивідуальні,
продукт
особистого
й
соціального
досвіду,
цілісного
та
відповідального»
[3, 2].
Тим
самим
представники Cultural Studies заперечили
модерне розуміння культури стосовно того, що
вона може творитись лише в царині високої
культури, і запропонували нову візію
культуротворчого процесу, де його творцями
визнаються звичайні люди.
У концепції
популярної
культури,
сформованої в межах Cultural Studies, смисли –
це не ідеї, почерпнуті з наукових знань і
літератури, а те, що створене, сформоване в
людському повсякденні, у тій практичній
діяльності, у якій людина перебуває щодня.
Повсякдення – це життя людини поза
науковими категоріями, сфера природних
спонтанних, нерефлекторних, достовірних
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переживань та думок. У цьому аспекті
повсякденність
протиставлена
фаховому
знанню професіоналів (науковців, експертів з
права, мистецтва, «віртуозів» релігійності) [4,
45]. Повсякденне означає звичне (Gewohnte) і
звичайне (Ordentliche), що повторюване день у
день, на противагу новому та незвичайному
(Ausserordentliche), яке торує собі шлях в
інноваціях [4, 54].
Багато сучасних дослідників (слідом за
А. Шюцем) повсякденність визначають саме як
сферу людського досвіду та характеризують як
специфічну форму сприйняття і осмислення
світу, а саме особистою участю в ньому, що
являє собою сукупність видимих, які не
викликають сумнівів в об’єктивності свого
існування часово-просторових форм та
соціальних взаємодій. Смисл існування
складається з низки унікальних ситуацій, яким
ми весь час змушені давати оцінку [7, 478].
Тому сприйняття та надання суб'єктивних
значень культурним феноменам є явищами
такого самого рівня, як і їх створення. Через це
в популярній культурі особливу увагу
приділяють видовищним задоволенням та
культурним практикам сприйняття: туризму,
читанню популярної літератури, перегляду
телевізійних серіалів та шоу, прослуховуванню
популярної музики, шопінгу. Культура – це
тексти та практики, якими сповнене людське
повсякдення, що становить основу існування
[2, 1–2]. Наразі все більшої популярності
набувають нові культурні практики: кулінарні,
нічні
культурно-розважальні,
участь
у
святкових заходах (День міста, День
Незалежності, день вишиванки, свято борщу,
фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv
Stage тощо), які фіксують у стилях масової
поведінки зміни ціннісних орієнтацій індивідів
[12]. У цих подіях зароджуються нові вартості:
отримання насолоди від повноти життя,
приємне проведення дозвілля, цінність
тілесного, зважливість самовираження тощо.
Будь-яка
людина
живе
в
інтерсуб’єктивному світі культури, світі
повсякденного життя, який за своєю суттю є
універсумом
значень,
які
щоразу
інтерпретують. Дж. Фіске в роботі «Телевізійна
культура» глядацьку аудиторію аналізує з
погляду її різного соціального походження та
ідентичності, що дає змогу глядачам порізному тлумачити тексти. Той самий
культурний текст має неоднакове значення для
різних людей, залежно від того, як він буде
розтлумачений, адже кожна людина має
особистий інтерпретативний
ресурс
та
індивідуальні
потреби. Люди постійно
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змагаються не лише за те, щоб зрозуміти, що
означає певний культурний текст, але й за те,
щоб змусити його означати дещо, пов'язане з
їхнім особистим життям, їхніми власними
бажаннями, індивідуальними потребами та
досвідом. Текст може дещо означати лише в
контексті досвіду та конкретної ситуації певної
аудиторії. Дж. Сторі, культуролог, директор
Центру культурних та медіадосліджень
Університету Сандерленда (Велика Британія),
пише, що культура полягає не в об’єкті, а в
досвіді об’єкта: як ми робимо його значущим,
що ми з ним робимо, як ми його оцінюємо
тощо. Це є практика створення та передачі
значень, це практика, завдяки якій ми ділимося
значеннями та апелюємо ними до себе, один
одного та світу. «Перегляд мильної опери та
розмова про те, як діють герої; суперечки про
те, хто мав виграти футбольний матч; разом
згадувати
пісні
спільної
молодості;
обговорення претензій до політиків; протести
проти
несправедливості
й
економічної
нерівності. У цих і в багатьох інших зразках ми
створюємо значення і ділимося ними» [2, 10].
Сам факт сказаності є джерелом смислу, адже в
того, що сказане, з’являється самостійна
цінність, а участь у культурі її носіїв не
можлива без повсякчасної інтерпретації та
реінтерпретації, діалогічного перегукування
старих і нових смислових структур.
Значення
різні
люди
можуть
використовувати
по-різному
в
різних
контекстах. Процедури, за допомогою яких
здійснюється особливе перевикористання
результатів
виробництва
сенсів,
що
об'єднуються у своєрідну мову, функціонують
залежно
від
соціальних
ситуацій
та
співвідношень
сил.
Механізм
такого
виробництва докладно описав французький
культуролог Мішель Серто в першому томі
серії «Винайдення повсякденності» під назвою
«Мистецтво виготовляти» (1980). Згідно із
запропонованою теорією, у своєму повсякденні
кожна людина, яку автор позначає як
«користувач» чи «споживач», є творцем і
виробником (навіть якщо таким себе не
усвідомлює). Споживання М. Серто визначає
як приховане виробництво, оскільки воно
поширюється в галузях, визначених та
охоплених
системами
«виробництва»
(телевізійного, урбаністичного, комерційного
тощо). Це виробництво є непомітним,
розосередженим, але «проникає всюди,
мовчазне і майже невидиме, оскільки заявляє
про себе не за допомогою власної продукції, а
через способи використання продукції…
Користувачі, залучаючи панівну культурну
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економіку та перебуваючи всередині неї,
«виробляють»
(bricolent)
незліченні
переіначення, відповідно до своїх власних
інтересів
та
правил». Такі
«способи
виробництва» утворюють численну кількість
практик,
з
яких
користувачі
наново
привласнюють собі простір, організований
техніками соціокультурного виробництва. Ці
практики залучають «народне» гаtiо, а саме
спосіб мислити, інвестований у спосіб діяти,
мистецтво комбінування, не віддільне від
мистецтва використання [4, 42].
М. Серто наполягає на тому, що перед
дослідниками культури постає завдання
перемістити увагу від аналізу образів, «що
поширює телебачення (репрезентація), та часу,
який глядач проводить перед екраном
(поведінка), до вивченням того, що споживач
культури виготовляє (fabrique) протягом цих
годин та за допомогою цих образів» [4, 41].
Тобто дослідник привертає увагу до тих
смислів, які формуються внаслідок перегляду
телепередач і процесу виробництва значень,
який, за думкою М. Серто, має масовий
характер.
Саме
в
цьому
полягає
культуротворчість тих, хто не створює
культуру професійно, – це та діяльність, що не
має підпису, не читана, не символізована, яка
залишається єдино можливою для всіх тих, хто
платить, купуючи товари-видовища. Споживачі
вільно тлумачать виготовлений контент,
змінюють його для власного використання або
можуть повністю відхилити й створити на його
основі власний. «Люди послуговуються
ресурсами з політико-економічної сфери,
натомість
генеруючи
власні
смисли…
Мистецтво
попкультури
полягає
в
продукуванні нових смислів з офіційних
ресурсів» [11, 356–357]. Створений новий
простір смислів і є власне культурним
простором. У праці «Інтерпретація культур»
К. Гірц показує, що культура є не лише
відображенням соціальних установок чи
психологічних очікувань, вона також є
виробництвом смислів. Культура, по суті,
складається з безлічі ієрархічно розташованих
мереж, які складаються зі значень слів,
концептів, інших символічних форм [8].
Смисли різноманітних ситуацій та подій
визначаються також почуттями та емоціями
людини. Популярна культура просякнута
емоційними
структурами / структурами
відчуттів
[11, 250–253].
Тривалий
час
гуманітаристика не надавала цьому особливого
значення. До питання про те, що людські емоції
є культурно зумовленими, вперше звернувся у
1930-х роках Л. Февр – один з основоположників

історичної школи «Анналів», коли виявив
проблему невідповідності між почуттями
істориків і людей певної історичної епохи, яку
вони досліджують. Але майже півстоліття його
ідеї не знаходили продовження – до часу, коли
складався конструктивістський підхід до
вивчення емоцій (1980-ті рр.), а також
поширювалася думка К. Гірца про те, що
«культурними артефактами в людині є не
тільки ідеї, а й емоції» [8, 96]. Найрадикальніші
вчення кінця минулого століття заперечують
навіть
фізіологічну
складову
емоцій,
обстоюючи їхнє суто культурне походження. У
цих суперечках на чільне місце вийшли
проблеми тих культурних чинників, що
зумовлюють появу й особливості вираження
емоційних станів у кожній окремій культурі. На
експлуатації людських почуттів певною мірою
ґрунтується і популярна культура, яка
використовує
впізнавану
стереотипну
образність (заплакана дитина, пухнасті
кошенята). Почуття, що викликається, має бути
таким, щоб його поділяло якомога більше
людей, тобто заснованим на образах,
закарбованих у людській пам’яті [11, 251–252].
Живе, діалогічне середовище є реальним
середовищем дійсного побутування культури,
бо саме тут (у гущині, у надрах комунікативних
актів)
здійснюється
інтерпретація
(реінтерпретація) культурних артефактів, подій
(вчинків, ситуацій тощо), а також витворення
нових смислів, нових фреймів (гештальтів)
сприймання, нових поведінкових сценаріїв,
нових ціннісних орієнтацій та їх відстоювання
[11, 80]. Cмисли й значення – це культурний
зміст форм та умов, які разом з досвідом
попередніх поколінь організують людську
життєдіяльність і є основоположними в
культуротворенні
взагалі
та
сучасній
популярній культурі зокрема.
Висновки. Під популярною культурою
розуміють такий різновид сучасної культури,
який створюють у життєвих практиках
повсякдення споживачі культурних продуктів
шляхом надання цим продуктам власних
смислів і значень. Популярна культура є таким
різновидом сучасної культури, основною
характеристикою якої є зосередження уваги на
повсякденному житті людини. Повсякдення –
це той культурний простір, у якому особа є
активним дієвцем, самостійно вирішує долю
продуктів масового виробництва, а не
легковажно й бездумно споживає продукцію
культурних індустрій, тому до творення
культури залучається значна кількість людей та
форм практичної діяльності. Смислотворення
відбувається в повсякденному житті, де
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одночасно наявні та взаємодіють між собою
його результати, а творцями популярної
культури є не підготовлені фахівці, а звичайні
люди-користувачі, споживачі культурних
продуктів, які забарвлюють їх особистими
почуттями й емоціями, надають їм значення і
смисли, відповідно до власних суджень та
звичаїв. У такому погляді на популярну
культуру визнається важливість звичайного,
буденного, а повсякденність сприймається як
вагома
частина
культуротворення.
Відбувається перехід від спрощеного погляду
на ієрархію з «високої» і «низької» культур на
більш
складну
багатошарову
картину
функціонування сучасної культури.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ГРАФІТІ:
ВІД ЗАПЕРЕЧЕННЯ – ДО СПІВПРАЦІ
Метою роботи є осмислення процесу комерціалізації графіті в країнах Європи та США, визначення
специфіки взаємодії графіті-художників з рекламною індустрією та приватними компаніями. Методологія
дослідження передбачає використання аксіологічного, семіотичного, компаративного аналізу, герменевтичної
інтерпретації на основі міждисциплінарного – культурологічного та мистецтвознавчого підходів. Зазначений
методологічний інструментарій дав змогу з’ясувати особливості включення графіті до комерційної сфери та
ставлення графіті-художників до означеного явища. Наукова новизна роботи полягає у виявленні динаміки
включення графіті до комерційного виміру мистецтва, визначенні класифікації поведінкових патернів у ставленні
райтерів до «монетизації» їх творчості. Висновки. У європейських країнах та США графіті подолало бар’єр
ворожнечі із суспільством й ототожнення з бунтарським виявом маргіналізованих груп та набуло ознак
легітимізованої форми мистецтва, парадоксально не втративши при цьому романтизованої злочинної
автентичності, що зробила його комерційно затребуваним об’єктом творчості. Взаємодія графіті-райтерів з
комерційним виміром мистецтва зазнала змін. Основними поведінковими патернами в ставленні райтерів до
комерціалізації графіті є негативні, інтегративні та нейтральні, відповідність до яких визначається ступенем
взаємодії з представниками бізнесу та владних структур.
Ключові слова: вуличне мистецтво, графіті, комерціалізація, графіті-райтер, реклама, компанія.
Zhyhailo Maryna, Candidate of Cultural Studies, Methodist, Academic Office of Kharkiv State Academy of Culture
Foreign Experience of Graffiti Commercialisation: from Objection to Cooperation
The purpose of the work is to comprehend graffiti commercialisation process in the European countries and the
USA, determine the peculiarities of interaction between graffiti artists, the advertising industry and private companies.
The methodology of the research stipulates the use of axiologic, semiotic, comparative analysis, hermeneutic
interpretation of the basics of interdisciplinary, namely cultorologic and artistic, approaches. The stated methodological
set of tools allows clarifying the peculiarities of graffiti inclusion into the commercial field and the attitude of graffiti
artists to the defined phenomenon. The scientific novelty of the work consists in the discovery of the dynamics of graffiti
inclusion into the commercial dimension of art, classification of the behavioural patterns in the writers’ attitude to their
art monetisation. Conclusions. Graffiti overcame the barrier of hostility with the society and identification with the rebel
demonstration of marginalised groups and acquired the characteristics of legitimised form of art in the European countries
and the USA, paradoxically holding down therewith romanticised criminal identity that has made it a commercially
demanded artistic object. The main behavioural patterns in the writers’ attitude to graffiti commercialisation are negative,
integrative, and neutral, the correspondence to which is determined by the degree of interaction with business
representatives and authority.
Key words: street art, graffiti, commercialisation, graffiti writer, advertisement, company.

Актуальність теми дослідження. До цього
часу тривають дискусії щодо культурного /
антикультурного походження та значення
стрит-арту. На законодавчому рівні відсутнє
чітке розмежування актів вандалізму /
вуличного мистецтва, не визначені критерії
оцінок, естетичні ознаки, засоби фіксації,
відкритими
залишаються
питання

встановлення авторського права, збереження,
реставрації об’єктів вуличного мистецтва тощо.
Незважаючи на це, у Сполучених Штатах
Америки та в багатьох країнах Європи графіті
стало невід’ємною частиною мистецької
мозаїки
публічного
простору
міста.
«Повстанська» спадщина графіті-художників
впевненою ходою увійшла до мистецького
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світу; музеї та галереї охоче демонструють
графіті на виставках, продають на аукціонах, а
естетику графіті використовують у рекламній
та модній індустріях. Процес розширення
горизонтів включення графіті до комерційного
виміру мистецтва триває, змінюється не тільки
кон’юнктура мистецького виміру міста, а й
ставлення графіті-художників до публічності,
взаємодії з представниками міської влади,
компаніями, рекламною індустрією тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Етапи
розвитку графіті та субкультури графітіхудожників, деякі аспекти комерціалізації
графіті в США та Європі розкрили у своїх
дослідженнях Д. Ван Лун [12], Р. Шусед [4],
Р. Врест [13], М. Гомес [6], Л. Бейтс [1],
С. Боргіні, Л. Вісконті, Л. Андерсен і Д. Шеррімолодший [3], Р. Гастман та К. Нілон [5],
М. Хемпсон [7], Е. Бонадіо [2], К. Маколіфф
[11], М. Джейкобсон [8], Н. Макдональд [10],
Д. Джеймсон та Дж. Скотт [9] й ін. Історію
поширення і включення графіті до міського
мистецького простору за кордоном висвітлено
в
працях
вітчизняних
науковців:
К. Станіславської [19–21], З. Кайс [16],
І. Гаврилаша
[14],
Б. Гаврилюка
[15],
А. Кричфалушого та Г. Алданькової [17],
С. Оганесян
та
А. Василенка
[18],
М. Чікарькової [22] та ін.
Мета
дослідження
–
здійснити
культурологічне
осмислення
процесу
комерціалізації графіті в країнах Європи та
США, визначити специфіку взаємодії графітіхудожників з рекламною індустрією та
приватними компаніями.
Виклад основного матеріалу. Еволюція
графіті визначається не тільки трансформацією
стилів та методів, а й інтеграцією до
соціокультурного простору міста, активною
взаємодією вуличних художників (графітірайтерів; від англ. writer / street writer –
письменник / вуличний письменник, художник)
із суспільством. Вітчизняна дослідниця
К. Станіславська в дослідженні специфіки
мистецько-видовищних
форм
сучасної
культури наводить приклади використання
графіті з комерційною метою: залучення
графіті-райтерів до рекламної кампанії
американської електронної корпорації ІВМ та
транснаціональної
корпорації
Sony;
використання графіті в комп’ютерних іграх;
репрезентація
графіті-культури
в
документальних і художніх фільмах [19, 119–
120].
М. Хемпсон
зазначає:
«Оскільки
корпорації почали ставитись до вуличного
мистецтва як до форми реклами, ті твори
мистецтва, які колись повставали проти
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корпоративної Америки, тепер мають для неї
велике значення» [7, 17].
Першим
легальним
і
соціальнопогодженим інструментом популяризації та
комерціалізації графіті є їх презентація в
музеях, галереях та аукціонах. Р. Врест у
дослідженні
історії
становлення
та
розповсюдження графіті відзначає, що в кінці
1970-х років дилери й колекціонери зацікавились
графіті,
райтери
почали
отримувати
запрошення на виставки в галереях Нижнього
Іст-Сайду разом із Жаном-Мішелем Баскією та
Кітом Харінгом, які тільки почали будувати
свою кар’єру [13, 60]. Проте з масштабною
боротьбою проти графіті в підземці НьюЙорка, яку розпочала міська влада та
Адміністрація столичного транспорту (МТА)
на чолі з Девідом Ганном, інтерес до цього
різновиду вуличного мистецтва згас.
Р. Врест констатує, що в подальшому з
поширенням та інтеграцією графіті в
попкультуру необхідно виокремлювати власне
графіті як вуличне мистецтво та мистецтво,
натхненне графіті [13, 59]. Дослідник
наголошує: «До якої б категорії не належав
певний твір, немає сумніву, що графіті
надихнуло вуличне мистецтво та вплинуло на
роботи, які наразі експонують у галереях та
музеях» [13, 59]. Графіті спонукає до створення
нових артоб’єктів, які зараз продають у різний
спосіб, включно з продажем на аукціонах
сучасного мистецтва [13, 60]. Найбільш
затребуваними стали роботи, які створили як
активні, так і неактивні графіті-райтери та
вуличні художники [13, 60]. Популярність
графіті у світі мистецтва свідчить про те, що
воно не є модною примхою чи новою формою
мистецтва, а має тривалу історію, що сягає
корінням у мистецький простір Нью-Йорка
1980-х років [13, 60].
Другим
потужним
інструментом
комерціалізації графіті стали корпоративний
маркетинг та рекламна індустрія. З метою
просування своїх товарів на ринок та
розширення цільової аудиторії споживачів
Volkswagen, Coca-Cola, HBO та багато інших
великих компаній залучили графіті-райтерів до
створення реклами своєї продукції через їх
зв’язок з молодіжною культурою. Подібну
практику активно використовували й інші
компанії. М. Хемпсон відзначає, що, оскільки
вуличне мистецтво все ще знаходиться на межі
чи навіть поза межею соціальних норм,
компоненти та структури його концепцій
розглядаються як свіжі ідеї, які живлять уяву
загалу [7, 14]. Публічне мистецтво, графіті
зокрема, стає сполучною ланкою між
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продавцями та споживачами, майданчиком
«для розвитку художньої довіри, реклами,
контрактів з дизайнерами, потенціалом для
збільшення продажів робіт, виконаних на більш
традиційних поверхнях» [4, 584].
Показовим щодо використання графіті як
додаткового важеля стимуляції споживчого
попиту є ринок нерухомості. Р. Шусед,
професор Нью-Йоркської школи права, у своїй
роботі «Антиповстанська спадщина 5Pointz»
відзначає: «Компанії, які знаходяться на
околицях міст, комерційні заклади та власники
складів по всій Америці шукають художників,
які малюють великі, складні твори на зовнішніх
стінах будівель, щоб привабити відвідувачів,
спонсорів та нових мешканців по сусідству» [4,
584]. Вони помітили, що залучення творчих
людей спонукає жителів, забудовників та
підприємців відновлювати занедбані будівлі й
використовувати їх як мансарди, студії і
галереї; поряд відкриваються ресторани й інші
заклади, зрештою, усе це підвищує вартість
власності [4, 584]. Забудовники нерухомості
з’ясували, що графіті та нові художні течії
можуть сприяти економічному розвитку [4,
589]. Деякі райтери, яких приваблює
перспектива
використання
графіті
як
можливості вийти на більш традиційні
артринки, стали частиною комерційного світу
мистецтва [4, 589].
Комерціалізація графіті – добровільна чи
«примусова» (без згоди графіті-райтерів) –
детермінувала дві форми конфлікту: графітіхудожники / корпорації та рейтери / рейтери
(міжгрупові суперечки). Р. Шусед констатує:
«Замість того, щоб святкувати акт повстання,
деякі
вуличні
художники
поступово
налаштувались на ті самі монетизовані
інстинкти, які зараз керують великими
художніми галереями, аукціонами та музеями»
[4, 589]. Історія та культура графіті, принаймні
її частина, перемістилася із царства повстання
до високого мистецтва [4, 589]. Графіті увійшло
в потік комерції, а уявлення про малювання
тегів (teg – підпис графіті-художника),
розміщення наліпок та ін. на відкритому
просторі переросли у «визнану» форму
мистецтва [4, 589]. Мало хто міг уявити, що
вуличне мистецтво, яке колись регулярно
характеризували як кримінальний вандалізм,
перетвориться на визнану суспільством
творчість [4, 589–590].
Аналізуючи
поведінку
графітіхудожників, Д. Ван Лун поділяє графіті за
видами діяльності на легальні та нелегальні.
Він відзначає, що їх відмінність полягає не
тільки в законній чи незаконній діяльності, а й

у світогляді графіті-художників та засобах
діалогу із суспільством: «Група графітіхудожників із Нью-Йорка уособлює нову
категорію графіті-художників, оскільки вона
створює легальні форми графіті, веде звичний
спосіб життя, отримує дозволи на свої роботи,
а комунікація із суспільством заснована на
співпраці, а не конфлікті» [12, 7]. Загалом ці
графіті-художники виявляють бажання брати
участь у житті суспільства та підтримують
жорсткі санкції щодо незаконних форм графіті
[12, 7]. Д. Ван Лун виокремлює декілька етапів
творчого
зростання
графіті-художників:
1) тегінг та орієнтація на кількість, а не якість
робіт; 2) удосконалення навичок та подальша
діяльність у сфері монументального мистецтва;
3) зменшення кількості тегів, зміна світогляду,
перехід до легальних графіті та / або
комерційних / художніх
проєктів.
Деякі
художники заробляють, створюючи дизайн
графіті та корегують свій стиль, щоб
задовольнити чи зацікавити клієнтів [12, 12].
У спільноті графіті-художників відсутня
одностайність щодо питання включення графіті
до
комерційної
сфери.
Основними
поведінковими патернами в ставленні райтерів
до комерціалізації графіті є: 1) негативні (до
них зазвичай входять основоположники
вуличного мистецтва, деякі представники
сучасного графіті); 2) інтегративні (нове
покоління авторів графіті, які вбачають у
комерції нові шляхи розвитку для своєї кар’єри
та мистецтва); 3) нейтральні (автори, котрі
прямо чи опосередковано можуть виступати як
проти комерціалізації, так і виконувати проєкти
на замовлення).
Комерціалізація графіті має дві форми
інтеракції: перша, заснована на паритетній
взаємодії комерційного представника та
рейтера, і друга, за якої суб’єкт комерційної
діяльності використовує графіті (частково або
повністю) без згоди автора. Самовільне
використання графіті в комерційній сфері
райтери сприймають негативно, оскільки
подібні матеріальні інтенції порушують
авторське право, нівелюють соціальний меседж
графіті та транслюють протилежний ідейнохудожній контекст їх творчості.
Д. Джеймсон та Д. Скотт у дослідженні
взаємодії вуличного мистецтва та рекламних
індустрій зауважують, що Жан-Мішель Баскія,
Кіт Харінг, Футура використовували різні стилі
та техніки для вирішення різноманітних
соціальних проблем, приділяючи особливу
увагу
антиістеблішменту
(від
англ.
establishment – владні, керівні кола, політична
еліта) [9]. Дослідники наголошують, що багато
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компаній почали привласнювати роботи,
естетику графіті-художників та використовувати
в рекламі, ігноруючи етичні ідеали та соціальні
питання, які вони порушували [9].
З 2000-х років корпорації перетворили
вуличне мистецтво в мейнстрим та почали
активно використовувати його естетику для
стимуляції споживчого попиту. Цей процес
віддаляв
вуличне
мистецтво
від
антиавторитарної, антирекламної етики й
ідеології, які були його ідейною основою [9].
Одним з таких прикладів є привласнення
роботи
детройтського
графіті-художника
Райма під назвою «Очі вандала» [9]. 2015 року
італійський модний бренд Moschino створив
лінію одягу, у якій використав графіті Райма
[9]. Митець подав позов за порушення
авторських прав, у якому наголошував: «Немає
нічого більш протилежного вуличній репутації,
яка необхідна стрит-арт художнику, аніж
асоціація з європейським шиком, розкішшю і
гламуром, які уособлює Moschino» [9].
Д. Джеймсон та Д. Скотт висновують: «Цей
приклад демонструє бажання вуличних митців,
щоб їх роботи бачили, але не використовували» [9].
У квітні 2017 року косметичний бренд
Urban Decay випустив лімітовану колекцію
косметичних
засобів
для
макіяжу,
використавши
мистецтво
й
естетику
культового графіті-художника Жана-Мішеля
Баскії в дизайні та маркетингу своєї продукції
[9]. У статті 2017 року онлайн-видання Bustle
зазначали, що роботи художника «повертались
до життя за допомогою восьми продуктів,
натхненних його мистецтвом» [9].
Необхідно підкреслити, що Баскія був
темношкірим американським художником,
творцем підпільного мистецтва, що протидіяло
масовому споживанню, расизму, жорстокості
поліції в Америці у 1970-х та 1980-х роках [9].
Подібна кампанія знехтувала образами й
соціальним контекстом його робіт, натомість
демонструвала
Баскію
як
дерасового
художника, який отримав вигоду від компанії
Urban Decay, чим позбавила його мистецтво
початкового задуму [9]. Також, як відзначають
Д. Джеймсон та Д. Скотт, «компанія Urban
Decay обрала білу актрису обличчям лінії
Баскія, що нівелювало ідеї та проблеми
темношкірих
і
маргіналізованих
груп
населення, яке уособлювало мистецтво Баскії,
видаляло їх з поля зору громадськості» [9].
Замість ушанування творчості ЖанаМішеля Баскії, яка актуалізувала питання
надмірного споживання, насильства на
расовому підґрунті, компанія Urban Decay
перенесла її до сфери споживання, яку
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критикував художник [9]. У своїй праці
Д. Джеймсон та Д. Скотт наводять додаткові
приклади комерціалізації вуличного мистецтва
без згоди вуличних художників. Вони
констатують: «Багато вуличних художників,
які працюють сьогодні, не мають такого
статусу та привілеїв, щоб притягти до
відповідальності рекламодавців, які незаконно
використовують їх роботи» [9].
Прикладом негативного ставлення до
включення графіті в комерційну сферу є
Маніфест анонімних нью-йоркських графітіхудожників. Він став реакцією на музейну
виставку, присвячену вуличному мистецтву,
яка відбулась у лондонській галереї Tate
Modern (2008). У зверненні наголошено, що
подібні виставки «виривають графіті з його
первозданного вуличного контексту та вводять
до сфери медіа, яке докорінно неправильно
його розуміє та самовільно привласнює його
естетику» [13, 66].
Інтегративне ставлення до взаємодії з
комерційними
організаціями,
галереями,
музеями,
як
відзначає
Л. Бейтс,
є
«альтернативним шляхом, яким прямує
постмодерністське мистецтво» [1, 5]. Цей
погляд розділяє частина графіті-спільноти.
Наприклад,
колишній
графіті-художник,
відомий як KAWS, провів виставку в
Пенсільванській
академії
образотворчого
мистецтва в листопаді 2013 року. Там були
представлені його карикатури на культових
персонажів попкультури, що розміщувались
поряд з традиційними картинами, написаними
олійними фарбами [1, 5].
Взаємодія графіті-художників з різними
вимірами суспільно-політичного життя дає
підстави зарубіжним науковцям «осмислювати
вуличне мистецтво як форму пропаганди та
реклами» [7, 4]. Використання вуличного
мистецтва як засобу привернення уваги
споживачів «можна простежити в плідній
кар’єрі та еволюції Шепарда Фейрі, чия
культова кампанія OBEY 1990-х років
майстерно переплела всі три концепції
використання
вуличного
мистецтва
(пропаганда, брендинг, реклама), зберігаючи
при цьому художнє визнання вулиці та
культурну затребуваність [7, 4–5].
Нейтральні й інтегративні поведінкові
патерни в ставленні райтерів до комерціалізації
графіті формуються на основі «символічного
обміну на економічний капітал за умов
збереження власної ідентичності та авторства»
[8, 102]. Причиною співпраці графіті-райтерів з
компаніями, на думку М. Джейкобсона, є
необхідність мати засоби існування: «Автори

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
графіті часто йдуть на компроміс в одній сфері,
щоб отримати винагороду в іншій… так вони
мають можливість поставити їжу на стіл» [8, 104].
На основі аналізу глибинних інтерв’ю з
графіті-художниками М. Джейкобсон визначає
етичні засади співпраці графіті-райтерів та
бізнесу: «… основна мета учасників мого
дослідження полягає в тому, щоб займатися
мистецтвом на власних умовах… графітіхудожники знаходять способи отримувати
платню і залишатись вірними собі та своїй
субкультурі. … вони не бажають поступатись
своєю автономією та самоповагою» [8, 104].
Рейтери намагаються зберігати своєрідний
баланс між торгівлею та ідентифікацією із
субкультурою: вони продовжують створювати
незаконні графіті, щоб показати відданість
графіті-спільноті та виконують роботи на
замовлення, щоб вирішити свої фінансові
питання.
Висновки. У США та країнах Європи
графіті подолало шлях від ототожнення з
вандалізмом та незаконною діяльністю, від
викорінення та боротьби проти вуличних
художників до визнаної форми мистецтва, що
інтегрувалась у соціокультурний простір міста,
стала затребуваною в комерційній діяльності, а
графіті-райтери перетворились на «агентів
впливу» на споживчий попит. Зазнали змін і
форми взаємодії вуличних митців не тільки з
представниками влади, а й з комерційними
організаціями,
рекламною
та
модною
індустріями.
Основними
поведінковими
патернами
в
ставленні
райтерів
до
комерціалізації
графіті
є
негативні,
інтегративні та нейтральні, відповідність до
яких визначається ступенем взаємодії з
представниками бізнесу та владних структур.
Проте незалежно від належності вуличних
художників до тієї чи іншої форми взаємодії,
незмінним є факт включення графіті до
новітньої культурно-мистецької парадигми, що
віддзеркалює глобалізаційні процеси у світі.
Перспективами подальших досліджень є
з’ясування
специфіки
формування
ідентифікаційних практик субкультури графітіхудожників,
визначення
особливостей
створення індивідуального бренду графітірайтерів та ін.
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СВЯТО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
Мета роботи – звернення до аналізу свята як важливого чинника формування культурної політики держави для
концептуального осмислення трансформації сучасного святкового календаря, його ціннісного ідеологічного
потенціалу за сучасних умов російської військової агресії. Методологія дослідження базується на застосуванні
загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналітичного, методу синтезу, методу узагальнення,
що дають змогу дослідити свято як важливий чинник культурної політики держави. Наукова новизна. Наразі
бракує наукового аналізу ключової ролі святкових практик у загальній програмі побудови незалежної держави
Україна. Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальненні проблеми трансформації державних свят
на сучасному історичному етапі та визначенні категоріальних тверджень, пов’язаних з темою дослідження.
Висновки. У результаті проведеного дослідження доведено потребу формування нової культурної державної
політики, у стратегії якої важливу роль мають відігравати новітні українські свята. Вони мають суттєво
відмежуватись за своїм змістовим навантаженням від святкових практик країни-агресора з її регресивними
наративами. Наразі перед фахівцями галузі культури постає вимога сміливих експериментів, пошуку нових
форм, покликаних формувати європейські ціннісні орієнтири й водночас зберігати традиційні, національні
особливості. Новітні свята мають являти собою більш складний високоорганізований рівень синтезу пропаганди
українських цінностей засобами сучасного та традиційного мистецтва. Організацію народних свят та видовищ
мають взяти на себе творчі працівники, які прагнуть віднайти нові форми та жанри мистецтва, визначити шляхи
найбільш емоційних та дієвих форм побудови культурної державної політики. Суттєві зрушення можуть
відбутись за умови ефективної взаємодії вповноважених державних органів, що сприяють культурно-мистецьким
процесам, і креативних свідомих українців. Українське суспільство потребує якісної культурної промоції шляхом
запровадження нових святкових практик. Це підвищить роль свят у державній культурній політиці, а науковців
стимулюватиме їх досліджувати.
Ключові слова: свято, культурна експансія, державні свята, святкові практики.
Pashkevych Maryna, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Department of Event Management and
Leisure Industry, Kyiv National University of Culture and Arts
Public Holiday as a Formation Factor of State Cultural Policy
The purpose of the article is to analyse the public holiday as a formation factor of the state cultural policy, as well
as to conceptually comprehend the transformation of a modern public holiday calendar and its valuable ideological
potential under the current conditions of Russian military aggression. Research methodology is based on the use of both
general and special scientific methods of cognition, including methods of generalisation, synthesis and analysis, the toolkit
of which is optimised for the study of public holiday phenomena as an important factor of the state cultural policy.
Scientific novelty. There is a scientific gap regarding the key role of festive practices in the general scheme of building
independent Ukraine. The scientific novelty of this paper lies in the theoretical generalisation of the problem and defining
categorical statements related to the research topic. Conclusions. The conducted research enabled proving the need for
the formation of a new state cultural policy, in the strategy of which the modern Ukrainian holidays should play an
important role. Furthermore, such holidays should be significantly different comparing with the festive practices of the
aggressor country and its regressive narratives. Currently, specialists in the field of culture are facing the challenges of
bold experiments and the search of new forms, which should bring European value orientations and, at the same time,
preserve traditional, national features. The modern public holidays should represent a more complex, highly organised
level of synthesised propaganda of Ukrainian values by means of modern and conventional art. The organisation of public
holidays should be undertaken by artistic intellectuals who strive to find new forms and genres of art, as well as determine
the ways of the most emotional and effective forms of building state cultural policy. Significant changes can be taken
under the condition of effective interaction between authorised state bodies that contribute to both cultural and artistic
© Пашкевич М. Ю., 2022
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processes and creative energy of conscious Ukrainians. The Ukrainian society is in urgent need of high-quality cultural
promotion which can be implemented by introducing new public holiday practices.
Key words: holiday, cultural expansion, public holiday, festive practices.

Актуальність
теми
дослідження.
Відзначення свят є важливим компонентом
політики будь-якої держави. Вивчення
культури святкування, виявлення її загальних
та особливих рис, аналіз функціональної
природи, дослідження свят у тоталітарних та
демократичних суспільних системах приводить
до висновку, що свято – це складне та
багатопланове культурне та соціальне явище.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
«Святкові»
концепції
знайшли
своє
відображення в працях науковців Р. Бенедикта,
Р. Барта,
Е. Дюркгейма,
Р. Генона,
К. Жигульського,
Г. Кокса,
Р. Стронга,
Д. Томпсона.
Святкову
тематику,
що
невід’ємно була пов’язана з ідеологією
правлячої на той час комуністичної партії,
досліджували вчені: А. Афанасьєв, Ф. Буслаєв,
А. Веселовський,
Д. Генкін,
А. Мазаєв,
І. Шароєв. Проблему свята як соціокультурного
феномену вивчають українські науковці
сучасної доби: Л. Бабушка, С. Безклубенко,
О. Бойко,
К. Гайдукевич,
Т. Гаєвська,
С. Деркач, І. Ільчук, Ю. Каганов, О. Курочкін,
І. Петрова.
Метою дослідження є вивчення соціальної
сутності свята, що являє собою особливий вид
соціальної дії людей, об’єднує їх ідейно,
стверджуючи певний світогляд суспільства,
його політичні, моральні й естетичні ідеали, які
є ключовим чинником культурної державної
політики.
Виклад основного матеріалу. Історична
наука, предметом якої є свято, історія
виникнення тих чи інших святкувань,
називається
еортологією.
Український
тлумачний словник еортологію трактує як суто
церковний термін, називає її частиною
літургики, тобто наукою, предметом якої є
дослідження саме церковних свят [5]. У
ХХ столітті
цей
термін
починають
застосовувати на перетині культурологічних і
психолого-педагогічних прикладних знань,
досліджуючи святкування як певну форму
соціальної активності. Свято як синкретична
форма культури завжди містило в собі певне
видовище, призначенням якого було –
здійснення потужного акценту на внутрішню
духовну роботу глядача. Саме у святкуваннях
можливо реалізовувати основні соціальні
функції, а саме: формування публічного
середовища, трансляцію і трансформацію
певної культури, соціальну мобілізацію,
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інноваційну та компенсаційну функції. Функція
культурної трансформації полягає в здатності
свята виступати одним з ключових механізмів
змін соціальних норм, цінностей, традицій,
ритуалів та інших компонентів культури. Така
специфічна роль може бути реалізованою як у
явній цілеспрямованій, так і в латентній формі
у вигляді побічного ефекту. Враховуючи саме
ці властивості та характеристики святкової
культури, державці різних історичних періодів
в просторі історично утворених святкувань
використовували свято для реалізації власних
цілей та завдань. Адже сама культура
святкування
містить
у
собі
важливі
компоненти: співучасть у реальному дійстві,
єднання,
комунікацію.
Будь-яке
свято
формується в глибинному поєднанні тенденцій
споглядання та безпосередньої дії, і ця
особливість робить його влучним і потужним
ідеологічним інструментом.
Історія культури свідчить про вплив на її
розвиток
різноманітних
процесів,
що
відбувалися в громадському житті: підсилення
та ослаблення релігії, зростання і спад
політичної активності, еволюція моралі та
побуту, розвиток наукової думки й технічного
процесу. Ці фактори отримують своє
відображення в державних святах кожної
історичної епохи. Свята разом із видовищами,
які становили їх невід’ємну частину, з давніх
часів використовувала панівна верхівка задля
впровадження своїх ідей та утримання
підвладної більшості в стані лояльності до
влади. Масові дійства Стародавньої Еллади
були офіційними державними святами. Низка
політичних перемог афінського демосу над
старогрецькою аристократією та зміцнення
демосу як панівної сили викликали до життя
грандіозні святкування, у надрах яких
зародився стародавній грецький театр.
С. Безклубенко
в
дослідженні
«Політекономія
мистецтва»
зазначає:
«Релігійні містерії широко практикували в
більшості, якщо не в усіх відомих історії
державах стародавнього світу. Зокрема, і
близькосхідних щодо Греції – Єгипет, Фінікія,
Ассирія, Персія, Ізраїль і т.д. Але там до
кристалізації театральних видовищ і набуття
ними статусу окремого особливого мистецтва,
до того ж у суті своїй світського, не дійшло.
Майже всі названі й неназвані східні щодо
Греції сусіди Еллади були державами
теократичними. Все суспільне життя, зокрема й
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державне управління, у них перебувало під
контролем
(якщо
не
цілковитим,
то
вирішальним) могутньої касти професійних
служителів культу (жерців), що стримували
розвиток народних свят, утримуючи їх у межах
суворо релігійних містерій» [2, 97]. На відміну
від цього, у Греції жерці, при всій важливості їх
ролі в суспільстві, не набрали подібної сили.
Натомість на перший план вийшла світська
державна влада. Отож і здійснення, організація
і проведення найважливіших традиційних
народних свят і обрядів, зокрема і діонісійських
містерій, виявились під опікою держави.
Античні містерії і жанри, що входили до
їхньої структури (трагедія, комедія) мали
казенний характер. На театральні видовища
могли приходити всі мешканці міста, крім
рабів. Найбідніші отримували з казни
спеціальні видовищні гроші – терикони;
встановивши плату для членів Ради п’ятисот
архонтів і суддів трибуналу геліастів. Перікл
увів також плату для громадян, які брали участь
у святах, хоча не погоджувався встановлювати
винагороду за участь у народних зборах.
Оскільки до Великих Діонісій приурочувалася
сплата податків союзниками до державної
казни Афін, важливою частиною видовища
стала процесія з державною казною, котру
провозили крізь театр. Вихідна подія, з якої
почалася історія світового театру, полягала в
перенесенні містерій зі сфери релігійної до
сфери політичної. Давньоримські видовища
жорстко регламентувала держава (інколи
визначали навіть одяг, у якому глядачів
допускали на вистави). Про високий державний
статус театральних ігор свідчить і той факт, що
на монетах Римської імперії зображені
Секулярні ігри, Діонісії, Гераклії, Піфії, Палілії,
навмахії, циркові перегони тощо. Про
опікування держави видовищами свідчить і
громадський статус акторів (найталановитіші з
них отримували великі гонорари, на їхню честь
споруджували пам’ятники, їх нагороджували
почесним громадянством).
Починаючи з правління Цезаря, який
отримав перший апофеоз у Римі, культ
імператорів поступово став витісняти й
підпорядковувати собі всі інші культи, що й
сприяло
розквіту
видовищних
жанрів.
Імператорам,
починаючи
з
Августа,
присвячували священні ігри: августалії,
ювеналії, адріанії, коммодії та ін. Театральні
вистави в імператорському Римі стали
здійснювати не лише з нагоди різноманітних
свят, а й тріумфів, поховання видатних
державних діячів, освячень храмів та інших
громадських будівель, що й викликало потребу

в урізноманітненні системи отриманих від
Греції видовищ та заклало жанровий
тріумфально-апофеозний фундамент видовищ
майбутнього. Щоправда, як і греки, римляни,
очевидно, ще не усвідомлювали особливостей
ні інституту мистецтва, ні, тим більше,
театрального мистецтва, використовуючи й
приміщення цирку, і приміщення театру для
сценічних
ігор,
священнодійств,
боїв
гладіаторів та інших громадських відправ.
У Стародавньому Римі у видовищі
відбувається чіткий розподіл на учасників та
глядачів. Римські видовища поєднували в собі
й феєрію, і натуралізм. У 105 році до н.е.
гладіаторські ігри вводять до переліку
публічних видовищ. Віднині держава покладає
на своїх магістратів організацію гладіаторських
ігор, які стають найулюбленішим видовищем, і
це відразу враховують ті, хто прагне
публічності. Цезар у 65 році до н.е.
організовував ігри, у яких взяли участь триста
двадцять пар гладіаторів. Це злякало його
ворогів, тому що вражаючі ігри стали надійним
засобом отримати прихильне ставлення народу
та забезпечити голоси на виборах. У 63 році до
н.е. за пропозицією Цицерона був ухвалений
закон, що забороняв кандидату в магістри
протягом двох років до виборів «давати
гладіаторів». Усе змінилось за часи імперії.
Імператори не довіряли сенатській аристократії
і невпинно відсторонювали її від впливових
посад. Імператор Авреліан в одній зі своїх
промов проголосив: «Віддавайтесь увеселінню.
Займайтесь видовищами. Нехай нас займають
громадські потреби, а вас – розваги». Відомий
афоризм Ювенала «хліба та видовищ» виражав
сутність
патологічного
симбіозу
ситої
тілесності та вмираючої духовності.
Культурологи, які досліджують тематику
державних свят, традиційно цитують відому
роботу польського соціолога й ексміністра
культури Польської Народної Республіки
К. Жигульського «Свято і культура. Свята старі
і нові. Роздуми соціолога». Типова модель
державного свята, за визначенням пана
Жигульського, містить у собі такі елементи:
віддання почестей символам і знакам, які
втілюють ідею держави, демонстрацію
збройної сили, що може захистити суверенність
країни, позиціювання міжнародного значення
нації, публічне нагородження осіб, які
відзначилися перед владою та урядом. Окрім
нагород, що виступають формою святкових
дарів, під час свят публічно й чітко
демонструється структура державного апарату.
Видатні діячі держави з’являються на почесних
трибунах, люди вдягають ордени та відзнаки,
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члени організацій і різних громадських
об’єднань – мундири й формений одяг.
Святкові церемонії проходять у столицях та
адміністративних центрах, повторюючи одну й
ту саму загальну схему». Жигульський
зазначає, що така модель є універсальною і її
використовують у багатьох державах як
основну й незмінну. Науковець О. Конопелько
зазначає, що жодні політичні чи соціальноекономічні реформи не можуть мати успіху без
відповідного ідеологічного обґрунтування і
програмного забезпечення. Водночас, будучи
потужним засобом впливу на індивідуальну та
групові свідомість, ідеологія може бути
використана в такий спосіб, що спричинить
суттєву шкоду моральним та світоглядним
засадам громадянського суспільства» [10].
Форму
взаємодії
різних
культур,
розгорнутий вплив певної культури за межами
власного ареалу прийнято називати терміном
«культурна експансія». Маркером наявності
культурної експансії є екстраполяція певної
національної культури за територіальні межі
державних кордонів. Наслідком культурної
експансії
є
поступове
нівелювання
міжкультурних відмінностей. На відміну від
політичної та військової, процес культурної
експансії діє через формування певних
духовних цінностей і зумовлює тривалі
наслідки. Процес російської культурної
експансії здійснювався в Україні досить
довгостроково. Ідеологія політичних сил, які
були при владі, сприяла загрозам ліквідації
української державності. Вплив культурної
експансії росії десятиліттями відбувався через
культурно-розважальний
контент:
кінематограф, шоу-програми, аудіовізуальні
засоби, святкові практики. Український
культурний продукт позиціювався як менш
вартісний та провінційний. Незалежна Україна
отримала в спадок від Радянського Союзу
низку свят, які відзначали тривалий час, за
словами радянського Гімну, у «дружній родині
народів-братів». Важливо зазначити, що
існують святкові дати, які містять у собі чіткі
ознаки пропаганди й інформаційної війни.
Євген Букет зазначає, що для розуміння
походження того чи іншого свята слід вміти
виокремлювати свята, вигадані ідеологами
росії за такими ознаками: ці свята відсутні в
переліку пам’ятних днів в Україні, та
міжнародних днів ООН і наявні в списку свят
росії. Ці свята можуть мати певного святогопокровителя і своїм надзавданням вбачати
звеличувати так звану міфічну єдність
«слов’ян» чи дружбу будь-яких інших народів
[4]. До прикладу, такою датою є 24 травня, яку
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Пашкевич М. Ю.
Президент України Леонід Кучма Указом
№ 1096/2004
від
17 вересня
2004 року
встановив відзначати, – День писемності і
культури. Попри той факт, що в Україні існував
власний День української писемності, який
розпочали відзначати з 9 листопада 1997 року.
Віктор Янукович в 2011 році Указом
№ 1209/2011
від
30 грудня
2011 року
запровадив День родини. Це свято дублює День
сім’ї, любові і вірності, яке святкують у росії,
Але ж за ініціативою ООН з 1994 року
Міжнародний
день
родини
прийнято
святкувати 15 травня. З 2010 року День
Хрещення Руси-України 28 липня росія
активно використовує для пропагандистських
наративів. З 2021 року Президент України
запровадив День Української Державності,
справедливо відмежувавшись від нав’язливих
сусідів, виокремлюючи подію, до якої росія не
має жодного стосунку. У святковому календарі,
окрім дат, що підкріплені Указами Президента,
є офіційні й неофіційні свята, які раніше
дублювались із російськими. Після військової
агресії країни-окупанта важливо проводити
чітку інформаційну роботу для усвідомлення
походження кожної події та формування
сталого стереотипу в українській громадськості
про суттєві відмінності культурних ознак країнантагоністів. До прикладу, День студента в
Україні святкують 17 листопада, а 25 січня –
день саме російського студентства. Адже саме
цього дня у 1755 року імператриця Єлизавета
заснувала
Московський
університет.
Міжнародний День кіно святкують 28 грудня, а
27 серпня – день саме російського кіно.
Українські PR-спеціалісти один одного вітали з
фаховим святом 28 липня. Походження цієї
дати бере початок з 2003 року, коли
зареєстрували професію піарника в Росії.
Український провідний антикризовий та
репутаційний PR-спеціаліст Сергій Біденко,
автор проєкту «Антизашкварний календар»,
пропонує долучитися до Всесвітнього дня PRфахівця, яке світове товариство святкує
16липня. Він вважає, що кожна дата сучасного
святкового календаря може бути репутаційноризикованою.
Цей
проєкт
покликаний
допомогти сучасним українським компаніям та
персонам уникнути негативних коментарів та
публікацій у соціальних мережах, які можуть
образити певну цільову аудиторію. Сергій
Біденко
пропонує
класифікацію
рівнів
критичності кожної дати календаря:
«Низький. Зазвичай характеризується
обмеженим впливом на компанію чи персону в
часі та території поширення. Критичні
зауваження
будуть
поодинокими
та
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зосередяться в коментарях до постів у
соцмережах. Ситуація навряд чи переросте в
серйозну кризу.
Середній. Помилка поширюється в
соцмережах та охоплює значну аудиторію.
Репутаційна криза матиме коротко- та
середньострокові наслідки, що впливатимуть
на продаж і можливості компанії чи персони.
Потрібно докласти значних зусиль, щоб якісно
опрацювати ситуацію та зменшити подальше
поширення інформації.
Високий. Помилка має значний вплив на
суспільство та провокує реальну репутаційну
кризу. Інформація поширюється онлайн та
офлайн. До ситуації залучають різні групи:
соціальні, професійні, організаційні. Різні
тлумачення причин і наслідків ускладнюють
антикризову комунікацію. Ситуація матиме
серйозні довгострокові наслідки для компанії
чи персони. Є потреба в масштабній
антикризовій кампанії» [1].
З 2014 року день Збройних сил України
відзначають 6 грудня. Історичним підґрунтям
для вибору цієї дати є закон Верховної Ради
«Про оборону» та «Про Збройні сили України»
від 6 грудня 1991 року. Чинності свято набуло з
1993 року. У соціальних мережах розпочалася
дискусія щодо вибору саме цієї дати. Опоненти
такого рішення зазначали той факт, що саме в
цей день 1240 року хан Батий загарбав Київ.
Водночас, як свідчать історичні факти, на
6 грудня припадає початок першого зимового
походу армії УНР у ХХ столітті. Саме такі
історичні паралелі дають змогу сприймати це
свято більш свідомо. Після зміни дати свята
обов’язково має змінитися його візуальна
парадигма. Як зазначає військовий історик,
завідувач сектору воєнно-історичної політики
Департаменту військової освіти, науки,
соціальної
та
гуманітарної
політики
Міністерства оборони України Василь Павлов:
«Заміна естетики теж є частиною ідеології
свята. У військових бригадах формуються
внутрішні культури. Наприклад: 24-та називає
себе “королівською”, 93-тя – “холодноярівці”,
14-та – “князівська бригада”». Отже, на рівні
рядових солдатів і командирів формується
розуміння причетності до славної історії
країни, яку це військо покликане захищати.
Відповідно
до
законодавства,
почесне
найменування має пройти через низку
процедур-затверджень на рівні самої бригади,
Генерального штабу, Міністерства оборони, в
офісі Президента. В березні 2019 року
спільною директивою Міністра оборони і
начальника Генерального штабу створено
сектор воєнно-історичної політики. Ідеологічні

реформи сприяють формуванню важливого
елемента інформаційної протидії російській
збройній агресії. В. Павлов зазначає, що наразі,
як ніколи, актуальна пропаганда історичних
періодів, їх фахове трактування, проведення
історичних ритуалів, вшанування пам’яті
військових, які загинули в наш час [7].
2006 року в Україні було засновано свято,
яке стало улюбленою подією українців, – День
вишиванки. Ідея цього дійства належить
студентці Чернівецького університету імені
Юрія Федьковича – Лесі Воронюк. Як свідчить
численна кількість публікацій, присвячених
історії створення Дня вишиванки, студентка
запропонувала своїм одногрупникам обрати
певний день і прийти на навчання у вишитому
одязі. З часом з локальної події в
Чернівецькому університеті День вишиванки
переріс у всеукраїнську подію, а далі до свята
долучились
українські
діаспори
та
прихильники української вишивки. З 2008 року
Паради вишиванок отримали свою масову
популярність. Значну допомогу в популяризації
цієї традиції відіграли засоби масової
інформації та соціальні мережі. Інформаційні
приводи на честь Дня вишиванки постійно
конкурували
в
новаторстві
концепцій.
Наведемо приклади святкових практик до Дня
вишиванки: флешмоби, фотосесії, майстеркласи народних майстрів, встановлення
рекордів одночасного зібрання людей у
вишитих строях, пошиття вишиванок для
знакових місцевих пам’ятників [9]. Наразі
географія свята охоплює понад п’ятдесят країн,
а за сучасних умов національно-патріотичного
піднесення в Україні популярність Дня
вишиванки буде впевнено зростати.
Висновки. Українська школа режисури
масових свят достатньо потужна й має власну
історію розвитку, свою методику, напрацьовані
традиції. Вона бере свій початок з 1972 року, із
часу заснування кафедри режисури естради та
масових свят КДІК. Це єдина кафедра в Україні,
яка готувала фахівців вищої кваліфікації з
режисури естради та масових свят. Від
світогляду та смаку фахівців сучасної святкової
галузі, які опікуються організацією державних
свят, залежить рівень сприйняття України на
світовій арені, її новітнє звучання та
позиціювання в сучасному переломному
історичному моменті. У святковій культурі
кожної країни завжди відчутна багатовікова
спадковість духовних цінностей. Свято може
об’єднати
громадян
країни
ідейно,
стверджуючи світогляд суспільства, його
політичні, моральні й естетичні ідеали.
Чуттєво-емоційна насиченість змісту свята,
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виразність,
експресивність,
алогізм,
видовищність
роблять
його
важливим
чинником культурної державної політики.
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ТВОРЧА СПАДЩИНА МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Мета роботи – дати комплексну оцінку творчій спадщині М. Леонтовича як невід’ємній складовій української
національної музичної культури. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарного
підходу до окресленої проблематики та сукупності таких методів: компаративного, аналітичного,
культурологічного, джерелознавчого, структурно-логічного. Наукова новизна полягає в спробі комплексно
дослідити основні параметри й характеристики творчої спадщини видатного українського композитора
М. Леонтовича, розкрити багатогранність його композиторської діяльності, проаналізувати методи обробки
фольклорних творів, визначити внесок митця до скарбниці української музичної культури. Висновки. Творча
спадщина М. Леонтовича позначена індивідуальністю, самобутністю, високим рівнем композиторської
майстерності. В історію музики митець увійшов як геніальний творець хорової музичної культури. Основу його
спадщини становлять хорові мініатюри-обробки українських народних пісень, які й до сьогодні є
неперевершеними та виконують найкращі вітчизняні хори та діаспори. На основі українських народних мелодій
композитор створив оригінальні самобутні хорові композиції, глибоко переосмислив їх, надав їм неповторного
звучання. Тематика хорових творів композитора вельми різнопланова. Це обрядові, духовні, історичні, чумацькі,
жартівливі, ігрові, побутові пісні. Працюючи в різних жанрах хорової музики, М. Леонтович в їх основу закладав
народні мелодії. Композитор творчо продовжив як багатовікові національні хорові традиції геніальних відомих і
невідомих світських та церковних музикантів, так і класиків української музики. М. Леонтовичеві вдалося
підняти українську пісню, хоровий спів на світовий рівень. Твори в його обробках звучать на всіх континентах,
демонструють красу та самобутність української національної народної музики.
Ключові слова: хоровий спів, народна пісня, духовна музика, українська музична культура.
Romanchyshyn Vasyl, PhD in Cultural Studies, Professor, Rector of the Communal Higher Education Institution
of Kyiv Regional Council «Pavlo Chubynsky Academy of Arts», Honoured Artist of Ukraine
Mykola Leontovych’s Creative Heritage in the Context of Ukrainian National Culture
The purpose of the research is to systematise and give a comprehensive assessment of M. Leontovych’s creative
heritage as an integral component of Ukrainian national musical culture. The research methodology is based on the
application of an interdisciplinary approach to the studied issue. The author has used the following methods: comparative,
analytical, cultural, source studies, and structural-logical. The scientific novelty consists in an attempt to
comprehensively investigate the main parameters and characteristics of the creative heritage of M. Leontovych, an
outstanding Ukrainian composer. Our tasks were also to reveal the multifaceted nature of his compositional activity, to
analyse the methods of processing folklore works, to determine his contribution to the treasury of Ukrainian musical
culture. Conclusions. M. Leontovych’s creative heritage is characterised by individuality, originality, and a high level of
compositional skills. The artist entered the history of music as a brilliant creator of choral musical culture. The bases of
his heritage are choral miniatures-arrangements of Ukrainian folk songs, which are still unsurpassed and are performed
by the best national and diaspora choirs. Based on Ukrainian folk melodies, the composer created original choral
compositions and gave them a unique sound. The themes of the composer's choral works are very diverse. These are
ceremonial, spiritual, historical, humorous, playful, and everyday songs. The composer fruitfully continued both the
centuries-old national choral traditions of brilliant famous and unknown secular and church musicians, as well as the
classics of Ukrainian music. M. Leontovych managed to bring the Ukrainian song and choral singing to the world level,
the works in his arrangements sound on all continents, demonstrate the beauty and originality of Ukrainian national folk
music.
Key words: choral singing, folk song, spiritual music, Ukrainian musical culture.
© Романчишин В. Г., 2022
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Актуальність теми дослідження. Творчість
М. Леонтовича сягає корінням глибинних
пластів української музики – народної пісні і
церковного хорового співу. Саме на цьому
ґрунті яскраво розцвіла його творча діяльність.
Сьогодні українське хорове мистецтво важко
уявити без обробок народних пісень і кантів,
молитов, літургій композитора. Високо
оцінюючи творчість митця, музикознавець
С. Людкевич зазначав: «Леонтович … є,
безумовно,
найбільш
оригінальною,
найяскравіше зарисованою постаттю серед
українських композиторів. Його обробки
народних пісень є найоригінальнішим явищем
серед усіх хорових мініатюр, якими так багата
українська музична література початку
XX століття. На них звернули увагу всі
музиканти й музичні критики в Україні і за
кордоном,
яким
довелося
з
ними
познайомитися. Справді, коли б Леонтович не
написав нічого більше, як тих кілька мініатюр
для хору, як “Щедрик”, “Дударик”, “Ой,
пряду”, “Козака несуть”, “Зайчик” чи ще деякі,
його значення в історії української хорової
музики було б раз і назавжди запевнене» [9,
171]. З огляду на те, що музичні твори
М. Леонтовича привертають дедалі все більше
уваги, стають популярними й шанованими,
науково-теоретичне дослідження його творчого
спадку вважаємо своєчасним та актуальним.
Аналіз досліджень і публікацій. Творча
спадщина М. Леонтовича постійно привертала
та привертає увагу дослідників української
музики. Найпершим почав її студіювати
П. Козицький. Великий шанувальник творчості
композитора
дав
аналіз
спадщини
М. Леонтовича, вказав на самобутність його
стилю, на значення започаткованого жанру
народної хорової мініатюри [7]. Дослідники
присвячували розвідки вивченню різних
аспектів
творчості
композитора.
Так,
В. Дяченко аналізував принципи обробки
народних
пісень
композитора
[2],
А. Іваницький звертав увагу на жанрові
особливості обрядових пісень в обробці митця;
В. Золочевський досліджував композиційну й
тематичну будову хорових мелодій [6].
Предметом вивчення названих науковців були
світські хорові твори М. Леонтовича. Аналіз
духових творів з’явився в публікаціях
Н. Королюк [8], Ф. Завальнюк [3], О. Цехмістро
[12]. Попри підвищену увагу дослідників до
поставленої проблематики вона не вичерпує
свого дослідницького пошуку.
Мета роботи – дати комплексну оцінку
творчій
спадщині
М. Леонтовича
як
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невід’ємній складовій української національної
музичної культури.
Виклад основного матеріалу. Творчий
спадок М. Леоновича – це унікальне явище в
історії
української
музичної
культури.
Діяльність митця здебільшого пов’язана з
опрацюванням фольклорних зразків. Музичний
доробок композитора відносно невеликий, він
налічує близько двохсот обробок народних
пісень різних жанрів, понад сто творів
духовного змісту. Йому належать чотири
авторські твори: «Літні тони», «Льодолам»,
«Легенда», «Моя пісня», а також опера «На
русалчин Великдень», за мотивами казки
Б. Грінченка, яку через трагічні обставини
композитор не зміг завершити.
За переконанням В. Дяченка, митець у
своїх
хорових
обробках
дотримувався
принципу активного творчого процесу, який
насамперед акцентував на глибокому розкритті
внутрішніх виражальних можливостей твору.
Композитор знаходив у пісні основне –
стрижень, з якого вибудовував музичне ціле.
Відповідно до цього принципу композитор
користувався голосами хору не як гармонічним
фоном для мелодії, а як низкою самостійних
музичних засобів, кожен з яких сприяв
поглибленню художньої цінності пісні.
При застосуванні вказаного принципу
пісня не тільки не лишалася незмінною у своїй
якості, а й навпаки, набирала нових художніх
властивостей. Цей принцип, на думку
дослідника, є значно вищим ступенем на шляху
творчого осмислення народної пісні [2].
Цікавою
особливістю
творчості
М. Леонтовича є те, що часто робота над
музичним твором у митця не обмежувалася
зробленою розкладкою. Композитор іноді
працював під піснею протягом багатьох років,
редагуючи, удосконалюючи її. Так, існує
вісімнадцять варіантів пісні «Ой темная та
невидная ніченька», семи переробок зазнала
пісня «Ой сів-поїхав». Протягом усього
творчого життя митець повертався та
вдосконалював твори: «Мала мати одну
дочку», «Ой з-за гори кам’яної», «Праля»,
«Дударик», «Щедрик» та ін. [4].
Така копітка робота композитора є
свідченням надзвичайно серйозного ставлення
до пісні. Він намагався проникнути в сутність,
характер пісні, знайти й розширити всі
можливості, закладені в ній. Саме цією
особливістю можна пояснити те, що
композитор створив високохудожні мініатюри –
не просто обробки, а, по суті, самостійні
оригінальні твори.
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У творчому доробку митця найповніше
представлено дві великі групи пісень: обрядові
та побутові. Насамперед, зупинимося на
обрядових наспівах: весільних, веснянкових,
купальських піснях, колядках та щедрівках. В
їх обробках виявилося знання митця жанрів
фольклору, уміння розкрити зміст пісень,
спираючись на особливості мелодичних типів,
народно-виконавчі традиції.
Народні весільні пісні – це частина
багатоденної «вистави», якою був весільний
обряд. Обряд складався з низки дій. Деякі з них,
як: гільце, дівич-вечір, посад, розплітання коси –
супроводжувалися
піснями
особливого,
журливого складу; весільний хід з його
урочистістю, святковістю відбувався за участі
музики,
співали
мелодії
урочистого,
піднесеного характеру. Усі події на весіллі,
побудовані за традиційним «сценарієм»,
свашки, дружки та світилки супроводжувалися
співами, які називали приспівками чи
ладканнями. Ці приспівки були життєрадісного
за ритмо-мелодикою складу. Завершальна
частина весілля – комора, перезва –
супроводжувалася веселими, жартівливими
піснями. Отже, пісні, виконувані на весіллі, за
характером наспівів та змістом тексту
групувалися навколо головних дій-частин. Дії
та спів у самому обряді перебували в тісному
зв’язку. Оброблені композитором весільні пісні
наче продовжують заявляти про свою
належність до цілого – весільного обряду.
З усіх основних розділів весілля
Леонтовича привабили журливі пісні, що їх
співають дружки молодої, коли вона
прощається з дівоцтвом. Вони відрізняються
загостренням,
ладовими
тяжіннями,
алітерацією.
Мелодії
журливих
пісень
позначені глибоким драматизмом. Як чутливий
митець, М. Леонтович не зміг обминути їх.
Загалом серед пісень весільного циклу варто
назвати: «Ой ходила та Маруся», «Ой матінко
моя», «Поміж трьома дорогами», «Не стій,
вербо», «Через сінечки вишневий сад», «Ой
сивая зозуленька» та ін.
З
пісень
весняно-літнього
циклу
М. Леонтович обробив кілька купальських та
близько десяти веснянок. Народні пісні цього
циклу прийнято поділяти на дві групи: танки та
співи з іграми й пісні різної тематики, які
співають просто в гурті на вулиці.
М. Леонтович надавав перевагу пісням першої
групи.
Веснянки належать до давніх пісень, у яких
з особливою чистотою збереглися елементи
обрядовості, приуроченої до весняного
пробудження природи. В багатьох веснянках

звучать мотиви кохання, обіграні ситуації, що
часом нагадують шлюбні обряди. Навесні
молодь знайомилася, парувалася. Весна й
весняна обрядовість значною мірою були
прелюдією до одруження, яке в Україні за
традицією відбувалося восени.
М. Леонтович обробив ігрові пісні, відомі
в багатьох місцевостях під назвами «Зайчик» (у
композитора «Гра в зайчика), «Воротар», «Гей
у світлиці», «Женчик», «Мак», «Черчик», «Ой
ходить Семенко», «Ой як, як миленькому
постіль слати», «Ой як, як?», «Ой так, так», «А
в тому саду» та ін.
За характером рухів та особливостями
розташування виконавців ігри й танки бувають
круговими та ключовими. В першому випадку
утворюється коло, а в другому – дівчата йдуть
одна за одною ланцюжком. За невеликим
винятком, усі ігрові пісні, які обробив
М. Леонтович, є круговими. В центрі кола
знаходиться один виконавець, який зображує
те, про що співається.
Переважну більшість пісень цього циклу
композитор обробив у варіаційно-куплетній
формі. У багатьох веснянках строфа має не
зовсім звичайну будову, а строфіка веснянок
вирізняється справжнім багатством. Ця
особливість зумовлена тісним зв’язком музики
й тексту з ігровими і танцювальними рухами. У
веснянках
поширена
діалогічність,
коментування дій і рухів.
У доробку М. Леонтовича немає особливо
складних форм, більшість пісень мають ясну
строфічною структурою. Водночас, як зазначає
А. Іваницький, варіаційний принцип обробки,
який застосував композитор, по суті, в усіх
веснянках, підказаний йому і способом їх
виконання в народі, й особливостями форми [5].
Композитор усі веснянки ніби починає із
заспіву. Заспів – це дует: це або сопрано – альт,
або сопрано – тенор, або соло сопрано – тенор
соло. В усіх веснянках яскраво проступає
розважальне, ігрове начало, хоча виявляється
воно кожного разу по-іншому. Та вигадливість,
яку демонструє М. Леонтович, демонструє його
знання особливостей народного виконання. Тут
доречно згадати, що саме на Поділлі, де
композитор провів більшу частину свого життя,
весняні ігри та співи широко побутували. Не
дивно, що митець був добре обізнаний з
традиційним весняним репертуаром та його
виконавськими формами.
Серед інших обрядових пісень у
М. Леонтовича є обробка купальських пісень:
«Ой ніхто ж там не бував», «Піду в садочок»,
«Ой хто в тому лісі стукає-грюкає». Стародавнє
свято Купала, одне з найпоширеніших дійств,
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у давнину мало винятково велике значення.
Сьогодні
традицію
його
святкування
відроджують у країні. Свято Купала
супроводжувалося розпалюванням вогнища,
вбиранням дерева, навколо якого дівчата
ходили та співали пісень, плетенням вінків.
Коли вогнище пригасало, через нього починали
стрибати хлопці й дівчата. Івана Купала – свято
молодості. Пісні співали переважно дівчата.
Велике місце в них посідала тема кохання,
уславлення краси.
На думку деяких дослідників, пісні, що їх
обробив М. Леонтович, за текстами не
належать до давніх груп, у них знайшли
відображення пізніші віяння, що сталися в
самому обряді. Щодо мелодій, то вони,
скоріше, належать до значно давнішого часу,
ніж тексти [5]. Для купальських мелодій
характерними є короткі форми, часто з таким
самим
коротким
приспівом,
бадьорим
настроєм,
чіткою
ритмікою.
Наспіви
купальських мелодій переважно складаються з
коротких
поспівок,
які
або
просто
повторюються, або повторюються з деяким
змінами. Так саме приспів може виступати у
вигляді варіантного повторення попередньої
частини мелодії з приспівними словами, як у
пісні «Ой хто ж в тому лісі стукає-грюкає».
Не залишилися поза увагою композитора
українські новорічні пісні, переважно колядки
та щедрівки. Мелодії їх здебільшого світлі,
урочисті, покликані створити святкову
обстановку. Щедрівки співають на «щедрий
вечір» під Новий рік, а колядки – від
Святвечора (з початку Різдва) до 30 грудня. У
стародавніх слов’ян Новий рік припадав на
березень, тому в колядках і щедрівках
трапляються образи весни й початку
хліборобського року. Відгомін цього видно у
звичаях «засівання», який припадав на перший
день Нового року.
Переважна більшість пісень новорічного
циклу має форму, що її можна кваліфікувати як
«заспів з приспівом». Усі пісні, які обробив
М. Леонтович, мають саме таку будову.
Короткі,
невеликого
діапазону
мелодії
відзначаються ясністю структури, чітким
ритмом. Мелодія знаменитого «Щедрика» має
також невеликий звуковий обсяг, стає тим
остинатним стрижнем, на який наче
нанизуються інші голоси. І поступово перед
слухачем постає яскраве динамічне полотно
невимовної краси. Можна згадати історію
створення цієї обробки. В роки навчання
М. Леонтович отримав від свого педагога
композитора Б. Яворського мелодію щедрівки
як завдання з композиції на basso ostinato
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(музичний твір з багаторазово повторюваним
мелодико-ритмічним зворотом у басі). Без
сумніву, «Щедрик» є одним з найкращих
фольклорних зразків цього типу.
Щедрівки, що опрацював М. Леонтович,
різноманітні за змістом, у них чітко окреслене
коло тематичних зацікавлень композитора в
межах цього жанру. Так, у щедрівці «Ой там за
горою» відчутне відлуння середньовіччя
княжої доби. У її тексті, у поетиці образів, у
вчинках героя прослідковуються паралелі до
стилістики богатирського епосу, що виник за
часів Київської Русі. Щедрівка «Ой у Львові»
нагадує нам про козацьку добу, про боротьбу з
турками. Ці пісні можна вважати щедрівками з
історичним підтекстом. На противагу їм пісня
«В полі-полі плужок ходить» насичена
хліборобськими мотивами. Це не випадково,
адже в стародавніх слов’ян новий рік починався
навесні разом з пробудженням природи. Тексти
й мелодії щедрівок складаються з двох
елементів: заспіву «В полі-полі плужок ходить»
і приспіву «Щедрий вечір, добрий вечір,
добрим людям на здоров’я». Загалом мелодії
щедрівок короткі. Усі вони не стереотипні за
формою, часто не квадратні, чітко поділені на
елементи «заспів-приспів», імпровізовано
невимушені, святково-урочисті.
Зосереджував свою увагу митець й на
колядках. До найбільш відомих належать
обробки «Що то за предиво», «Дивна новина»,
«У нашому дворі», «Небо і земля», «Як на
річці», «По горах-горах», «Ой горнопишний
пан-господарю» та ін. Дослідник А. Завальнюк
у своєму підсумку щодо обробок колядок
відзначає, що М. Леонтович високопрофесійно
володів
оригінальним
поєднанням
фольклорних витоків з багатством класичних
поліфонічних стилів [3].
Дослідники одностайні в думці, що
творчий метод М. Леонтовича передбачає
граничне
розкриття
музично-поетичного
потенціалу самої пісні, яка, за словами
композитора, «дає не тільки одну мелодію, але
таїть у собі музичні можливості (гармонію,
контрапупкт і ін.» [10]. М. Леонтович прагнув
зберегти красу фольклорного першоджерела,
розгортав його глибинний зміст насамперед
засобами,
що
притаманні
народному
багатоголоссю. Водночас як музикантпрофесіонал композитор застосовував широкий
арсенал прийомів класичної та сучасної йому
техніки композиції. Отже, його твори органічно
поєднують народнопісенні й професійні
моменти. М. Леонтович протягом свого життя
багато працював безпосередньо з хором, отже,
він досконало володів специфікою тембрової
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драматургії, хорової «інструментовки» та
колористики.
Однокуплетні за музичною структурою
обробки митця, маючи всі зовнішні ознаки
простоти, демонструють високу майстерність
його як аранжувальника. Так, лірико-побутова
пісня «Йшов козак без ліс» побудована за
принципом
типового
народнопісенного
діалогу. Обробка зроблена у вигляді ігрових
пісень. Мелодії притаманна структурна
повторність. Композитор суто музичними
засобами в одній побудові репрезентує два
протилежні образи – самовпевненого козака і
беззастережно закоханої дівчини.
Обробка побутової пісні «Ой п’є вдова»
набула великої популярності. Пісня має один
базовий куплет. Розвиток сюжету заснований
на діалозі – веселої жінки й смерті, що прийшла
по неї. Куплет побудований просто: два такти
заспіву та два такти двічі повтореного приспіву.
Загальний драматичний план містить різні
етапи: збуджено-відчайдушний емоційний стан
удови, вкрадливий і застережливий тон реплік
смерті, іронічно-розгублений – гостей. Залежно
від образної наповненості кожного куплету
інтонація
змінюється
–
і
поступово
вимальовується виразна й яскрава побутова
картина.
Визначними художніми досягненнями
увінчалися творчі пошуки М. Леонтовича в
галузі куплетно-варіаційної форми. Відповідно
до сюжетного розвитку в пісні, митець створює
часом кілька варіантів куплету, у кожному з
яких використовує саме ті елементи музичної
мови, котрі здатні найбільш повно розкрити
закладений у першооснові художній зміст. У
куплетно-варіаційній формі написано багато
обробок: «Мала мати одну дочку», «Зашуміла
ліщинонька», «Ой з-за гори кам’яної» та ін.
Хорових
творів,
не
пов’язаних
безпосередньо з народною піснею як з
головним витоком тематизму, у М. Леонтовича
всього чотири. До їх створення композитор
звернувся майже наприкінці свого життя. До
оригінальних
композицій
(написані
на
літературні тексти) митець приступив, маючи
великий досвід роботи з народною піснею.
Музично-поетична образність чотирьох його
хорових мініатюр різноманітна: вона втілює
ніжну й самовіддану любов матері в «Легенді»,
захоплення дивною природою та коханням у
«Моїй пісні» та «Лісних тонах», відчуття
революційного
оновлення
життя
в
«Льодоламі». На думку М. Королюка, добір
жанрів, комплекс засобів музичної виразності – від
мелодики до характеру хорового виконання –

вказує
на
спорідненість
мислення
М. Леонтовича з фольклорним [8].
Твір «Легенда» на слова М. Вороного
композитор написав з нагоди ювілею
українського поета. Його виконав у Києві
1918 року хор, яким керував Олександр
Кошиць. Пісню призначено для соліста-тенора
та мішаного хору в супроводі фортепіано (але
більшу частину виконують без акомпанементу –
a cappella). Жанр твору тяжіє до народної
балади з її типовим образним протиставленням
двох протилежних сфер – добра і зла, темряви
та світла. У баладі йдеться про підступність
сина, який дістав серце з грудей рідної матері,
щоб догодити коханці.
Структура композиції спирається на
куплетну варіаційність. Куплети мають
усталену архітектоніку – заспів і приспів з
характерним для народних пісень зачином «Ой
леле…». Мелодія пісні – виразна, сумна,
декламаційна, з повторами тонів – є близькою
до старовинних зразків українського епосу
(дум, балад, історичних пісень). Відтворенню
настрою
схвильованої розповіді
також
сприяють жвавий темп виконання, переважно
тихе (крім кульмінації в сьомому куплеті)
звучання, мінорне забарвлення, хоральна
прозорість акордового супроводу та загалом
усієї хорової фактури. Розв’язка трагічних
подій наступає в останній варіації. Тут просто
приголомшує
жертовність
материнської
любові: «Мій любий, ти впав…, чи тобі не
болить?». Засоби музичної виразності, що
відтворюють материнські почуття, раптово
змінюються: уповільнюється темп заспіву
(Andantino після Allegretto), мелодика в
сопрано інтонаційно загострюється (шляхом
введення хроматизмів) та дістає низхідної
спрямованості.
Поеми «Льодолам» і «Літні тони» написані
на слова українського поета Г. Чупринки для
мішаного хору a cappella. Їх об’єднує
піднесений, радісний і збуджений тон музики,
хоча присвячені вони різній тематиці: льодолам
символізує активні сили, що спроможні
оновити життя, у «Літніх тонах» митець
змалював чудову музично-поетичну картину
літа. Обидві композиції втілені в тричастинній
формі з контрастною серединою і точною
репризою. Зміст майстерно передано суто
хоровими засобами, і тут М. Леонтович виявив
себе тонким знавцем хорової «інструментовки»
й колористики.
У творі «Моя пісня» на слова
К. Білиловського, написаному для тенора-соло
й хору, хорова партія не має самостійного
значення, її роль обмежується супроводженням
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мелодії соліста. Музика немов на єдиному
диханні відтворює світосприйняття людини,
яка співає «про серце дівоче, життя красоту…».
Структура твору – куплетно-варіаційна, а
куплети побудовані за принципом діалогу:
кожна фраза тенора луною відгукується в
хорових голосах, проте щоразу ці «відлуння»
отримують нове забарвлення за рахунок
тематичного
варіювання,
трансформації
матеріалу, перегармонізації, урізноманітнення
динамічної палітри, штрихів тощо.
Глибока
обізнаність
з
традиціями
православного церковного співу та багаторічна
робота
митця
з
церковними
хорами
позначилися на його творчості. Композитор
написав багато хорових творів духовного
змісту: цикли служби Божої, молитви, духовні
канти на біблійні й історичні сюжети: «Царю
небесний», «Бог Господь», канти «Потоп»,
«Св. Іоанну Богослову», «Ой зійшла зоря», «Ой
вийшла, вийшла Божья Мати» тощо. Варто
зазначити, що протягом багатьох десятиліть
досконала духовна спадщина була вилучена із
загального контексту хорового доробку
композитора. Лише зараз розпочинається нове
життя творів цього жанру і сучасні дослідники
ґрунтовно
вивчають
духовну
музику
М. Леонтовича [3].
Розглянемо декілька творів з духовної
спадщини М. Леонтовича. Чотири молитви:
«Царю небесний», «Бог Господь», «Тобі Бога
хвалим», «Многая літа» – призначені для
церковного виконання. В їх музичній мові
наявні ознаки традиційного церковного співу,
що своїм корінням сягають давніх часів. Це
передусім псалмодія з характерними для неї
акордовою речитацією, пощабельним рухом
голосів, підпорядкуванням мелодики й ритму
словесному текстові. Викладення здебільшого
спирається на типову для музики псалмів
поліфонічну фактуру – багатоголосся з
рівноправними самостійними голосами, що
сприяє кращому сприйняттю змісту молитви.
Спокійний ритм, ненапружений середній
регістр у хорових партіях, метроритмічна
злагодженість, відсутність контрастної динаміки,
як зазначає Н. Королюк, все це передбачає
урочисте, зрівноважене звучання [8].
Свої канти М. Лисенко писав, як правило,
для хорових колективів, з якими працював. В
основу більшості з них покладені духовні вірші
з Біблії. Як зазначає Н. Королюк, музична мова
кантів цікава поєднанням рис власне кантів
(паралельні терції у верхніх голосах,
функціональна визначеність нижнього) з
прикметами, запозиченими з українського
фольклору, та закономірностями класичної
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музики:
куплетність
(у
структурнокомпозиційному плані – заспів-приспів),
підголоскова поліфонія, використання ладових
і мелодичних особливостей жанру історичних
пісень і дум (наприклад кант «Ой зійшла зоря»),
чітке чотириголосся, виконання mormorando
акордової послідовності як фону для соліста,
автентичні каданси з повною гармонічною
вертикаллю тощо [8].
Висновки.
Творча
спадщина
М. Леонтовича позначена індивідуальністю,
самобутністю,
високим
рівнем
композиторської майстерності. В історію
музики митець увійшов як геніальний творець
хорової музичної культури. Основу його
спадщини становлять хорові мініатюри –
обробки українських народних пісень, які й до
сьогодні є неперевершеними і які виконують
найкращі вітчизняні хори та діаспори. На
основі
українських
народних
мелодій
композитор створив оригінальні самобутні
хорові композиції, глибоко переосмислив їх,
надав їм неповторного звучання. Тематика
хорових
творів
композитора
вельми
різнопланова. Це обрядові, духовні, історичні,
чумацькі, жартівливі, ігрові, побутові пісні.
Працюючи в різних жанрах хорової музики,
М. Леонтович в основу їх закладав народні
мелодії. Композитор плідно продовжив як
багатовікові національні хорові традиції
геніальних відомих та невідомих світських і
церковних музикантів, так і класиків
української музики. М. Леонтовичеві вдалося
вивести українську пісню, хоровий спів на
світовий рівень. Твори в його обробках звучать
на всіх континентах, демонструють красу і
самобутність
української
національної
народної музики.
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РОЛЬ АРХЕТИПІВ НАРОДНОЇ ЛЯЛЬКИ
В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ І ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ
Мета дослідження – виділити основні архетипи народної ляльки та з’ясувати можливості їх використання
в лялькотерапії. Методологія дослідження. Для досягнення мети застосовано історичний, аналітичний
та семіотичний методи дослідження з культурологічною інтерпретацією результатів. Наукова новизна полягає
в тому, що роль архетипів народної ляльки в сучасній культурі та лялькотерапії вперше розглянуто в
культурологічному аспекті. Оскільки під час арттерапевтичних занять активізується колективна свідомість і
виникає доступ до підсвідомого, архетипи народної ляльки в поєднанні зі знаками та символікою не тільки
сприяють ознайомленню з українською матеріальною і духовною культурою, а й виконують інформаційнокомунікативну функцію, при цьому сприяючи засвоєнню та відтворенню культури й соціальній адаптації
особистості. Висновки. Створюючи матеріальний об’єкт – народну ляльку, що водночас є образом-символом
людини, у здійсненні акту творчості людина через ляльку, надаючи їй значення альтер-его, отримує можливість
розкрити приховані властивості особистості. Використання народної ляльки в арттерапії з урахуванням
застережних механізмів і зверненням до її основних архетипів популяризує народну культуру в сучасному
суспільстві й допомагає розв’язувати проблеми у сфері особистісних відносин дітей і дорослих.
Ключові слова: арттерапія, архетип, культуротворча функція, лялькотерапія, народна лялька.
Sobolievska Svitlana, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Department of Theology, Religious
Studies and Cultural Studies, National Pedagogical Dragomanov University
Role of Folk Doll Archetypes in Modern Culture and Therapeutic Puppetry
The purpose of the article is to identify the basic archetypes of the folk doll and to find out the possibilities of their
use in therapeutic puppetry. The research methodology is based on the use of historical, analytical, and semiotic methods
of research with culturological interpretation of the findings. The scientific novelty is that the role of folk doll archetypes
in modern culture and therapeutic puppetry is examined for the first time from the culturological aspect. Since collective
consciousness is activated during art therapy classes and access to the subconscious is gained, folk doll archetypes in
combination with specific signs and symbols contribute not only to familiarisation with Ukrainian material and spiritual
culture, but also perform an informational and communicative function, simultaneously contributing to the assimilation
and reproduction of culture and social adaptation of the individual. Conclusions. Creating a material object, a folk doll,
which is at the same time an image-symbol of a person, giving it the meaning of an alter ego, a person through the doll
gets the opportunity to reveal the hidden properties of their personality. The use of a folk doll in art therapy, taking into
account precautionary mechanisms and addressing its main archetypes, popularises folk culture in modern society and
helps in solving problems in the sphere of personal relationships between children and adults.
Key words: art therapy, archetype, culture-creative function, therapeutic puppetry, folk doll.

Актуальність теми дослідження. Протягом
останніх десятиліть українську народну
іграшку в історичному, соціокультурному та
філософському
контекстах
досліджували
антропологи, історики, психологи зокрема,
Н. Жмуд, Л. Герус, О. Найден, Т. Щербак.
Увагу науковців було спрямовано на
© Соболєвська С. О., 2022
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висвітлення історії, типології, призначення і
художні
особливості
цього
поліфункціонального
феномену.
У
психологічному контексті до народної іграшки,
ризиків і можливостей її використання в
арттерапевтичних
методиках
звертається
психологиня О. Вознесенська. З урахуванням
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важливості
порушеної
проблематики,
відсутності культурологічних досліджень
архетипів народної ляльки та можливостей їх
використання в арттерапії було розглянуто роль
архетипів народної ляльки в сучасній культурі
й лялькотерапії.
Мета роботи – виділити основні архетипи
народної ляльки та з’ясувати можливості їх
використання в лялькотерапії.
Виклад основного матеріалу. Збереження
народних традицій і звичаїв та дослідження їх
впливу на сучасну культуру й мистецтво нині
набувають особливого значення. Важливий
компонент культури – народні іграшки, що
зберігають у собі етносимволіку, образність,
особливості
місцевості,
у
якій
вони
виготовлені, містять ознаки її звичаїв і
традицій. На думку української науковиці
Т. Щербак,
культуротворча
функція
української народної іграшки полягає в тому,
що вона стає засобом ознайомлення з
культурою українського народу завдяки
проникненню в природу її знаків і символіки, а
також допомагає передати, засвоїти та у власній
творчості відтворити нашу матеріальну й
духовну культуру. Народна лялька водночас є
матеріальним об’єктом та образом-символом
людини. У візуальних символах у народній
ляльці відображено людські знання про світ,
суспільні процеси, регіональну приналежність,
соціальний статус власника ляльки. Будучи
іконічним знаком, метазнаком нашого світу в
образі «себе самого» або альтер-его, лялька дає
змогу людині розкрити приховані властивості
власної особистості. Також народні ляльки – це
частина традиційної дитячої культури, адже
дитина прагне пізнавати навколишній світ,
долучатися до побутової і трудової діяльності
дорослих, до обрядів і звичаїв, притаманних
українцям [5–7].
На думку дослідників потенціалу іграшок,
якщо зіставити традиційну й сучасну іграшки,
то помітне послаблення ігрових функцій
народної ляльки з одночасним посиленням її
ціннісних
художньо-естетичних
якостей.
Причиною цього є те, що нині саме традиційна
іграшка,
окрім
навчальної,
виховної,
пізнавальної виконує ще й етнізуючу та
апотропеїчну (захисну) функції. З огляду на
історіографічний матеріал зазначимо, що в
багатьох народів іграшка здавна символізувала
ідею жертви й виконувала ритуально-магічну
функцію, про що свідчать факти знаходження
іграшок у місцях, де колись мешкали люди,
зокрема в могилах дітей і дорослих. Серед
знахідок були ляльки з кістки, чоловічки з
олова, маленький посуд, свистунці, брязкальця,

торохкотушки, дзвіночки, дзеркальця, деркачі
для відлякування злих духів у вигляді качки,
коня і заступниці дітей – свині. Тож іграшки
часів Київської Русі можна поділити на технічні
(мечі, луки, кули, дзиґи) та образотворчі
(ляльки, тварини, птахи). За віруваннями наших
предків, ляльки були атрибутами, які сприяли
народженню дітей, приплоду домашньої
худоби, їх використовували для лікування
різних хвороб, закликання дощу або сонця для
гарного врожаю. Отже, серед найдавніших
іграшок стародавньої Русі, більшість із яких
мали культове призначення, зокрема були
оберегами, можна виділити зоологічні й
антропоморфні архетипи. До останніх і
належать народні ляльки [4].
На думку дослідників, лялька – це й дитяча
іграшка, й оберіг родини та роду, і магічний
талісман, і символ зв’язку між поколіннями.
Виділяють такі історичні етапи використання
ляльок відповідно до мети:
1) у магічних цілях;
2) для трудового навчання;
3) у театральних постановках;
4) для гри;
5) як засобу вивчення емоційної сфери
дитини;
6) як засобу психотерапевтичного впливу [2].
Підбір народної ляльки для дитини
залежить від її вікових особливостей.
Наприклад, для стимуляції розвитку творчих
здібностей у дітей раннього віку деталізація
ляльки має бути мінімальною. Поступово
кількість деталей у ляльки має збільшуватись.
Маючи ознаки антропоморфності, народна
лялька з її художньо-естетичним потенціалом
здатна не лише формувати естетичне ставлення
дітей
до
навколишньої
дійсності
й
стимулювати
їх
художньо-пізнавальну
активність, а й виступати дієвим засобом
соціалізації особистості: завдяки народній
ляльці дитина дізнається більше про культуру
суспільства, у якому вона живе [7]. Відмітимо,
що під час практичних занять з виготовлення
народної ляльки дитина зосереджена та
врівноважена.
Важливу роль народна лялька відіграє в
різних методиках арттерапії для підлітків.
Науковиця О. Вознесенська так трактує цей
різновид арттерапії: «Лялькотерапія є визнаним
різновидом арттерапії, що застосовують для
роботи з «Я-образом», коли засобом зцілення є
образотворче мистецтво; передбачає створення
та використання ляльок у психотерапії з метою
психічного зцілення, розвитку та гармонізації».
Дослідниця зазначає, що в підлітків за умови
втрати звичних контактів із соціальним
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середовищем, порушення здатності виконувати
певні соціальні ролі можливий розвиток
пасивної життєвої позиції, апатії, а в
складнішій формі – невротичних і депресивних
станів.
Тобто
проблеми
адекватного
формування «Я-образу» в підлітків пов’язані з
порушенням процесу творчого пристосування
до оточення, формуванням хибного уявлення
про світ і про себе в ньому. Під адекватністю
образу «Я» О. Вознесенська має на увазі
точність і повноту розуміння власної
особистості й особистості іншої людини [1].
Оскільки частиною арттерапії можна
вважати не тільки гру з лялькою, а й сам процес
її
виготовлення,
це
можна
успішно
використовувати
під
час
розв’язання
психологічних проблем особистості. І хоча
зазвичай у суспільстві лялька ототожнюється з
культурою дитинства, архетипи народної
ляльки
нині
використовують
і
в
арттерапевтичних практиках для дорослих.
Деякі народні ляльки досить прості за
технологією виготовлення. Отже, під час
процесу виготовлення дітьми або дорослими
народної ляльки за аутентичною технологією
можна
послідовно
активувати
низку
структурних архетипів.
Архетип «Немовля» – це образ свободи
форми й смислу, початку нового етапу життя,
процесу становлення особистості. Оскільки
немовля з’являється на світ у результаті
боротьби двох протилежностей, поєднуючи їх у
собі, цей образ символізує об’єднання і цілість
та пов’язаний з порятунком, з тим, хто може
об’єднати та врятувати. Отже, архетип
«Немовля» – це божественна природа,
божественне
немовля,
що
відображає
невід’ємність
природно-надприродного
в
людині з людською свідомістю, завдяки якій
індивід виділяється зі світу природи. За
допомогою свідомості людина здатна подолати
різні випробування на своєму шляху [8].
Лялька-немовля допомагає залишитися собою,
зберегти вірність своїй природі, адже в багатьох
казках і літературних творах завдяки цьому
немовля (а пізніше дитина) набирає силу,
стверджується у своїй позиції і може
протистояти негативному впливу.
Архетип
«Діва»,
або
«Наречена»,
пов’язаний з колективним несвідомим і
відображає життєвий шлях жінки в сімейному
та соціальному вимірах, де необхідно
дотримуватися правил певної соціальної групи:
родини, роду, релігійної громади, професійного
співтовариства. Вона старанна, цілеспрямована
й здатна існувати в системі правил і вимог. У
багатьох казках – це слухняна дівчина. На
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практиці ляльку можна використовувати для
регулювання сімейних відносин.
Архетип «Матір» існує в уяві кожної
людини і є символом захисту, родючості та
відродження. Ця лялька – жінка-матір, яка вміє
ненав’язливо поєднувати різнорідні та навіть
протилежні елементи. Вона дбайлива й
невтомна, мудра та терпляча. Така лялька
допомагає в роботі з проблемами й страхами,
що пов’язані із сімейним життям, народженням
дітей, природним обмеженням особистого
простору сімейними обов’язками.
Архетип «Чарівна помічниця»: така лялька
має приносити удачу в різних справах.
Наприклад,
лялька-десятиручка
має
допомагати в домашній роботі, лялькаподорожниця
–
гарантувати
щасливе
повернення додому. Такі ляльки – це своєрідні
обереги,
символи
особистого
ресурсу,
внутрішньої сили та віри в себе.
Однак науковці наголошують, що,
оскільки в арттерапії людина використовує
мову образів і символів (мову свого
несвідомого), отримуючи прямий доступ до
власних неусвідомлених бажань та потреб,
прихованих переживань і почуттів, для занять з
народними ляльками необхідні застережні
механізми
для
уникнення
актуалізації
магічного мислення, притаманного лише
певному етапу розвитку дитини, подальшої
інфантилізації і провокування неврозів [2].
Отже, через низку функцій народної ляльки,
зокрема ритуально-магічну та апотропеїчну,
використовувати її під час дитячих ігор
не бажано, але сам процес її виготовлення є
частиною лялькотерапії, де використовують
архетипи народної ляльки.
Висновки. Архетипи народної ляльки в
поєднанні зі знаками й символікою відіграють
важливу роль в ознайомленні з українською
матеріальною і духовною культурою. Завдяки
створенню народної ляльки – матеріального
об’єкта, який водночас є образом-символом
людини, через альтер-его особистості лялька в
здійсненні акту творчості під час занять
арттерапією дає змогу людині розкрити власні
приховані властивості. Отже, використання
народної ляльки в арттерапії з урахуванням
застережних механізмів і зверненням до її
основних архетипів дає можливість не тільки
популяризувати народну культуру в сучасному
суспільстві, а й під час занять з лялькотерапії
розв’язувати проблеми внутрішніх і зовнішніх
конфліктів та соціальної адаптації дітей і
дорослих.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Мета роботи – дослідити культурологічні підвалини сучасної освіти в умовах процесів цифровізації всіх
сфер життєдіяльності суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного підходу,
аналітичного методу, культурологічного, аксіологічного, що дало змогу комплексно розглянути означену
проблематику та сформулювати обґрунтовані висновки. Наукова новизна статті полягає в узагальненні
тверджень щодо визначення ключової ролі культурології і культури на сучасному етапі розвитку освіти, зокрема
в контексті процесів цифровізації суспільства та всіх сфер його життя. Обґрунтовано, що культурологічна
парадигма дає розуміння плюралістичності в освіті, а взаємозв’язок освіти й культури виявляється, передусім,
через людину, яка є системною поєднувальною ланкою культурно-освітньої системи. Висновки. Освіта як
соціальне й культурне явище є невід’ємним складником еволюційного розвитку людства. Метою освіти як
соціокультурного феномену стає переорієнтація її культурної функції, що має бути пріоритетною, відповідати
новим тенденціям соціокультурного розвитку, орієнтуватися на такі культурні домінанти сучасності, як
антропоцентризм, гуманізм, демократизм, духовність, моральність, варіативність, інтегративність. Таке
розуміння сучасної освіти відповідає тенденціям і динаміці сучасної культури, змінює характер дій в освітньому
просторі, розширюючи межі його проєктування. Усвідомлення культурологічних засад освіти сприяє створенню
такого освітнього простору, де найбільш повно взаємодіють різні культури, формуються толерантність і повага,
відбувається усвідомлення, що глобальна культура складається з різних культур, множинність яких і створює її
унікальну мозаїку, забезпечуючи здатність до саморозвитку як культури людства загалом, так і кожної її
складової.
Ключові слова: культурологія, культурологічне знання, освіта, цифровізація, культурологічна парадигма,
творча особистість, особистісний розвиток.
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Cultural Foundations of Education in the Conditions of Society Digitalisation
The purpose of the work is to explore the cultural foundations of modern education in the context of digitalisation
of all spheres of society. The research methodology is based on the application of a systemic approach, as well as
analytical, cultural, and axiological methods, which allow a comprehensive consideration of the given issue and draw
justified conclusions. The scientific novelty of the study consists in the generalisation of statements regarding the
definition of the key role of cultural studies and culture at the current stage of education development, in particular in the
context of digitalisation of society and all spheres of its life. It is substantiated that the culturological paradigm provides
an understanding of pluralism in education; the relationship between education and culture is revealed, first of all, through
a person, who is a systemic connecting link of the cultural and educational systems. Conclusions. Education as a social
and cultural phenomenon is an integral part of the evolutionary development of mankind. The goal of education as a
socio-cultural phenomenon is the reorientation of its cultural function, which should be a priority, to correspond to new
trends of socio-cultural development, to focus on such cultural dominants of today’s world as anthropocentrism,
© Подгаєцька В. В., 2022
© Іващенко О. Л., 2022
© Дніпренко В. І., 2022

52

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
humanism, democracy, spirituality, morality, variability, and integrativeness. This understanding of modern education
corresponds to the trends and dynamics of modern culture, changes the nature of actions in the educational space,
expanding the boundaries of its design. Awareness of the cultural foundations of education contributes to the creation of
such an educational space where different cultures interact most fully, tolerance and respect are formed, there is an
awareness that global culture consists of different cultures, the plurality of which creates its unique mosaic, providing the
ability for self-development as a culture of humanity as a whole, as well as each of its components .
Key words: cultural studies, cultural knowledge, education, digitalisation, cultural paradigm, creative personality,
personal development.

Актуальність теми дослідження. За останні
роки цифровізація стала головним трендом
світового та вітчизняного розвитку всіх галузей
суспільства, вносячи відповідні корективи в
сучасний стан справ та формуючи вектори й
тенденції їх розвитку в майбутньому. Наразі в
Україні розвиток інформаційного суспільства
є пріоритетом державної політики. Держава
почала звертати увагу на інформатизацію
українського суспільства наприкінці 2000-х років,
що відображено в державних програмах,
планах уряду та інших документах. Більш
детально це питання стали вирішувати у 2010–
2015 роках.
Сьогодні в Україні існують передумови
для формування та просування цифрового
суспільства як першочергового пріоритету
розвитку держави на всіх напрямах.
Впровадження технологічних інновацій у всі
галузі суспільного розвитку має сприяти
ефективності їх застосування, відповідати
викликам часу та будувати сучасну систему
суспільної взаємодії на світовому рівні.
Феномен інформації та цифровізації має
невичерпний ресурс для підвищення розвитку
освітніх та наукових стратегій, що мають
ґрунтуватися
на
технологічному
та
інноваційному потенціалі. Це дає змогу
сформувати вектор підвищення ефективності
освітньої галузі з метою орієнтації на активне
впровадження
цифрових
технологій
у
діяльність закладів освіти всіх рівнів. Водночас
сучасне розуміння освіти актуалізує її розгляд
як соціально зумовленого становлення людини,
яка набуває свого особистісного образу,
детермінованого наявним станом культурного
буття. Проте освіта постає не як однозначно
задане наперед сходження до необхідно
визначеного зразка, в якому знаходить своє
втілення розуміння сутності людини, а як
безперервна реалізація та самоздійснення в
просторі культури й суспільства [7, 41]. У
цьому
зв’язку
актуальності
набуває
культурологічний підхід у системі сучасної
інноваційної освіти, де, окрім суто технічної і
технологічної складової, акцент робиться на
ціннісно-творчих вимірах.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням
вивчення
освіти
крізь
призму

культурологічного
знання,
ролі
засад
культурології в розвитку мистецької освіти,
культивування
культурологічних
компетентностей у процесі здобуття освіти,
загального розвитку особистості присвятили
праці такі дослідники, як: М. Бастун [1],
М. Галицька [5], А. Молчанова [2], О. Пришляк
[3], С. Сисоєва [4; 5], О. Струтинська [6],
В. Тушева [7; 8], М. Умрик [6], О. Шевченко
[11], О. Щолокова [12], М. Якубовська [13].
Однак окреслена проблематика потребує
переосмислення і узагальнення з огляду на
динаміку сучасних процесів цифровізації, що
стосуються, зокрема, і сфери освіти.
Мета роботи – дослідити культурологічні
засади сучасної освіти в умовах процесів
цифровізації всіх сфер життєдіяльності
суспільства.
Виклад
основного
матеріалу.
Взаємозвʼязок
освіти
й
культури
виявляєтьсяпередусім через людину, яка є
системно єднальною ланкою культурноосвітньої системи. Виділення підсистеми
«людина» як окремого системного елемента є
принциповим і суттєвим моментом, який
підкреслює той факт, що в загальній цілісній
гуманітарній
культурно-освітній
системі
людина виступає субʼєктом як відносно
культури, так і щодо освіти. Культура й
особистість – поняття, що співвідносяться не
зовнішньо, а внутрішньо. Особистість діє в
умовах культури, яка, своєю чергою, наповнює
особистість, стаючи її системно-інтегративним
утворенням [7, 41].
Людина культури – це втілення
культурного начала: свободи, гуманності,
творчості, духовності, адаптивності. Цілісна
людина культури в сучасному уявленні – це
людина, здатна з максимальною ефективністю
реалізувати свої індивідуальні здібності й свої
інтелектуальні та моральні можливості.
Недосконалість
людської
особистості
спричинювала її постійне прагнення до
творчості, саморозвитку, до самореалізації.
Вершиною людських чеснот є, безсумнівно,
моральні якості, без яких неможливо долати
дегуманізацію суспільства в умовах ринкових
відносин. Створення образу людини культури
відбувається в межах професійної особистісно
орієнтованої освіти, де основним методом
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проєктування повинен стати культурологічний
підхід, який передбачає поворот усіх
компонентів освіти до культури й людини як її
творця та суб’єкта, здатного до культурного
саморозвитку [11].
У Національній доктрині розвитку освіти
України у XXI столітті одним з пріоритетних
напрямів визначено виховання особистості,
здатної орієнтуватися «в реаліях і перспективах
соціокультурної динаміки», підготовленої до
життя і праці в суспільстві. Осмислення
соціокультурних процесів, які відбуваються в
навколишньому світі, стає фундаментом для
формування культурологічного світогляду
сучасного
студента.
Культурологічні
високоморальні імперативи мають постанути
основою
базової
парадигми
сучасної
професійної освіти. Вони становлять важливий
чинник як у творенні змісту навчальновиховної діяльності, так і методичних засад
практичного впровадження інновацій, які
перебувають у постійному діалектичному
оновленні» [13, 90–91].
Освіта завжди була особливою функцією
суспільства й держави, спрямованою на
формування та розвиток соціально значущих
якостей кожної людини. Як соціальне й
культурне явище освіта є атрибутом людства,
невід’ємним його супутником у поступальному
русі еволюційного розвитку. Аналізуючи
значення культурології освіти для гуманізації
життєдіяльності суспільства, підкреслимо, що
освіта та культура в їх синергізмі залишаються
провідними
чинниками
суспільної
гуманістичної практики та здійснюють значний
вплив на розвиток усіх сфер суспільства;
забезпечують
розвиток
суспільного
й
індивідуального інтелекту, духовності народу,
підвищують культурний та освітній рівень
суспільства, безпосередньо впливають на
формування людини як освіченої [4].
Становлення нової парадигми освіти
відбувається в умовах інтеграції у світове
співтовариство, втрати духовних пріоритетів і
прагматизму суспільного життя. Сьогодні, як
ніколи, гостро стоїть завдання осмислення та
пізнання буття, створення нової філософії
освіти, відкритої до таємниць життя людини, її
прагнень, життєвого досвіду [12]. Вагоме
значення серед чинників, що визначають засади
сучасної освіти, мають процеси цифровізації,
що визначають основні етапи розвитку
суспільства загалом. Водночас при окресленні
нової освітньої парадигми слід не забувати про
культурологічні засади освіти, спрямовані на
духовно-творчі аспекти розвитку сучасної
особистості, що формують тим самим
гармонійну, освічену людину, яка володіє
сучасними навичками цифрових технологій.
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Ще 2016 року була розроблена програма
«Цифрова адженда України 2020», яка була
адаптована до Digital Agenda Європейського
Союзу та якою передбачався перехід до
цифровізації управління і економіки країни
[10]. Ця програма була розроблена як
короткостроковий та початковий інструмент
розвитку
й
стимулювання
економіки,
впровадження та виробництва цифрових
технологій на найближчі три роки. Вона
містить бачення трансформації економіки від
аналогової до цифрової, заходи щодо
імплементації відповідних стимулів для
цифровізації суспільно-економічного життя,
освіти, медицини й ін., виклики та інструменти
розвитку цифрової інфраструктури, набуття
громадянами цифрових компетенцій, а також
визначає критичні сфери та проєкти
цифровізації країни. Баченням програми було
твердження: «Цифрові технології – основа
процвітання України; сфера, що визначає суть
перетворень у країні: для кращого життя,
роботи, творчості, навчання, відпочинку» [10].
Стратегією визначено, що масова та
розгалужена формальна система освіти не
задовольняють потреби ринку праці, і
відповідно постає необхідність розвитку
цифрових навичок і компетенцій, рішенням
якого є комбінована стратегія академічної
формальної освіти та неформальної, спільні
зусилля яких будуть спрямовані на розвиток
цифрової грамотності населення. Цільовими
аудиторіями в реалізації державної програми
щодо «цифрової грамотності» є початкова
школа, середня школа, професійна школа та
заклади вищої освіти [10]. Основними
завданнями щодо цифрової грамотності в
державному секторі освіти є розробка якісного
навчального контенту та нормативної бази,
впровадження обов’язковості цифрових навичок,
сертифікація цифрових компетенцій [10].
Згодом Український інститут майбутнього
розробив довгострокову стратегію цифрового
розвитку «Україна 2030E – країна з розвинутою
цифровою економікою», де окремий розділ
присвячено системному баченню розвитку
освітньої сфери в умовах цифровізації.
У програмі, окрім окреслення концепції нової
української школи, визначено роль вищої
школи, університетів як «екосистем, які
готують студентів до активної та ефективної
реалізації себе в майбутньому, виводять їх на
наступні соціальні та професійний рівні, а
також створюють базу для інновацій та
комерціалізації» [9].
У широкому сенсі ключовим трендом в
освіті стає «перехід від школи знань до школи
компетентностей», що також передбачає зміну
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організаційної моделі державної освіти, яка має
на меті залучення механізмів державноприватного партнерства, що зумовлює зміну
управлінської моделі та широке заохочення до
впровадження підприємницької діяльності ЗВО
на основі власних інтелектуальних ресурсів,
залучення їх до міжнародної конкуренції.
На
думку
розробників
стратегії,
найрадикальнішою цифровою зміною, до якої
українські ЗВО повинні готуватися, є
трансформація моделі навчання, що має
поєднувати традиційне навчання, елементи
дуальної освіти, онлайн-інструменти та
доповнену реальність. Доповненням можуть
бути масові відкриті онлайн-курси, а також
участь студентів у bootcamp, тобто у реальних
проєктах, які здійснюють професіоналипрактики [9].
Основний наголос зроблено на цифрових
компетентностях, які в широкому сенсі
визначені як упевнене, критичне та творче
використання ІКТ для досягнення цілей,
пов'язаних з роботою, працевлаштуванням,
навчанням, дозвіллям, громадським життям.
Унікальність
значення
цифрових
компетентностей полягає в тому, що вони
дають людям змогу отримувати інші
компетентності (опановувати мову, бути
соціально активнішими та ін.) [9].
Відповідно до сформованих наративів
освітньої галузі розроблено та запропоновано
нову матрицю компетентностей. Вона охоплює
такі групи: знання, де підгрупами є: базова
грамотність
фундаментальних
дисциплін
(мови, математика, фізика, хімія, біологія,
психологія, соціологія та антропологія, історія,
географія, філософія та теологія, мистецтво);
цифрові
знання
(комп'ютерні
системи,
програмування, big data та метадані, цифрові
медіа та комунікації, комп'ютерні та інформаційні
мережі); медичні (анатомія, біоінженерія);
допоміжні знання (основи економіки та
підприємництва, основи права, медіаграмотність).
Друга група навичок включає: базові навички,
до яких відносяться: мультилінгвальність,
математична навичка, дослідницька, емоційний
інтелект, саморозвиток, культурна та ціннісна,
сімейні цінності, орієнтація в інформації;
кросфункціональні
навички
(соціальні,
комплексні навички розв’язання проблем,
системні,
фінансові
навички,
навички
управління); когнітивні навички (сприйняття
критики, допитливість, адаптивність, когнітивна
гнучкість, креативність, наполегливість у
досягненні
цілей);
соціально-поведінкові
навички (комунікативність, командна робота,
толерантність, дисципліна та самодисципліна,
соціальна відповідальність тощо); цифрові
навички
(навички
кодування,
пошук,
опрацювання та аналіз даних, інформаційна

гігієна, кібербезпека, взаємодія зі штучним
інтелектом) та навички виживання (фізична
культура, тактична військова підготовка,
самооборона та ін.) [9].
Отже, ми бачимо що стратегування
освітньої сфери в умовах поглиблення
тенденцій цифровізації та розвитку цифрового
суспільства
всебічно
спрямоване
на
комплексний
підхід
розвитку
освітніх
професійних компетенцій, що ґрунтуються на
цифрових технологіях і дозволять відповідно
адаптуватися до викликів технологізовано
розвинутого суспільства. Культурологічна ж
компетентність покликана й здатна вдихнути
силу духовно-ментальної сфери буття у зміст
інноваційних педагогічних процесів, а відтак не
лише поглибити ефективність навчання, але й
інтенсивно сприяти інтеграції модерної освіти
в процеси соціально-економічного поступу
суспільства [13, 94].
Наукова новизна дослідження полягає в
узагальненні тверджень щодо визначення
ключової ролі культурології та культури на
сучасному етапі розвитку освіти, зокрема в
контексті процесів цифровізації суспільства та
всіх сфер його життя.
Висновки. Освіта як соціальне й культурне
явище є невід’ємним супутником еволюційного
розвитку людства, де її розуміння змінилося від
тези, що це є нормований процес, спрямований
на трансляцію наступним поколінням соціально
значущого й культурно-історичного досвіду та
забезпечення наступності поколінь – до процесу
зовнішнього впливу на засвоєння індивідом
узагальненого
об’єктивного,
соціального
досвіду, норм, цінностей тощо [5, 8]. Метою
освіти як соціокультурного феномену стає
переорієнтація її культурної функції, яка має
бути пріоритетною, відповідати новим
тенденціям
соціокультурного
розвитку,
орієнтуватися на такі культурні домінанти
сучасності, як антропоцентризм, гуманізм,
демократизм,
духовність,
моральність,
варіативність, інтегративність. Таке розуміння
сучасної освіти відповідає тенденціям і
динаміці сучасної культури, змінює характер
дій в освітньо-педагогічному просторі й
розширює
межі
його
проєктування.
Усвідомлення культурологічних засад освіти
сприяє створенню такого освітнього простору,
де найбільш повно взаємодіють різні культури,
формується
толерантність
і
повага,
відбувається усвідомлення, що глобальна
культура складається з різних культур,
множинність яких і створює її унікальну
мозаїку,
забезпечуючи
здатність
до
саморозвитку як культури людства загалом, так
і кожної її складової.
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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
В КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНУ НОВИХ МЕДІА
Мета статті – виявити особливості формування мовленнєвої культури на сучасному етапі розвитку
суспільства крізь призму феномену нових медіа. Методологія дослідження. Методи дослідження представлені
поєднанням різноманітних дослідницьких підходів: діяльнісного й аксіологічного – для дослідження мовленнєвої
культури в її зв’язку з мовною культурою нових медіа та мовленнєвими практиками сучасного медіапростору;
системного підходу, який реалізований у єдності структурно-функціонального та елементного аналізу.
Застосовано метод термінологічного аналізу для уточнення змісту та обсягу поняття «нові медіа»; методи
системного аналізу та синтезу, що посприяли з’ясуванню ролі й місця нових медіа в сучасному суспільстві;
типологічний метод дав змогу виявити фактори впливу на трансформацію мовленнєвої культури в нових медіа
та визначити особливості цього процесу. Наукова новизна. Досліджено трансформаційні процеси мовленнєвої
культури в контексті становлення та популяризації нових медіа; уточнено й доповнено поняття «нові медіа»;
розглянуто медіатизацію як процес впливу нових медіа на розвиток мовленнєвої культури; виявлено особливості
формування мовленнєвої культури в сучасному інформаційному суспільстві крізь призму нових медіа як
унікального інформаційно-комунікаційного феномену ХХІ ст.; з’ясовано, що в контексті специфіки
медіапростору ХХІ ст. нові медіа пропонують розмаїття альтернативних підходів до будь-якої культурної
практики, зокрема й мовлення. Висновки. Активний розвиток та масштабне поширення інноваційних засобів
комунікації, заснованих на використанні комп’ютерних технологій, суттєво впливають на посилення процесів
комунікації, активізуючи зміни, зокрема, у мові спілкування. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
початку ХХІ ст. багато в чому визначає напрям розвитку сучасної мови комунікації та трансформаційних
процесів мовленнєвої культури. Поширення нових медіа, що безпосередньо пов’язані з інноваційними
інтерактивними інформаційними технологіями, якими керують користувачі, разом зі змінами форм та видів
комунікації зумовило трансформаційні процеси мовленнєвої культури. Під впливом нових медіа відбувається
зміна норм мовленнєвої культури, що призводить до зниження якості культури мови. Сучасний медійний простір,
на відміну від традиційних медіа ХХ ст. – радіо, телебачення та друкованої преси – неможливо схарактеризувати
як взірець мовленнєвої культури через наявність у медіатекстах граматичних та орфографічних помилок,
канцеляризмів, застарілих кліше, обмежений словниковий запас, відсутність синонімів, наявність вуличної
лексики, варваризмів, елементів розмовної мови, через активне вживання іноземної лексики, неграмотну
побудову фраз, неправильне використання слів у складі стійкого словосполучення та ін. Мова нових медіа –
унікальний організм, що існує та розвивається за власними правилами. Досить поширеним в інтернет-просторі є
недотримання норм мовленнєвої культури, стилістики, порушення правил орфографії, навмисне викривлення
лексики, використання іншомовної лексики, посилене використання своєрідних вульгарних, а іноді й підкреслено
манірних жаргонізмів та ін. У цьому контексті особливого значення набуває пропагування рідної мови, боротьба
за її чистоту та дотримання правил незалежно від того, у якій ситуації її використовують. З огляду на розмитість
кордонів між реальним і віртуальним спілкуванням в інтернеті висока мовленнєва культура повинна стати
прикладом для наслідування.
Ключові слова: мовленнєва культура, нові медіа, інтернет, медіапростір, медіатизація.

© Соломенко Л. І., 2022

57

Культурологія

Соломенко Л. І.

Solomenko Lina, lecturer, Department of Television Journalism and Actor's Skills, Kyiv National University
Culture and Arts
Speech Culture at the beginning of the XXI Century in the context of New Media Phenomenon
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the formation of speech culture at the current stage of the
development of society through the prism of the phenomenon of new media. Research methodology. Research methods
are represented by a combination of various research approaches – an activity and axiological approach to the study of
prayer culture in its connection with the language culture of new media and speech practices of the modern media space;
system approach, which is implemented in the unity of structural-functional and elemental analysis. The method of
terminological analysis was applied to clarify the content and scope of the concept of "new media"; methods of systemic
analysis and synthesis, which contributed to clarifying the role and place of new media in modern society; the typological
method contributed to the identification of influencing factors on the transformation of speech culture in new media and
the determination of the features of this process. Scientific novelty. The transformational processes of speech culture in
the context of the formation and popularisation of new media have been studied; the concept of "new media" has been
clarified and supplemented; mediatisation as a process of influence of new media on the development of speech culture
has been specified; the peculiarities of speech culture formation in the modern information society through the prism of
new media as a unique information and communication phenomenon of the 21st century have been revealed; it has been
found out that in the context of the specifics of the media space of the 21st century new media offer a variety of alternative
approaches to any cultural practice, including broadcasting. Conclusions. The active development and large-scale spread
of innovative means of communication based on the use of computer technologies significantly influence the
strengthening of communication processes, activating changes directly in the language of communication. The
development of information and communication technologies at the beginning of the 21st century. largely determines the
direction of development of the modern language of communication and the transformational processes of speech culture.
The spread of new media, which is directly related to innovative interactive information technologies controlled directly
by users, along with changes in the forms and types of communication, led to transformational processes of speech culture.
Under the influence of new media, the norms of speech culture are changing, which leads to a decrease in the quality of
language culture. Modern media space, in contrast to traditional media of the 20th century – radio, television and print
media – cannot be characterised as a model and standard of speech culture due to the presence in media texts of
grammatical and spelling errors, elements of clericalism, outdated clichés, limited vocabulary and reluctance to use
synonyms, the presence of street lexicon, barbarism, elements of colloquial language, activation spread of foreign
vocabulary, illiterate construction of phrases, and incorrect use of words in a stable word combination. The language of
new media is a unique organism that exists and develops according to its own rules. Non-compliance with the norms of
speech culture, stylistics, violation of spelling rules, deliberate distortion of vocabulary, the use of foreign vocabulary,
increased use of peculiar vulgar, and sometimes exaggerated mincing jargon are common in the Internet space. In this
context, the promotion of the native language, the struggle for its purity and compliance with the rules, regardless of the
field in which it is used, is of particular importance. Given the blurring of boundaries between real and virtual
communication on the Internet, a high speech culture should become an example to follow.
Key words: speech culture, new media, Internet, media space, mediatisation.

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з
динамічним розвитком технологій та світової
економіки нові засоби масової інформації
наразі стали основним джерелом впливу на
суспільство практично в усіх галузях
життєдіяльності людини. Трансформаційні
процеси, пов’язані з розвитком т. зв. «нових
медіа», отримали вираження не лише в
практично непомітному, але невідворотному
процесі формування поглядів, схильностей і
смаків людини, а й у нав’язуванні їй
специфічної мови як міжособистісного, так і
групового спілкування, надаючи мовленнєвій
культурі сучасного українського суспільства
гіперфункціонального характеру.
Рівень мовленнєвої культури особистості
зокрема та суспільства загалом наразі є одним з
провідних регуляторів громадського життя,
фактором динаміки соціального розвитку та
показником якості індивіда як активного
суб’єкта нинішніх соціальних процесів.
Актуальним та необхідним, на нашу думку, є
дослідження особливостей впливу нових медіа
на розвиток мовленнєвої культури.
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Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Різноманітні аспекти питання, пов’язаного з
особливостями розвитку мовленнєвої культури
в засобах масової інформації, представлено в
наукових працях Г. Євсєєвої та В. Єгорової «До
питань культури мовлення в ЗМІ (на прикладі
видань Дніпропетровщини)» [4], І. Грицай
«Мовні особливості сучасних засобів масової
інформації» [2], С. Єрмоленко «Засоби масової
комунікації і мовна свідомість сучасного
українця» [5], Н. Зикун «Культура мови ЗМІ і
рівень
довіри
до
медіатекстів»
[6],
М. Яцимірської «Мова ЗМІ в культурному і
творчому дискурсі» [9] та ін.
А. Гудманян, Л. Дротянко, С. Сидоренко
та О. Журавльова в науковій статті «Соціальні
трансформації
культури
мовлення
в
інформаційну добу» [13] досліджують основні
технологічні, соціокультурні та мовні фактори
зміни характеру міжособистісного спілкування
в інформаційну добу. Л. Дротянко в публікації
«Соціальні
трансформації
мовленнєвої
культури в інформаційну еру» [3] виявляє та
аналізує основні соціально-культурні чинники,
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що зумовлюють зміни в мовленнєвій культурі в
добу інформатизації та комп’ютеризації.
Т. Нечаєнко в статті «Мовленнєва практика у
постмодерному
культурлінгвістичному
просторі мас-медіа» [7] розглядає особливості
трансформації мовленнєвої постмодерністської
практики
засобів
масової
інформації.
Незважаючи на беззаперечну значущість
наукових праць названих вище авторів,
проблематика
мовленнєвої
культури
в
контексті специфіки нових медіа у вітчизняній
науці лишається малодослідженою.
Мета статті – виявити особливості
формування
мовленнєвої
культури
на
сучасному етапі розвитку суспільства крізь
призму феномену нових медіа.
Виклад основного матеріалу. Протягом
усієї культурної еволюції людства мова,
передусім лексикон, постійно змінювалася з
метою охоплення цивілізаційних новацій, але
швидкість і масштаби змін за доби
«інформаційного вибуху» (за М. Маклюеном) є
безпрецедентними. На думку дослідників,
каталізатором
цього
процесу
стала
необхідність
розробки
штучних
мов
програмування, які потребують високого
ступеня точності та повноти. І саме вони
трансформують не лише природну мову, але і її
функції в процесі використання комп’ютера як
засобу спілкування [13].
На думку М. Дері, у кіберкультурі
комп’ютеру вдалося зруйнувати традиційну
дистанцію між словом та дією, оскільки
функція слів, прочитаних на екрані, полягає не
лише в тому, щоб інформувати, а передусім у
тому, щоб провокувати дії [14, 93]. Активний
розвиток
та
масштабне
поширення
інноваційних
інформаційно-комунікаційних
технічних засобів, заснованих на використанні
цифрових технологій, посилюють активізацію
світових комунікаційних процесів і суттєво
впливають на мову спілкування, виступаючи
своєрідними каталізаторами трансформаційних
процесів мовленнєвої культури.
Сучасна мовна комунікація формується під
впливом мережі «Інтернет», поширюючись,
зокрема, засобами мас-медіа. На думку
дослідників, мовленнєва культура спілкування
за інформаційної доби загалом базується на
принципах семіотики, що виникла як
повноцінна наука в другій половині ХХ ст. на
межі таких наук, як кібернетика, теорія
інформації та інформатика. Т. Нечаєнко
наголошує на тому, що на сучасному етапі
мовленнєва культура «безперервно піддається
різним ревізіям і реконструкціям з боку засобів
масової
комунікації»,
що
зумовлено
позиціюванням інформації як «однієї з
основних цінностей у житті людей» [7, 181].

Одними з найвпливовіших чинників, що
впливають на формування мовленнєвої
культури в Україні на сучасному етапі, є засоби
масової комунікації ХХІ ст. – нові медіа. Це
поняття належить до серії концептуальних
нововведень міждисциплінарного аналізу
соціокультурних змін початку ХХІ ст.,
пов’язаних
з
появою
і
поширенням
комп’ютерних мереж, інтернету, цифрових
систем збереження та передачі даних,
конвергенцією
різноманітних
засобів
комунікації. Аналізуючи нові медіа, сучасні
дослідники наголошують передусім на їх
універсальності як поняття ХХІ ст., яке
використовують для позначення всього, що
пов’язано з інтернетом та взаємодією між
технологіями, зображенням і звуком. Також
науковці вказують на мінливості цього поняття:
«визначення нових медіа постійно змінюється і
буде змінюватися, оскільки вони постійно
розвиваються і трансформуються» [17] – цим
пояснюється
відсутність
єдиного
загальноприйнятого
визначення
як
у
закордонному, так і вітчизняному науковому
вимірі.
У словниково-довідковій літературі термін
«нові медіа» трактують як «продукти та
послуги, які надають інформацію або розваги з
використанням комп’ютерів або інтернету, а не
традиційними
методами,
такими
як
телебачення та газети» [15]; «загальний термін,
що використовують для різних видів
електронних комунікацій, які стали можливими
завдяки
інноваціям
у
комп’ютерних
технологіях» [16]. На відміну від «старих»
медіа, до яких належать газети, журнали, книги,
телебачення на інші неінтерактивні медіа, нові
медіа складаються з вебсайтів, онлайнвідео/аудіопотоків,
електронної
пошти,
онлайнових соціальних платформ, онлайнспільнот, онлайн-форумів, блогів, інтернеттелефонії, вебреклами й ін. Водночас межа між
новими та старими медіа досить умовна,
оскільки т. зв. старі медіа знайшли на
сучасному етапі нові способи репрезентації в
цифрових формах.
Сучасні дослідники поняття «нові медіа»
розглядають з позицій кількох підходів:
технологічного (як сукупність цифрових,
комунікаційних,
мережевих
технологій),
журналістського (як конвергентні медіа),
комунікативістського
(протилежний
масмедійному, у якому комунікація здійснюється
шляхом від одного до багатьох). О. Стінс та
Д. ван Фухт до головних категорій нових медіа
відносять:
засоби
масової
інформації,
популярні медіа та візуальні медіа [18, 101].
Натомість
вітчизняна
дослідниця
З. Григорова пропонує власну класифікацію
нових медіа: професійні інтернет-ЗМІ (онлайн59
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видання, інтернет-радіо, інтернет-телебачення,
сайти новин та ін.); віртуальні світи та онлайнігри; соціальні медіа (інтернет-енциклопедії,
соціальні мережі, медіахостинги, блоги на ін.)
[1, 95]. Серед характерних ознак нових медіа
називає: «інтерактивність; персоналізацію
інформації; гнучкість форми, змісту й
використання;
потоковість
споживання
контенту й необмеженість у його обсязі,
просторі, формі комунікації; можливості
редагування та вилучення інформації після її
розміщення;
оперативність
надання
і
оновлення інформації; практично відсутність
цензури й модерації» [1, 94]. Оскільки
більшість
нових
медіа
безпосередньо
стосуються Всесвітньої мережі, вважаємо за
доцільне в межах цієї статті розглядати їх під
єдиним спільним терміном – інтернет.
Завдяки специфіці нових медіа сучасне
суспільство отримало вільний доступ до
отримання практично будь-якої інформації,
спілкування, обміну думками, об’єднання та
реалізації дій. Так нові медіа можна
позиціювати як інноваційний вид комунікації,
що дозволяє вільну взаємодію людей засобами
інтернет-зв’язку, і з цієї позиції розглядати це
поняття передусім у контексті відображення
зміни комунікативного та соціального простору
під впливом інтернет-технологій.
Поняття «нові медіа» розуміємо як новий
формат існування засобів масової інформації на
цифрових носіях, специфіка якого полягає не
лише в споживанні медіа, а у взаємодії з
користувачем, які постійно доступні завдяки
цифровим носіям. Нові медіа можуть бути
налаштовані відповідно до переваг користувача
та вибірково пов’язувати одну форму контенту
з іншою. Відповідно до сучасних трактувань
у постіндустріальному суспільстві нові медіа є
не лише посередниками в трансляції
інформації, але й одним з головних стимулів
для формування соціальних норм в усіх сферах
суспільного життя.
На сучасному етапі глобалізаційні процеси
характерні для всіх галузей суспільного життя
в усьому світі, передусім за рахунок
невідворотного просування інформації завдяки
комунікаційним технологіям. На тлі сучасних
об’єктивних
тенденцій
технологічного
розвитку людство перебуває на шляху до
єдиної глобальної цивілізації, яка формує
єдиний техногенний простір [12, 145], що
протиставляється політичному, культурному та
іншим видам різноманіття. Засновані на
комп’ютерних технологіях нові інформаційні
та комунікативні засоби значно полегшують
глобальну комунікацію в контексті специфіки
сучасності як доби масових комунікацій. На
думку
дослідників,
поява
та
масове
використання інноваційних засобів комунікації
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здійснює суттєвий вплив на мову, сприяючи
зростанню глобальної (або інтернаціональної)
лексики, породжуючи такі способи мови, як
комп’ютерна мова (або техномова), що
проникає в національні мови та слугує засобом
спеціалізованого спілкування для пов’язаних
технологіями людей по всьому світу [13].
Інтенсивність впливу нових медіа на
суспільну свідомість та стан розвитку мови й
культури в сучасних дослідженнях вже
традиційно
позначають
терміном
«медіатизація». В. Ривліна акцентує на тому,
що саме медіа «не лише транслюють культурні
смисли, а й пропонують коди для прочитання,
формують попередні фонові знання для
інтерпретації, продукують ту символічну
реальність, у якій комфортно почувається
масовий
адресат,
що
не
володіє
спеціалізованим культурним тезаурусом і
фаховими
методиками
інтерпретацій».
Доктрина
множинності
декодування,
характерна для сучасного медіапростору, на
думку дослідниці, нівелює такі поняття, як
«єдино правильне» або «нормативне», а
«множинність семіотичних підходів усуває з
пріоритетних позицій традицію в найширшому
розумінні цього слова». Тож нові медіа
пропонують розмаїття альтернативних підходів
до будь-якої культурної практики, зокрема й
мовлення, оскільки відповідно до концепції
медіатизації «будь-яке суб'єктивне бачення
заслуговує на увагу вже на підставі того, що
воно стало об'єктом медіадискурсу» [8, 13].
На думку Л. Дротянко, «виникає не лише
уніфікована мова, слова якої є зрозумілими
більшості комунікантів, які використовують
комп'ютерні технології, але й формується етос
комунікації, який відповідає новим комунікативним
реаліям. Зокрема, зазнає суттєвих змін мовленнєва
культура комунікантів, які користуються
сучасними
інформаційно-комунікаційними
технологіями» [3, 8].
На думку Т. Нечаєнко, інформаційнокомунікативна традиція є одним з базових
законів функціонування і розвитку мови, а
головне – основним засобом трансляції мовного
досвіду. Дослідниця наголошує на тому, що
саме інформаційно-комунікативна традиція є
визначальним чинником змін, що узаконюють
та спрямовують мовну систему, забезпечують
історичний зв’язок між наявними колись та
інноваційними мовними формами [7, 183].
Один із провідних світових теоретиків
нової інформаційної доби та перший значний
філософ кіберпростору М. Кастельс наголошує,
що головною рисою інформаційної доби стають
мережі, що пов’язують між собою людей,
інститути та держави, а «ціною за включення в
систему стає вимога адаптації до її логіки, її
мови, … її кодування та декодування» [10, 135].
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Інтернет є наймобільнішим ресурсом, що
дає змогу залучити величезну цільову
аудиторію
для
оперативного
обміну
інформацією. На відміну від телебачення,
інтернет-аудиторія не має просторово-часових
обмежень.
Концепція мовленнєвої культури в
сучасних
медіа
зумовлює
особливості
формування внутрішнього та зовнішнього боку
медіатексту,
характеризуючись
постійно
наявним
протиріччям
реального
(традиціоналістського) та віртуального (маскультурного) модусів мовленнєвої культури,
що надають відмінне розуміння і трактування
дійсності за змістовим наповненням, а також
постійним процесом обміну, дифузії та
заміщення відмінних за соціолінгвістичними
якостями вербальних ресурсів, представлених
літературною (класичною) і розмовною
(постмодерністською) мовами (за формальною
визначеністю) [7, 186].
Отже, відповідно до специфіки нових
медіа
відбувається
процес
розмивання
визначених
вербальних
кордонів
та
семантично-стилістична
максимізація
медіатекстових
значень
–
розширення
документального боку тексту відбувається за
рахунок креативного співвідношення між його
структурами.
Наукова
новизна.
Досліджено
трансформаційні
процеси
мовленнєвої
культури в контексті становлення та
популяризації нових медіа; уточнено й
доповнено зміст поняття «нові медіа»;
розглянуто медіатизацію як процес впливу
нових медіа на розвиток мовленнєвої культури;
виявлено особливості формування мовленнєвої
культури в сучасному інформаційному
суспільстві крізь призму нових медіа як
унікального
інформаційно-комунікаційного
феномену ХХІ ст.; з’ясовано, що в контексті
специфіки сучасного медіапростору нові медіа
пропонують розмаїття альтернативних підходів
до будь-якої культурної практики, зокрема й
мовлення.
Висновки. Активний розвиток і масштабне
поширення інноваційних засобів комунікації,
заснованих на використанні комп’ютерних
технологій, суттєво впливають на посилення
процесів комунікації, активізуючи зміни,
зокрема,
мови
спілкування.
Розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій
початку ХХІ ст. багато в чому визначив напрям
розвитку сучасної мови комунікації та
трансформаційних
процесів
мовленнєвої
культури. Поширення нових медіа, що
безпосередньо пов’язані з інноваційними
інтерактивними інформаційними технологіями,
якими керують користувачі, разом зі змінами
форм та видів комунікації зумовило

трансформаційні
процеси
мовленнєвої
культури.
Під впливом нових медіа відбувається
зміна норм мовленнєвої культури, що
призводить до зниження якості культури мови.
Сучасний медійний простір, на відміну від
традиційних медіа ХХ ст. – радіо, телебачення
та
друкованої
преси
–
неможливо
схарактеризувати як взірець мовленнєвої
культури через наявність у медіатекстах
граматичних та орфографічних помилок,
канцеляризмів, застарілих кліше, обмеженого
словникового запасу, зокрема синонімів,
наявність вуличної лексики, варваризмів,
елементів розмовної мови, активне поширення
іноземної лексики, неграмотну побудову фраз,
використання слів у не властивих для них
значеннях та ін.
Мова нових медіа – унікальний організм,
що існує та розвивається за власними
правилами. Досить поширеним в інтернетпросторі є недотримання норм мовленнєвої
культури, стилістики, порушення правил
орфографії, навмисне викривлення лексики,
використання іншомовної лексики, посилене
використання своєрідних вульгарних, а іноді й
підкреслено манірних жаргонізмів та ін. У
цьому контексті особливого значення набуває
пропагування рідної мови, боротьба за її
чистоту та дотримання правил, незалежно від
того, у якій ситуації її використовують. З
огляду на розмитість кордонів між реальним і
віртуальним спілкуванням в інтернеті висока
мовленнєва культура повинна стати прикладом
для наслідування.
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РОЛЬ БЛОГІВ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
Мета статті – визначити роль блогів у поширенні сучасної української пісні як культурологічного
феномену (на прикладі композиції «Stefania» гурту «Kalush Orchestra»). Методологія дослідження передбачала
застосування методів спостереження, порівняння, аналізу і синтезу. Наукова новизна роботи полягає в тому,
що вперше здійснено спробу визначити роль блогів у популяризації сучасної української пісенної культури.
Музичне мистецтво завжди було показником суспільної свідомості, об’єктивувало певні моральні установки,
художнi цiнності та вектор розвитку суспільства. Музичні фестивалі-конкурси стали ареною для репрезентації
культури й настроїв національних спільнот усьому світові. Одним з таких заходів є Пісенний конкурс
«Євробачення», де цьогоріч Україну репрезентував гурт «Kalush Orchestra» з піснею «Stefania». Інтенсивна
глобалізація детермінувала нові способи комунікації, одним з яких стали блоги. Про українську композицію
писали в блогах різного тематичного спрямування: і тих, що охоплюють широке поле питань («Бі-Бі-Сі»,
«УНІАН», «Укрінформ», «1+1», «Новинарня», «Тиктор медіа», «Слово і діло», «Апостроф», «Твоє місто» й ін.),
і вузькоспрямованих («ДМ Суспільного» – медійна тематика; «НВ Лайф» – сайт про здоров’я, саморозвиток,
красу; «Музичний Гік» – про світову й українську музику та ін.). В інтернет-дописах пісня «Stefania» постає
символом, що уособлює всіх матерів, які є берегинями для своїх дітей, особливо в складні для суспільства часи.
Композиція породила багато переспівів і переробок, що популяризують блоги інтернет-видань («Обозреватель»,
«24 Канал» та ін.); певних організацій (наприклад блог Стрілківської сільської ради), авторські (зокрема Петра
Клименка, zotov.13). Висновок. Сучасна українська пісня становить науковий інтерес як явище національної
масової культури й актуальна як культурологічний феномен українського суспільства, що впливає не лише на
українського споживача, а й представників інших народів. Поширенню її сприяє на сьогодні саме інтернетсередовище, зокрема блоги різного штибу, які є засобом налагодження міжкультурної комунікації в сучасному
глобальному світі, донесення до світової спільноти важливих морально-етичних меседжів.
Ключові слова: блог, блогосфера, масова музична свідомість, сучасна українська пісня, Пісенний конкурс
«Євробачення», композиція «Stefania» гурту «Kalush Orchestra».
Buhaiov Mykola, graduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Role of Blogs in the Representation of Modern Ukrainian Song
The purpose of the article is to determine the role of blogs in the spread of the modern Ukrainian song as a
cultural phenomenon (the case study of the song "Stefania" by "Kalush Orchestra" band). The research methodology
involves the use of methods of observation, comparison, analysis, and synthesis. The scientific novelty of the work is
that for the first time an attempt was made to determine the role of blogs in the promotion of the modern Ukrainian song
culture. Conclusions. Modern Ukrainian song is of scientific interest as a phenomenon of national mass culture and is
relevant as a culturological phenomenon of the Ukrainian society, which affects not only the Ukrainian consumer, but
also representatives of other nations. Today, the Internet environment itself contributes to its dissemination, in particular,
blogs of various kinds, which are a means of establishing intercultural communication in the modern global world,
conveying important moral and ethical messages to the world community.
Key words: blog, blogosphere, mass musical consciousness, modern Ukrainian song, Eurovision Song Contest,
"Stefania" song by "Kalush Orchestra" band.

Актуальність теми дослідження. Ми
живемо в період інтенсивної глобалізації, яку
спричинили не конкретні держави, інститути чи
індивіди, а нові способи стрімкого поширення
інформації та комунікації [1, 100–101]. Це,

безумовно, вплинуло на культуру, що є
предметом вивчення культурології та об’єднує
в собі науку, технології, освіту, мораль,
світогляд, мистецтво, творчість. Естрадновокальне виконавство як різновид творчості
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об’єктивує позитивно спрямовану масову
музичну свідомість. Музичне мистецтво в усі
часи актуалiзувало певні моральні установки,
формувало художнi цiнності, визначало вектор
культурного розвитку суспiльства. А музичні
фестивалі-конкурси як арена для репрезентації
художніх смаків певних спільнот не лише були
джерелом збереження мистецьких традицій чи
зародження нових тенденцій у музиці, а й
територією для формування нових смаків,
уподобань [9, 142], символів, що й визначає
культурний простір людини [17, 7]. Його
популяризації, зокрема, сприяли конкурси як
національного, так і світового значення. На
сьогодні про них ми дізнаємося здебільшого з
блогосфери, що зумовлено специфікою
розвитку науки, технологій та потреб
суспільства у швидкому отриманні новин.
Одним з прикладів такого заходу є Пісенний
конкурс «Євробачення», що, на думку
А. Колдомасова, є універсальним і важливим
засобом міжнародної комунікації, оскільки має
культурне, політичне й інформаційне значення,
об’єднує (хоч і короткостроково) велику
кількість людей з усього світу й тим самим
впливає на їхнє світобачення і культурні смаки
[10]. М. Дружинець стверджує, що конкурс
Євробачення як фактор європеїзації та
євроінтеграції української культури «дає
можливість нашим артистам нести свою
творчість у Європу, у світ, тим самим
інтегрувати українську культуру», «є стимулом
для українських артистів, які, перш ніж
виходити на світовий ринок у конкурсі
Євробачення, європеїзують свою творчість,
роблять якісний європейський продукт
світового рівня, не втрачаючи при цьому
кодовості української нації та культури» [6,
280]. Про такі масштабні музичні події на
сьогодні ми дізнаємося здебільшого з
інтернету, зокрема блогів.
Аналіз досліджень і публікацій. Блоги як
унікальний
інформаційно-комунікаційний
ресурс став предметом вивчення багатьох
науковців, наприклад, таких як: І. Артамонова,
Л. Вільямс, Д. Гілмор, А. Досенко, О. Михайлова,
Н. Прудка, І. В. Рождєственська, Т. Сазонов,
С. Л. Шевченко й ін. Зокрема, О. Михайлова
визначила специфіку блогосфери як медійного
засобу нового типу, що супроводжує процеси
соціокультурної трансформації сучасного
українського суспільства [12]. С. Шевченко
вважає, що блоги дають змогу дослідникам
унікальний шанс вивчати віддзеркалення
соціокультурних процесів майже в онлайнрежимі [20]. І. Рождєственська вказала
характерні ознаки блогів як форми впливу на
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громадську думку на сайтах українських
інтернет-ЗМІ [16]. Проте роль блогів у
поширенні сучасної української пісенної
культури вчені ще не досліджували, що й
зумовлює актуальність порушеної проблеми та
мету статті – визначити роль блогів у
репрезентації сучасної української пісні як
культурологічного феномену (на прикладі пісні
«Stefania» гурту «Kalush Orchestra»).
Виклад основного матеріалу. Українська
блогосфера активно розвивається, і в межах її
інтересів, зокрема, і культура. А. Мороз і
Л. Приблуда вважають, що в сучасній
українській пісні «лунають акорди незламного
українського духу» [13], що вкотре на
пісенному
конкурсі
«Євробачення»
продемонстрував гурт «Kalush Orchestra»,
репрезентувавши пісню «Stefania». Цю подію
активно обговорювали в інтернет-просторі.
Проаналізуємо деякі із джерел.
«Музичний Гік» – це канал, у якому
засновник медіа про нову українську музику
LiRoom і шеф-редактор AIN.Business Олексій
Бондаренко коментував виступ українського
гурту. Більш розлого на сторінках hromadske.ua
блогер вказав, що «світова музична спільнота
добре знає українських артистів саме за
поєднання українського фолку з іншими
жанрами (наприклад «ДахаБраха»). Тому
номер Kalush Orchestra чудово вписується в те,
чого від України чекали шанувальники
конкурсу. Тільки цього разу був не фолк з
електронікою (як це було в пісні Shum), а фолк
із хіп-хопом» [3].
Українська служба «Бі-Бі-Сі», яка передає
новини, актуальні для України та світу, вказала
на бажання гурту своїм виступом продемонструвати
красу нашої музичної культури. Музичний
оглядач Ігор Панасов зауважив, що композиція
стала синтезом хіп-хоп-естетики з чітким
мелодизмом і ліризмом [7].
У дописі «Апострофа» – суспільнополітичного інтернет-видання, засновником
якого є Міжнародний центр перспективних
досліджень, напередодні фіналу «Євробачення2022» акцентовано на музиці як способі
міжнаціональної комунікації: хіт про маму
Стефанію запам’ятався виконавцям з інших
країн, і вони відтворили його мелодію [2].
«ДМ Суспільного» («Детектор суспільного
мовлення») – інтернет-видання про медіа в
Україні та світі – наголосило на важливості
такої національної цінності українців, як
родина, зокрема мати: «Stefania» присвячена
мамі фронтмена гурту, проте для кожного це
композиція саме про його матір. Наведено
слова лідера групи: «Багато людей сьогодні
сумують за матерями або сприймають як
«Україна – моя мати», тому ця пісня зараз стала
їм близькою... Багато хто каже, що ця пісня ніби
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пророча і дуже актуальна через рядок
«Ломаними дорогами прийду я завжди до
тебе»…» [8].
У дописах на «НВ Лайф» – сайті про
буденне
життя:
моду,
саморозвиток,
відпочинок
тощо
–
акцентовано
на
трансформації
початкового
моральноестетичного посилу пісні «Stefania» з
локального в глобальний: музична композиція
стала «гімном війни» України, яка боронить
свою землю і культуру від імперських зазіхань
росії. На підтвердження цього наведено слова
Олега Псюка: «Оскільки наша культура також
під загрозою, ми тут, щоб показати, що
українська культура жива, вона є, українська
музика жива, вона дуже цікава і має дуже
красивий почерк. І наша ціль – зробити так, щоб
українська музика була популярною не тільки в
Україні, а й загалом світі, і Євробачення –
хороша платформа для цього» [14].
На сайті телеканалу 1+1 пісню гурту «Kalush
Orchestra» розглянуто як музичні сенси та коди,
що формують велику аудиторію їх споживачів:
«виступ у першому півфіналі «Євробачення2022» подолав відмітку у 2 мільйони
переглядів», а пісня «Stefania», присвячена
мамі фронтмена групи Олега Псюка Стефанії,
за час війни набула нових сенсів: тепер вона не
тільки про маму, а й про неньку-Україну [4].
У дописах УНІАН – першому в Україні
незалежному інформаційному агентстві, лідері
серед новинних медіа країни – теж акцентовано
на емоційній складовій сприйняття аналізованої
композиції, що логічно, оскільки для українців
як
представників
певної
національної
лінгвоментальності,
за
дослідженнями
науковців, характерним є домінування почуттів
над інтелектом. У блозі агенції сказано про
підтримку
виступу
української
групи
численними глядачами, актуалізовано символи
«мати», «Україна», «гімн» [15].
На сторінці інтернет-видання «Твоє
місто» – незалежного громадського медіахабу
Львова – трактовано зміст пісні: спочатку –
старіння неньки, потім – труднощі в стосунках
з нею та згодом – усвідомлення її значущості в
житті ліричного героя. Колисанка-приспів у
кінці кожного реп-вірша ніби повертає
оповідача в дитинство. Пісня «Stefania» стала
символом, що уособлює нашу батьківщину, а
також усіх матерів, які є берегинями для своїх
дітей. Також вказано, що гурт відзняв кліп на
тлі зруйнованих українських міст [19]. Це
свідчить про те, що коли лунають гармати, музи
не мають мовчати: лідери думок впливають на
громадськість, надихають її на позитивні
культурно-політичні перетворення.
Здебільшого в блогах інтернет-видань
інформацію про пісню гурту «Kalush Orchestra»
представлено так, щоб надати споживачеві

такого контенту інформацію про подію та
сформувати щодо неї певне емоційне
ставлення. Аналітичні висновки, як правило,
відсутні. Зокрема, це такі медіахаби, як:
ukrinform.ru, slovoidilo.ua, novynarnia.com,
tyktor.media й ін.
Композиція гурту «Stefania» з явища суто
національного
стала
подією
інтернаціональною. Для світу вона уособлює
героїзм українців у боротьбі із загарбниками,
корені якого – у родинних цінностях. У мережі
з’явилися численні її переспіви, про які
повідомляють такі інтернет-сервіси:
- «Інформатор» (всеукраїнський проєкт,
започаткований
2017 року
в
Дніпрі):
військовий «Азову» Дмитро Козацький
виконав пісню під звуки пострілів на
«Азовсталі»; нацгвардійці – акапельно в
супроводі гітари; учасниця «Євробачення» від
Литви Monika Liu разом з Литовським
національним театром опери і балету
(https://www.youtube.com/watch?v=_56qwZo_6
Y4);
український
співак-блогер
Євген
Маляревський (активно досліджує етимологію
українських пісень, чим береже українську
музичну спадщину; інші розповіді про переспів
цього виконавця: https://www.youtube.com/c
/malyarevsky; https://glavcom.ua/video/pisnyastefania-otrimala-cikavu-kaver-versiyu-video846924.html); фіналіст талант-шоу «Голос.
Діти» Ярослав Карпук (псевдонім – YAKTAK);
український
музикант
MATHBOY
&
GARMATA SYNDICATE виконав композицію
в жанрі металу [5];
- «Обозреватель» (українське інтернетвидання соціально-політичного спрямування):
заспівали пісню у власній інтерпретації
телеведуча Леся Нікітюк, учасники рок-бенду
«RED SIDE» з Тернополя, юні шанувальниці
гурту [11];
- блог Стрілківської сільської ради (https://
www.youtube.com/watch?v=4FGufIX8X_A);
- «24 Канал»: музиканти-емігранти з
Білорусі Катерина Водоносова та Михайло Зуй
створили кавер-хіт на пісню білоруською мовою
(https://showbiz.24tv.ua/biloruski-muzikanti-charivnoperespivali-stefaniyu-kalush-orhcestra_n1990649);
- блог Петра Клименка: виставлено пісню
у виконанні учениць Миропільської мистецької
школи Насті Шилюк та Іванки Ткачишиної
(https://www.youtube.com/watch?v=eYbDiwnnW
hE);
- блог zotov.13: музикант Євген Зотов
представив у мережі tiktok відео, де він
майстерно виконує на скрипці мелодію пісні
«Stefania» (https://www.tiktok.com/@zotov.13/video/
7098303911102057734?_t=8SbYfth5bV8&_r=1).
Таких повідомлень про переспіви в блогах
багато. Це свідчить про те, що сучасна українська
пісня цікава для аудиторії (як вітчизняної, так і
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світової) і є засобом налагодження міжкультурної
комунікації в сучасному глобальному світі,
донесення до світової спільноти важливих
морально-етичних меседжів. На сторінках
apostrophe.ua, versii.if.ua, davniyhalych.if.ua,
maximum.fm, youtube.com, на фейсбук-сторінці
vikna.if.ua (онлайн-медіа про новини з
Прикарпаття, Калуша та Калуського району),
instagram.com/dima_varvaruk/?hl=uk з’явилася
інформація про пародію на пісню «Kalush
Orchestra» «Stefania», яку підготували автор
пісень Діма Варварук і фіналіст шоу «Голос
країни» Тьома Паучек. Вони представляють
канал
«Сільрада»
(SILIRADA)
на
гумористично-музичну тематику, що увійшов
до 15 найкращих, за версією Texty.org.ua та
Детектор.медіа, а також посів 7 місце в

Бугайов М. В.
тематичному рейтингу від проєкту «Маніфест»
(https://cases.media/event/ukrayinomovni-blogeriz-pisnyami-ta-gumorom-rozkazhut-pro-sekretizletu-na-youtube). Блогери змінили початковий
текст пісні та присвятили її бабусі Діми
Варварука Євдокії, яка замінила йому батьків,
що були за кордоном на заробітках, і навчила
любити свою країну, національні традиції. У
представленому
відео
співзасновник
українськомовного
блогерського
проєкту
«Сільрада» на YouTube Діма Варварук
наголосив, що робить «все можливе, щоб
український контент поширювався і був
популярним»
[21].
Порівняймо
тексти
оригіналу й переробки пісні гурту «Kalush
Orchestra» (табл. 1).
Таблиця 1

Зіставлення тексту пісні гурту «Kalush Orchestra» «Stefania»
з текстом пародії на неї пісні «Євдокія» Діми Варварука та Тьоми Паучека
Оригінальний текст пісні «Stefania»
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене,
бо дала вона
Напевне, знала, може, більше
і від Соломона
Ломаними дорогами прийду
я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить,
мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави,
мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю
любов'ю

Переробка (переспів, кавер, пародія) на
певний твір, поширена на онлайн-хабах, означає,
що аудиторія його сприйняла й обробила
відповідно до свого досвіду та вподобань. Пісня
на певний час стала частиною культури окремої
людини чи певного соціуму, формуючи та
репрезентуючи їхні настрої і потреби.
Наукова новизна роботи полягає в тому,
що в ній уперше здійснено спробу визначити
роль блогів у популяризації сучасної
української пісенної культури.
Висновок. Українська пісня ХХІ століття
становить науковий інтерес як явище
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Текст похідного твору – пісні «Євдокія»
Євдокія, бабо, бабо, Євдокія!
Засіває поле, а росія тліє.
Розкажи мені, бабо, про то знову,
Як колись боролись ми за рідну мову!
Баба мене колисала, дала мені імпульс.
І, напевно, вона знала: не забрати в мене дух,
бо дала вона!
Казала в піст офати магнітофона
І туманними дорогами водила мене,
де ікона.
Вона мене осудить, і будить,
і по вуху втулить.
У бабулі дві кулі і дулі.
Москалям кулі!
Дуже добре годувала, я недоїдав.
Все казала за мову, і для мене це факт.
Баю, баю, баю, бай!
Баба на полях, о Ба, сап сап гатить.
Москаль лежить, дрижить,
Бідолаха плаче.
«Ти така скотина», – на нього нерви тратить.
«Не тікай, шляк би тебе трафив!»
Тобі все хана, а зара дам у пику.
Трясись ти від рику, без крику, ти дику.
Получай у пику, беру патику, на стику.
По шику, шик. Прощай, москаль.
Баю, баю, баю, бай!

національної масової культури й актуальна як
культурологічний феномен, що впливає не лише
на українського споживача, а й представників
інших народів. Вона, зберігаючи національні
риси, водночас, стає явищем полікультурним.
Поширенню її сприяє на сьогодні саме
інтернет-середовище, зокрема блоги різного
штибу, які дають можливість кожній нації
продемонструвати свою ідентичність, порушити
важливі суспільно-політичні питання, що мають
безпосередній вплив на культуру, а відтак
навіть на історію народу.
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ВИТОКИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ
(КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Мета роботи – окреслення важливої ідейної взаємодії інституалізаційних чинників розвитку українського
театру на межі ХІХ–ХХ століть. Методологія дослідження полягає в задіянні таких методів: аналізу термінології
і співвідношення понять, порівняльно-аналітичного, періодизації та класифікації, візуально-аналітичного,
абстрагування. Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні інституційного підходу до еволюції
українського театру у визначений історичний період, тобто на зламі епох (межа позаминулого й минулого
століть). Висновки. Інституалізація українського театру відбувалася за умов, коли наприкінці ХІХ століття уряд
Російської імперії, дозволяючи підконтрольне місцевій владі виконання українських п’єс, забороняв власне ідею
одномовного й окремого українського театру. Однією з найбільш відомих труп українського театру була трупа
М. Старицького, яка сформувалася з акторів молодшого покоління. Найважливішим її досягненням було
ствердження М. Старицьким режисури як основного чинника у створенні вистави; вершиною української драми
80–90-х років XIX ст. вважають драматургію І. Карпенка-Карого, позбавлену фольклорно-етнографічної
ілюстративності, але позначену рисами глибокого психологізму. Водночас П. Саксаганський був конгеніальним
режисером, який застосував нові принципи сценічної інтерпретації п’єс драматурга, нові засоби мізансценування,
докладного опрацювання кожної ролі. У період обмеження українського друку й мистецтва, заборони української
освіти та науки саме театр узяв на себе місію пропаганди рідного слова, пісні, танцю серед широких кіл
громадськості, хоча прямого доступу до українського села не мав.
Ключові слова: театр, театральне мистецтво, історія, інституалізація, інститути, ХІХ і ХХ століття.
Vodyakhin Egor, graduate student, National Academy of Culture and Art Management
Origins and Prerequisites of Ukrainian Theatre Institutionalisation (end of the 19th – beginning of the 20th
century)
The purpose of the article is to outline the important ideological interaction of the institutionalisation factors of
the Ukrainian theatre development during the end of 19th – beginning of 20th centuries. The research methodology
consists in the use of the following methods: analysis of terminology and the relationship of concepts, comparativeanalytical, periodisation and classification, visual-analytical, and abstraction. The scientific novelty of the research
consists in the application of the institutional approach to the evolution of the Ukrainian theater in a certain historical
period, that is, at the turn of the epochs (the border between two centuries). Conclusions. The institutionalisation of the
Ukrainian theater took place under the conditions when, at the end of the 19th century, the government of the Russian
Empire, allowing the performance of Ukrainian plays under the control of local authorities, prohibited the very idea of a
monolingual and separate Ukrainian theater. One of the most famous troupes of the Ukrainian theater was the troupe of
M. Starytskyi, which was formed from actors of the younger generation. The most important achievement of this troupe
was M. Starytskyi's affirmation of directing as the main factor in the creation of a performance; the magnum opus of
Ukrainian drama in the 1880s and 1890s is considered to be I. Karpenko-Kary's drama, devoid of folklore and
ethnographic illustrativeness but marked by features of deep psychologism. At the same time, P. Saksagansky was a
congenial director who applied new principles of stage interpretation of the playwright's plays, new means of mise-enscène, detailed elaboration of each role. During the period of restriction of Ukrainian printing and art, prohibition of
Ukrainian education and science, it was the theater that undertook the mission of propagating the native language, song,
and dance among wide circles of the public, although it did not have direct access to the Ukrainian countryside.
Key words: theatre, performing arts, history, institutionalisation, institutions, XIX and XX centuries.
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Актуальність
теми
дослідження.
Наприкінці XІX – на початку ХХ століть у
суспільстві України, яка тоді перебувала в
складі Російської й Австро-Угорської імперій,
спостерігається стрімкий пошук нових форм
утілення ідей вільного, гармонійного життя, не
скутого догмами й стереотипами сприйняття
життя зазначеного історичного періоду.
Вказані
процеси
стосуються
культури
українського суспільства кінця XІX – початку
XX ст.:
мистецтва,
музики,
художньої
літератури й, звичайно, театру, у якому пошук
нових форм відбувався від драматургії до
оформлення сцени. Режисура театральних
постановок, художнє оформлення спектаклів та
афіш, що збереглися дотепер, формують у нас
наочне уявлення про інституалізацію театру в
той період. Відгуки критиків у пресі також
слугують важливими джерелами для розуміння
культурних основ суспільства й окремих
особистостей наприкінці XІX – на початку XX ст.
Мета роботи – окреслити важливу ідейну
взаємодію
інституалізаційних
чинників
розвитку українського театру на межі ХІХ –
ХХ століть.
Виклад
основного
матеріалу.
Для
розуміння становлення театральних інституцій
в Україні на межі ХІХ – ХХ століть
першочерговим є усвідомлення значення
терміна «інституалізація». У політології,
антропології, соціології, праві існує значна
кількість робіт про те, як виникають інститути,
як вони функціонують, зберігають стабільність
і трансформуються. Однак як усередині цих
дисциплін, так і між ними немає єдності навіть
щодо найбільш істотних аспектів процесу
інституалізації та існування інститутів.
Зокрема, під інститутами можна розуміти:
спеціально створені закони й формальні
правила; сукупність норм; значення, що
стихійно формуються, обмеження та звички.
Перелік конотацій вказаного поняття в
літературі з інституціоналізму визначає
інститути як правила, моральні норми, зводи
законів, регулятори поведінки, організації.
Умовно «традиційний» інституціоналізм
характеризувався вивченням формальних
сторін інститутів та їх внутрішніх елементів у
межах описово-індуктивного підходу до
формальної структури, правил, процедур та
організацій.
Водночас
поява
нового
інституціоналізму була зв'язана з прагненням
відновити
зв'язок
між
теоретичними
положеннями
й
реальністю,
визнати
вирішальну посередницьку роль інститутів в
оформленні політичної поведінки. Інститути
постали як самостійні актори культурного
70

Водяхін Є. В.
процесу. Однак і сучасний інституціоналізм як
течія в соціальних науках, як і традиційний
інституціоналізм, являє
собою
мозаїку
різноманітних теорій, концептів, поглядів.
Власне термін «інституалізація» в науці
розглядають подвійно: по-перше, як установу,
створення, формування нових інститутів; подруге, як закріплення, укорінення і стабілізацію
вже наявних інститутів. Тобто інституалізацію
трактують одночасно і як установу, і як
укорінення інститутів. С. Гантінгтону, якого в
західній літературі називають «батьком»
поняття інституалізації, належить її класичне
визначення: «Інституалізація – це процес, за
допомогою якого організації і процедури
набувають цінності та стійкості» [2, 32]. При
цьому американський автор розуміє під
інститутами стійкі, значимі форми поведінки,
що відтворюються.
Для інституалізації певних процесів у
сфері культури й мистецтва необхідне певне
інституціональне середовище як у самому
суспільстві, так і у владних структурах у
вигляді спеціально створених для цього або
вповноважених органів чи структур. Важлива
також наявність нормативно-правових актів,
що передбачають механізми, форми, процедури
й принципи взаємодії певних інституцій.
Переходячи власне до інституалізації
театру, вкажемо, що більшість спроб її
дослідити були обмежені виявленням окремих
аспектів театру з використанням методів
певних наукових дисциплін. Культурологи,
соціологи, мистецтвознавці, філологи й навіть
філософи штучно локалізували предмет
дослідження, щоб застосовувані ними методи
не виходили за його межі.
Інституалізація театру дає змогу виділити
низку його основних структурних компонентів:
- театр як вид виконавського мистецтва,
специфічним засобом вираження якого є
сценічна дія, що виникає в процесі гри актора
перед публікою. Як частина мистецтва театр
характеризується
унікальною
здатністю
відображати світ і порушувати проблемні
питання буття;
- театр як майданчик, місце для видовищ,
приміщення, будинок, у якому влаштовують
вистави, спектаклі; тип архітектурної будівлі,
призначеної для театральних вистав, що
характеризується певною функціональною
структурою. У цьому контексті важливою
характеристикою
театру
як
робочого
майданчика є театральна атмосфера, у якій
відбувається спільна творча діяльність
режисера, акторів і глядачів;
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- театр як сама дія, вистава, видовище,
показ спектаклю глядачам. У цьому значенні
поняття театру наближене до театру як виду
мистецтва;
- театр
як
організація,
установа,
підприємство, що провадить театральну
діяльність, зокрема створює постановки,
формує репертуар і показує спектаклі. Поняття
театру як організації пов'язане з економічними
аспектами, управлінськими формами його
існування, взаєминами між людиною та
організацією – усе це безпосередньо впливає на
результати творчої діяльності;
- театр як соціальний інститут, що виконує
в суспільстві низку важливих функцій,
пов'язаних з освітою, вихованням, комунікацією.
Щодо періоду межі ХІХ–ХХ століть
важливою є думка П. Паві про те, що зібрані
предмети, факти, документи, вислови акторів,
режисерів, художників, записи, які робили в
процесі підготовки спектаклю, дають змогу
якнайкраще
зрозуміти
наміри
творців
спектаклю, його вплив на глядачів й усвідомити
контекст постановки (місце, де відбувається
спектакль, соціокультурний склад аудиторії і її
очікування в кожний конкретний вечір). Усе,
що реально підвладне історикові, це – відновити
деякі принципові моменти, сформувати
«теоретичну рамку», але аж ніяк не створити
автентичне художнє явище [13, 206–207].
Стосовно
розвитку
українського
класичного театру, іменованого «театром
корифеїв» (рубіж ХІХ–ХХ століть) актуально
висловився сучасний історик цього театру
А. Драк: «Це – епоха в розвитку національного
театру, цілий напрям, явище всієї культури. Це
широке коло митців (принаймні два покоління),
об’єднаних спільністю ідейних спрямувань.
Це – школа, система, яка має певні мистецькі
ознаки. Це – золота доба українського театру,
якщо срібною добою вважати «нову генерацію»
драматургів, Курбасову систему – театр
розстріляного відродження. Це, нарешті, –
багатющі
традиції,
які
наш
театр
«перетравлював» протягом цілого сторіччя і
досі опановує з драматичними перипетіями. У
корифеїв, які виступали на хвилі національного
відродження,
пафосом
творчості
було
пробудження
національної
свідомості.
Утверджуючи рідну мову, звичаї, фольклор –
вже тільки цим вони відкривали перед цілим
світом красу і своєрідність етносу, домагалися
визнання самого існування української нації.
Національна ідея яскраво виявлялася у
постановках музично-драматичних, де етнічні
особливості давалися взнаки найяскравіше:
спів, танок, обряди, фольклор, побут. Ще

цільніше національна ідея проявлялася у
спектаклях на історичну тему» [4, 6–7].
Інституалізація
українського
театру
відбувалася за умов, коли наприкінці
ХІХ століття
уряд
Російської
імперії,
дозволяючи підконтрольне місцевій владі
виконання українських п’єс, забороняв власне
ідею одномовного й окремого українського
театру. Водночас уже саме існування
українського театру в такому обмеженому
вигляді було в той час дозволене, хоча про це
театральним антрепренерам й акторам в нашій
країні стало відомо не відразу [5, 279].
Однією з найбільш відомих труп
українського
театру
була
трупа
М. Старицького, яка після виходу з неї
основного складу на чолі з М. Кропивницьким
(1885 р.), сформувалася з акторів молодшого
покоління:
Є. Боярська,
К. ВанченкоПисанецький,
О. Вірина,
Н. Волкова,
В. Грицай, Ю. Касиненко, М. Маньківська,
Л. Манько й ін. У подальшому до неї вступили
Л. Ліницька, К. Підвисоцький, В. РозсудовКулябко, О. Шатковський, Ю. Шостаківська, а
також вокалісти Н. Зикова, О. Зініна, У. Орлик,
З. Стороженко та Ю. Шакуло.
В історії інституалізації українського
театру трупа М. Старицького (1885–1891) була
відома як видатне мистецьке явище, що мало
чітко виражене творче обличчя, яке вирізняло її
від
труп
М. Кропивницького
й
ін.
Найважливішим досягненням цієї трупи було
ствердження М. Старицьким режисури як
основного чинника у створенні вистави. Відтак
М. Старицький неформально посів друге після
М. Кропивницького місце серед українських
режисерів останньої третини XIX століття.
Нова, третя трупа М. Кропивницького, яка
була організована на правах товариства влітку
1888 року, розпочала свої виступи 11 грудня
1888 року в м. Білгороді Курської губернії
виставою «Наталка Полтавка». Досвідчений
режисер-педагог
М. Кропивницький
у
подальшому прийняв до трупи молодь, з якої
згодом виросли такі актриси й актори, як
Г. Борисоглібська, Є. Зарницька, І. Загорський,
Ф. Левицький, О. Суслов. Тут працювали
актори з колишніх труп М. Кропивницького:
Г. Затиркевич-Карпинська,
П. Карпенко,
А. Максимович, Л. Манько, Ю. Шостаківська
та ін. В окремих виставах брали участь
Є. Боярська, М. Заньковецька, Л. Ліницька,
М. Садовський [5, 298].
Репертуар трупи залишався переважно той
самий, що був раніше. Причиною цього було те,
що не вистачало нових п’єс; цензура забороняла
ставити навіть раніше дозволені п’єси самого ж
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М. Кропивницького: «Доки сонце зійде, роса
очі виїсть» у 1893 році, «Глитай, або ж Павук»
у 1894 році. Драму М. Кропивницького «Глум і
помста» («Титарівна»), подану вперше до
цензури 1891 року, дозволили лише після
п’ятої переробки в 1896 році. Комедія «Вій» за
М. Гоголем повернулася з цензури зовсім
обрізаною, і в такому вигляді автор змушений
був її поставити (26 травня 1896 р., Харків).
Паралельно з третьою і четвертою трупами
М. Кропивницького діяла колишня друга
трупа, однак тепер уже на чолі із
М. Садовським як керівником товариства та
режисером. Ця трупа функціонувала десять
років творчого життя (1888–1898). Її основу
становили І. Загорський, М. Заньковецька,
Г. Затиркевич-Карпинська,
П. Карпенко,
А. Максимович, А. Переверзєва, О. Пивинська,
К. Позняченко (Позняков) та ін. У 1889 році до
трупи повернувся із заслання І. КарпенкоКарий. У ній було й молодше покоління
акторів:
В. Василенко,
Б. Козловська,
О. Полянська, О. Ратмирова, М. ЮльченкоЗдановська, співаки М. Борченко, І. Райський,
М. Щербина. Диригентами хору (35 осіб)
працювали
М. Васильєв-Святошенко
та
А. Вів’єн.
Вершиною української драми 80–90-х років
XIX ст. небезпідставно вважають драматургію
І. Карпенка-Карого, позбавлену фольклорноетнографічної ілюстративності. Натомість вона
позначена рисами глибокого психологізму й
пропонувала українському театрові дві
паралельні тенденції – романтичну й
реалістичну, які органічно доповнювали одна
одну. П. Саксаганський, ставлячи твори
І. Карпенка-Карого, як конгеніальний режисер
застосував
нові
принципи
сценічної
інтерпретації п’єс драматурга, нові засоби
мізансценування,
докладно
опрацьовував
кожну роль.
Водночас для виявлення специфіки
інституалізації українського театру важливо
наголосити, що цей театр у межах Російської
імперії не мав необхідних умов для свого
розвитку. Про це в колективній маніфестації в
обороні прав українського театру заявили
К. Ванченко-Писанецький, М. Заньковецька,
П. Саксаганський, М. Старицький, І. Шраг у
власних виступах на Першому всеросійському
з’їзді сценічних діячів (9–23 березня 1897 р.,
Москва).
Робота
мандрівних
українських
професійних труп відбувалася на тлі російських
професійних мандрівних труп та постійних
муніципальних театрів, яких підтримувала
коштами місцева влада. Це були насамперед
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російські оперні трупи в Києві й Харкові, а
також італійська опера в Одесі.
Історики, творці й сучасники українського
театру в 1880–1890-х роках були свідомі його
історичної місії не лише в мистецькому, але й у
політичному житті України. У період
обмеження українського друку й мистецтва,
заборони української освіти та науки саме театр
узяв на себе місію пропаганди рідного слова,
пісні, танцю серед широких кіл громадськості,
хоча прямого доступу до українського села не
мав (село живилося аматорськими виставами,
що іноді там ставили). Водночас театр робив
усе можливе в тогочасних політичних умовах,
що були позначені пригніченням національної
культури з боку російського царизму.
Паралельно
із
цим
відбувалася
інституалізації українського театру в Галичині.
Із початку 1880-х років на території
українських земель, які входили до складу
Австро-Угорщини, розпочався новий етап в
історії Руського народного театру. Зокрема,
товариство «Руська бесіда», що продовжувало
опікуватися ним, на 1881 рік знову уклало
контракт з О. Бачинським, який протягом
останніх семи років мандрував Галичиною з
власною польсько-українською трупою [5, 316].
Ситуація в українському театральному
житті Галичини змінилася після 1893 року,
коли підрозділ Товариства «Руська бесіда»
перестав віддавати театр директорам за
тривалим контрактом, а почав призначати
управителів, які мали щотижня звітувати про
стан у театрі. Спочатку це були випадкові
люди, а із 1894 року керівництво театром
перейшло до спілки, яка складалася з
А. Стечинського,
К. Підвисоцького
та
Т. Ольхового.
У
межах
інституалізації
керівництва театру 1895 року керівником став
А. Стечинський, 1896 – Л. Лопатинський і
Ю. Касиненко, 1897 – М. Ольшанський,
О. Поліщук і С. Янович, 1898 – знову
Л. Лопатинський, з липня 1898 року до квітня
1900 року – Т. Гембицький.
У першій половині 90-х років XIX ст. для
збагачення репертуару Руського народного
театру значну роль відіграв І. Франко,
запропонувавши такі зразки драматургії, як
«Украдене
щастя»,
«Учитель»
(обидві
поставлені 1893 р.), «Рябина» (друга редакція),
«Учитель» (1894 р.), «Кам’яна душа» (1895 р.),
«Майстер Чирняк» (1896 р.). З-поміж них
«Украдене щастя» стало перлиною української
драматургії.
У 90-х роках XIX ст. до трупи Руського
народного театру прийшла талановита молодь,
пік таланту якої припав на перші десятиліття
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XX ст.:
І. Григорович,
Ф. Лопатинська,
А. Нижанківський, І. Рубчак, К. Рубчакова,
М. Слободівна, Й. Стадник, М. Фіцнерівна,
А. Шеремета, В. Юрчак та інші.
Необхідно особливо наголосити на зв’язку
українських наддніпрянських труп, які
неодноразово
гастролювали
в
АвстроУгорщині зі своїми колегами в Східній
Галичині. Функціонуючи в різних суспільнополітичних реаліях, зумовлених пануванням
Російської та Австро-Угорської імперій,
український театр на межі XIX–ХХ століть
загалом набув різних організаційних і
мистецьких форм, постійно розвиваючись та
остаточно утвердившись у XX ст.
Наукова новизна дослідження полягає в
застосуванні інституційного підходу до
еволюції українського театру у визначений
історичний період – на зламі епох (межа
позаминулого й минулого століть). У статті
поняття «інституалізації театру» формалізовано
у вигляді кількох основних моделей:
а) система спектаклю (елементи: актор,
сценічна роль, глядач, шуми, світло, декорації,
простір, час);
б) простір театру (елементи: сцена, зал для
глядачів, вхідна група, фоє, буфет, гримерки,
репетиційні зали);
в) театральна справа (елементи: суб'єкти,
основні й допоміжні процеси, внутрішнє і
зовнішнє середовище, норми й правила);
г) економіка театру (елементи: суб'єкти,
джерела й види надходжень, види витрат,
потоки, результати, ресурсний баланс);
д) відносини театру й суспільства
(елементи: актор, сценічна роль, людина,
суспільство, соціальна роль).
Висновки. Отже, за підсумками цієї
невеликої розвідки щодо інституційних засад
розвитку українського театру на межі ХІХ–
ХХ століття ми дійшли таких висновків.
Інституалізація
українського
театру
відбувалася за умов, коли наприкінці
ХІХ століття
уряд
Російської
імперії,
дозволяючи підконтрольне місцевій владі
виконання українських п’єс, забороняв власне
ідею одномовного й окремого українського
театру. Однією з найбільш відомих труп
українського
театру
була
трупа
М. Старицького, яка сформувалася з акторів
молодшого
покоління:
Є. Боярська,
К. Ванченко-Писанецький,
О. Вірина,
Н. Волкова,
В. Грицай,
Ю. Касиненко,
М. Маньківська, Л. Манько й ін. У подальшому
до неї вступили Л. Ліницька, К. Підвисоцький,
В. Розсудов-Кулябко,
О. Шатковський,
Ю. Шостаківська.
Найважливішим

досягненням цієї трупи було ствердження
М. Старицьким режисури як основного
чинника у створенні вистави.
Вершиною української драми 80–90-х років
XIX ст. вважають драматургію І. КарпенкаКарого:
вона
позбавлена
фольклорноетнографічної ілюстративності, але позначена
рисами глибокого психологізму. Водночас
П. Саксаганський
був
конгеніальним
режисером, який застосував нові принципи
сценічної інтерпретації п’єс драматурга, нові
засоби
мізансценування,
докладно
опрацьовував кожну роль.
У період обмеження українського друку й
мистецтва, заборони української освіти та
науки саме театр узяв на себе місію пропаганди
рідного слова, пісні, танцю серед широких кіл
громадськості, хоча прямого доступу до
українського села не мав.
Паралельно
із
цим
відбувалася
інституалізації українського театру в Галичині.
Із початку 1880-х років на території
українських земель, які входили до складу
Австро-Угорщини, розпочався новий етап в
історії Руського народного театру.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Метою роботи є вивчення та аналіз європейського досвіду інтеграції культурної спадщини в регіональний
соціокультурний простір на сучасному етапі, а також особливостей і типів західних моделей місцевого
муніципалітету. Методологія дослідження ґрунтується на культурологічному аналізі, що дав змогу розкрити
специфіку регіональної моделі інтеграції культурної спадщини, обґрунтувати соціальну ефективність
інноваційних програм і проєктів, заснованих на включенні культурної спадщини як ресурсного чинника
соціокультурного розвитку території. Також у роботі використано дескриптивний метод та соціологічний підхід
для кращого розуміння методології та проєктів, які були розроблені та реалізовані в Європі, що дало можливість
з’ясувати характер та особливості постановки проблеми культурної спадщини в сучасних реаліях, висвітлити
проблему використання ресурсних можливостей культури в межах стратегії модернізації міста чи регіону.
Наукова новизна полягає в розкритті особливостей і змісту європейського підходу до відродження та інтеграції
культурної спадщини в сучасний соціокультурний контекст, що є ефективним інструментом культурної політики
в умовах модернізованого середовища, демократії та ринкової економіки. Висновки. У статті на основі аналізу
результатів опитування, низки програмних документів та моделі західного місцевого муніципалітету доведено,
що для багатьох європейців культурна спадщина залишається важливою цінністю та ресурсом розвитку, який
працює в системі охорони здоров’я багатьох європейських країн, а інтеграція культурно-історичних об’єктів з
урахуванням особливостей моделі місцевого муніципалітету є більш ефективною та краще відповідає сучасному
соціокультурному контексту, ніж у пострадянських країнах. Свідченням цього є комплексне використання
розвитку об’єктів спадщини, практика приватизації пам’яток культури та створення туристичної продукції і
брендів, практика національних трестів та фондів, субсидій з різних джерел, проєкти державно-приватного
партнерства між меріями окремих міст та інвестиційними групами, креативні кластери, ефективна інвентаризація
та капіталізація культурних об'єктів поза політичним контекстом тощо.
Ключові слова: Європа, культурна спадщина, децентралізація, інтеграція, «віталізація», регіональний
розвиток, модель місцевого муніципалітету, креативний кластер.
Osiievska Yuliya, graduate student, Department of Event Management and Leisure Industry, Kyiv National
University of Culture and Arts
European Experience of Cultural Heritage Decentralisation and Integration at the Present Stage
The purpose of the work is the research and analysis of the European experience of the cultural heritage integration
into the regional socio-cultural space at the present stage, including the distinguishing features and types of the Western
models of the local municipality. The research methodology is based on the culturological analysis that helps to reveal
the distinguishing characteristics of the regional cultural heritage integration model, to justify the social effectiveness of
the innovative programs and projects founded on including the cultural heritage as a resource factor of the socio-cultural
development of the territory. The descriptive method and sociological approach have been used for a better understanding
of the methodology and projects that were developed and implemented in Europe, which allows finding out the character
and peculiarities of setting the problem of cultural heritage in modern realities, to highlight the problem of using culture
resource possibilities in the context of modernisation strategy of a city or a region. The scientific novelty lies in revealing
the distinguishing features and content of the European approach to renovation and integration of the cultural heritage in
modern socio-cultural context that is an effective tool of cultural policy in the conditions of a modernised environment,
democracy, and market economy. Conclusions. Based on the analysis of the results of the survey, a series of policy
documents and the model of Western local municipality, the author has proved that for many Europeans cultural heritage
© Осієвська Ю. С., 2022
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remains an important value and resource of development that functions in healthcare system and integration of culturalhistorical objects in many European countries. Meanwhile, integration of cultural and historical sites with the
consideration of distinguishing features of the model of local municipality is more effective and suits modern sociocultural context better than in post-soviet countries. The evidence of this fact is the comprehensive use of heritage site
development, the privatisation practice of cultural monuments and the creation of tourists production and brands, the
practice of national trusts and founds, subsidies from various sources, projects of state-private partnerships between
city/town halls, cities/towns and investment groups, creative clusters, effective inventory and capitalisation of cultural
sites beyond the political context.
Key words: Europe, cultural heritage, decentralisation, integration, vitalisation, regional development, local
municipality model, creative cluster.

Актуальність теми дослідження. Впродовж
перших десятиліть ХХІ століття, з урахуванням
викликів глобалізації та темпів розвитку
передових
технологій,
доволі
чітко
простежується тенденція, пов’язана з істотним
переглядом
міжнародними
організаціями
(насамперед
ЮНЕСКО)
та
найбільш
розвиненими країнами світу визначення
поняття «культурна та історична спадщина»,
виробленням нових підходів до її охорони й
включення в сучасний соціокультурних простір
окремих міст, регіонів і держави загалом. Якщо
раніше йшлося про охорону та нагляд за
окремими
видатними
матеріальними
пам’ятками, то сьогодні це природні та міські
ландшафти, історично сформовані шляхи, а
також історичні забудови, що відображають
спосіб життя, що активізує участь суспільства в
цих процесах й актуалізує проблему
збереження культурної спадщини та її
інтеграції в соціальне та економічне життя
міста («віталізації»).
Усвідомлення дедалі більшою кількістю
країн, переважно європейських, того, що
спадщина несе в собі культурні та цивілізаційні
коди нації, на чому ґрунтується її ідентичність
та історична самосвідомість, що об'єкти
культурної спадщини є прибутковим з
економічного погляду активом, а також
розуміння значення «культурної ренти»
(туристичні потоки, підвищення привабливості
ринків нерухомості та погляд на історичну
спадщину як основну конкурентну перевагу в
глобальному світі) – все це зумовлює
вироблення нової візії регенерації та інтеграції
культурної спадщини, де остання розглядається
як сила розвитку міст і регіонів на сучасному
етапі (heritage-led regeneration) [13].
При цьому не потрібно забувати про
важливість
практики
місцевого
самоврядування для згаданих процесів, без якої
неможлива ефективна регіональна модель
інтеграції культурної спадщини території в
новітній соціокультурний простір, особливо
якщо врахувати той факт, що в західній Європі
фокус уваги все більше зміщується в бік
регіонів і міст як ключових суб’єктів з
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культурним значенням [7]. Активізація
реформаторського руху у 1980-х та 1990-х роках,
прямо
пов’язаного
з
укрупненням
муніципалітетів через злиття і регіоналізацію
території, у багатьох європейських країнах
призвела до інноваційного розвитку регіонів,
креативної трансформації останніх, що
допомогло пристосуватися життєдіяльності
місцевих та регіональних органів влади до
бюджетних та функціональних обмежень з
боку центральних органів, виробити власні
моделі управління культурними ресурсами на
регіональному рівні. На нашу думку, вивчення
та впровадження цього досвіду допоможе
окремим регіонам України сформувати власні
підходи та моделі «ревіталізації» та інтеграції
культурної спадщини, покращити економічний
потенціал
і
підвищити
туристичну
привабливість територій.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Європейським підходам до охорони та
збереження культурної спадщини присвячені
роботи таких авторів, як: В. Вакуленко,
І. Валентюк та ін. [11], Т. Катаргіна [3],
О. Рибачок [8], Н. Ружицька [9], Н. Терес [10] та
ін. Проте, як бачимо, переважна більшість
авторів зосереджує увагу саме на питаннях
охорони, а не «віталізації» та інтеграції
культурної спадщини в сучасний національний
чи регіональний соціальний контекст, на
підходах і моделях, які із цим пов’язані. Тому,
на нашу думку, особливо актуальним постає
звернення до проблем образу культурної
спадщини в умовах інноваційних та соціальноекономічних
трансформацій,
осмислення
зарубіжного, зокрема європейського, досвіду її
регенерації
та інтеграції
в
сучасний
регіональний контекст, з урахуванням різних
моделей
децентралізації
та
місцевого
самоврядування.
Мета роботи – аналіз європейського
досвіду інтеграції культурної спадщини в
соціокультурне середовище регіону на
сучасному етапі, відповідно до специфіки та
різновидів західних моделей місцевого
самоврядування, а також затребуваність цієї
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спадщини в межах інноваційного континууму
об’єднаної Європи.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи
сучасні тенденції в європейській культурі,
відмітимо, що більшість європейських держав,
маючи великий досвід цивілізаційної взаємодії,
продовжують вести активну діяльність щодо
охорони, збереження та «віталізації» спадщини
своїх територій: проводять фестивалі, виставки,
конференції, завдяки яким відбуваються
культурне збагачення самих націй, трансляція
культурних цінностей, пошук і вироблення
підходів до вдосконалення регіональної культурної
політики тощо. Ключовими залишаються, з
одного боку, глокалізація, як прагнення кожної
культури реалізувати свою «особливість» у
полікультурному світі, посилення ролі
локальних
спільнот
та
збереження
самобутності культур багатонаціональної
Європи [14] і, з іншого – інтеграція та її
переформатування у світлі нових викликів [6],
що допомагає активніше втілювати в життя
принципи
політики
інтегрованого
регіонального та міського розвитку.
За результатами опитування Євробарометра
за 2017 рік [23], понад дві третини респондентів
у кожній із держав ЄС вважають культурну
спадщину важливим ресурсом для них
особисто. Це понад 95% учасників досліджень
на Кіпрі та в Греції, 88% у Великій Британії,
76% у Словенії, Угорщині та Хорватії, 68% в
Австрії, 73% у Словаччині. Ще від 77%
респондентів у Греції та на Кіпрі, 52% у
Німеччині та Фінляндії, 41% у Польщі та до
35% в Угорщині вважають культурну
спадщину важливою і потрібною для їхньої
рідної країни. При цьому переважна більшість
переконана, що різноманітність, притаманна
європейській культурі, виділяє серед інших
культур і надає їй особливої цінності.
У цьому контексті згадаймо такі програмні
документи, як Лейпцизька хартія «Міста
Європи на шляху сталого розвитку» (2007) [19]
та Римська хартія «Право на повну та вільну
участь у культурному житті є важливим для
наших міст і громад» (2020) [24]. У них чітко
артикульовані, по-перше, поняття культури не
лише в форматі вираження цінностей, але як
рекреаційний ресурс, що об’єднує різні
відмінності в спільному просторі, як творча
майстерня, за допомогою якої громадяни
можуть знайти шляхи вирішення спільних
проблем, по-друге, образ міста як інклюзивного
та
демократичного
«простору
для
експериментів і творчості» і, по-третє, намір
впроваджувати
політику
інтегрованого
розвитку для підвищення конкурентоспроможності

європейських міст, яка має бути закріплена на
національному рівні, і від неї вже «повинні йти
імпульси до інноваційних рішень». Місто й
регіон, які розвиваються в напрямі культурної
демократії, мають:
а) виявляти культурні коріння, щоб жителі
визнавали свою спадщину, самобутність, а
також розуміли особливість інших культур;
б) створювати форми культурного
самовираження, збагачуючи міське життя;
в) поширювати культурну спадщину й
творчість;
г) насолоджуватися культурним ресурсом і
простором міст, сповнюючись новими силами;
ґ) захищати загальні культурні ресурси
міста для майбутніх поколінь [24].
Їх доповнює «Берлінський заклик до дій»,
презентований
22 червня
2018 року
на
Європейському саміті з культурної спадщини
European Cultural Heritage Summit. У його тексті
поглиблюється
розуміння
культурної
спадщини (втілення європейської «єдності в
різноманітності»; простір, що охоплює багато
пластів нашої ідентичності та підживлює
відчуття приналежності до місцевої громади, і
почуття спільності та солідарності в Європі;
зв'язок поколінь як основа спільної історії та
збагачувального діалогу між європейськими
громадами та з іншими культурами світу; міст
між минулим та майбутнім; джерело
постійного навчання і натхнення на творчість
та інновації; ключовий чинник сталого
розвитку й посилення соціальної єдності,
привнесення гармонії та краси до життєвого
середовища, а також покращення добробуту і
якості життя) та запропоновано ефективні дії
щодо її охорони та реновації (створення
європейського плану культурної спадщини;
визнання спадщини як пріоритету європейської
стратегії і фінансування; зведення місцевих,
національних і європейських мостів; зберігання
і передача незамінного; інвестування до
якісної, орієнтованої на культурну спадщину
регенерації; сприяння кращому пізнанню та
глибшому розумінню; використання рушійної
сили) [1].
Концептуалізація цих положень була
закономірним наслідком нелінійного та
нерівномірного процесу децентралізації в
країнах
Європи,
який
розпочався
в
попередньому столітті та продовжує активно
розвиватися нині, набуває різних форм,
ґрунтуючись при цьому на ідеях та цінностях
громадянської участі, самоврядування та
наближеності
влади
до
населення.
Децентралізація буває трьох основних видів:
політичною (політична автономія та передача
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місцевим органам законодавчих повноважень у
сфері власних компетенцій), адміністративною
(передача з боку центрального уряду
регіональним і місцевим органам влади
повноважень, відповідальності та фінансових
ресурсів для надання громадських послуг) і
фінансовою
(наділення
місцевої
влади
повноваженнями стягувати податки, брати на
себе витрати та усувати дисбаланси) [22, 79].
Більшість дослідників вважають, що поряд
з поглибленням демократичних процесів і
сприянням розвитку ринкової економіки,
оптимізацією управління та ліквідацією
макроекономічної нестабільності, підтримкою
національної єдності в етнічно фрагментованих
державах та підняттям рівня обізнаності
чиновників
про
місцеві
проблеми
децентралізація володіє ще додатковим
значенням, адже може бути використана як
«платформа для розвитку демократії, як
структура економічного розвитку та як
промоутер ефективного управління» [16]. При
цьому важливо пам’ятати, що, незважаючи на
передачу
частини
свого
суверенітету
загальноєвропейським
структурам,
національна держава залишається основним
гравцем на полі територіального управління,
залишаючи за собою можливість відповідно до
конституції
організовувати
систему
регіональних та місцевих органів, які
здійснюють демократичне управління.
На думку І. Костенока, умовно виділяють
дві західні моделі місцевого самоврядування –
англосаксонську та континентальну [4, 296].
Для англосаксонської моделі (Великобританія,
США, Канада, Австралія та інші країни)
характерні виборність і високий рівень
автономії місцевого самоврядування, його
контроль з боку населення, відсутність
місцевих адміністрацій та спеціальних
державних уповноважених на місцях, що
контролюють
органи
самоврядування.
Державне регулювання якщо й здійснюється,
то переважно в непрямій формі (ухвалення
законів з подальшою їх зміною на окремих
територіях), а державний контроль – у
судовому порядку, що зумовлено історичним
досвідом цих країн, де судова система
відігравала важливу роль у структурі владних
відносин. Також кількома прикметними рисами
цієї моделі є комбінований спосіб формування
виконавчих органів (американська система
«рада – керівник» або інститут муніципальних
керівників, поширений також у Німеччині,
Швеції, Фінляндії, Норвегії та низці інших
країн) і поділ їхніх повноважень на обов’язкові
та факультативні (добровільні). Якраз до
78

Осієвська Ю. С.
останніх також відносяться і питання
культурної політики. Щодо континентальної
моделі (Італія, Іспанія, Франція, Бельгія,
Близький Схід, країни Латинської Америки та
інші), то вона вирізняється поєднанням на
місцевому рівні адміністрацій та органів
самоврядування,
ієрархічністю
системи
управління, де місцеве самоврядування є
нижчою ланкою, а також обмеженою
автономією (наявністю на місцях спеціальних
уповноважених від держави, які виконують
функцію контролю). Ще в межах другої моделі
поширений
принцип
«негативного
регулювання», коли місцеві органи мають усі
права на дії, прямо не заборонені законом, а
обсяг їхніх повноважень формується в
залишковому порядку, через те що за законом
його не віднесено до компетенції інших
органів.
Підсумовуючи свій порівняльний аналіз,
І. Костенок звертає увагу на те, що в західних
демократіях ці відмінності між моделями не є
істотними, що дає підстави говорити про
зближення колись відмінних муніципальних
систем і появу змішаних («гібридних»)
моделей, приміром, як в Австрії чи Німеччині.
До речі, у загальноєвропейському контексті, і
цю думку поділяють багато вчених-експертів,
привабливою виявилась саме німецька модель,
породивши «вірус федералізму», який, зокрема,
проник і у Францію. А ті обмеження
компетенцій,
які
вводяться
в
межах
континентальної моделі, потрібні більше для
захисту не стільки сфери державного впливу,
скільки свободи підприємництва і приватної
ініціативи [4, 300; 4, 303].
Саме аура «свободи підприємництва і
приватної ініціативи» за підтримки органів
місцевого
самоврядування,
наділених
відповідною автономією в межах співпраці з
державними органами, закладає умови для
утримання та реставрації численних пам'яток
(не лише за рахунок держави), інтеграції
об'єктів спадщини в господарське життя міста,
введення їх в економічний обіг. Вивчаючи
досвід Європи, виділимо такі способи
вирішення цього завдання, як девелопмент
об'єктів спадщини; приватизація пам'ятників із
накладанням зобов’язань на приватних
власників; розвиток культурного туризму та
створення на базі об'єктів спадщини
туристичних продуктів та брендів; продаж
«атмосфери»
культурної
та
історичної
спадщини, тобто використання привабливості
історичних міст та окремих територій для
збільшення вартості нової нерухомості.
Інтеграція та регенерація об'єктів культурної
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спадщини будуть успішними лише при
комплексному застосуванні цих методів.
Необхідно додати, що у випадку з
реконструкцією історичного побуту різних
районів європейських міст усвідомлення їх
цінності призводить до появи нових
муніципальних утворень
–
креативних
кластерів як «спільноти творчо орієнтованих
підприємців, які взаємодіють на замкнутій
території» (С. Еванс), об’єднання продуцентів
товарів і послуг в креативних індустріях, що
виступає об'єктом підтримки в межах стратегій
регіонального розвитку, який підвищує
прибутковість,
конкурентоспроможність,
інноваційність і зайнятість у фірмах, що
перебувають у певному регіоні [12, 29].
Поява таких утворень передбачає постійну
співтворчість їхніх мешканців, спрямовану
здебільшого на залучення туристів (креативний
туризм). Серед відомих міст з розвиненим
креативними кластерами згадаймо Берлін,
Салфорд у Манчестері, Ньюкасл, Шефілд,
Мілан (ярмарки, три університети дизайну
тощо), Гельсінкі (Arabiaanranta), Копенгаген
(район Орестад, нова бібліотека тощо), чи
моногалузевий туристичний кластер Майорки
(Іспанія) [18], чи горизонтальні інтеграції –
центр креативних індустрій «D10» у м. Лієпая
(Латвія, 2014) [19] та «Шахта креативності» у
м. Забже (Польща, 2014) [17], чи створений
2017 року кластер креативних індустрій у
Люксембурзі
(відкриті
студії,
ярмарки
мистецтв, фестивалі, івенти) [21] та багато ін.
В Україні попри відсутність повноцінної
інфраструктури креативних індустрій подібна
практика набирає обертів. Як зазначає
О. Гуменна, триває робота над реалізацією
арткластеру «Фабрика повидла» (Jam Factory
Art Center) у Львові, над концепцією
«ревіталізації» заводу «Промприлад» в ІваноФранківську та перетворенням його на хаб
творчості, розвивається мережа IT-коворкінгів
під брендом iHUB (бізнес-інкубатор) (наразі
вони є в Києві, Львові, Вінниці, Чернігові та
Івано-Франківську) [2] та ін. Або ж можна
згадати вже чинний з 2019 року кластер
креативних індустрій у Херсонській області,
що об’єднав IT, туризм, моду, нову освіту,
організацію
заходів,
дизайн / рекламу,
кіновізуальні та перформативні мистецтва,
видавництво, архітектуру / урбанізм [5].
Також відмітимо практику національних
трастів, пов’язану з міжнародним рухом
громадських недержавних асоціацій за
збереження
культурної
спадщини,
започаткованим 1895 року у Великій Британії у
зв'язку з неконтрольованим бурхливим

розвитком капіталізму та індустріалізації. Мова
не лише про Національний траст з охорони
історичних
пам'ятників,
пам'яток
та
мальовничих
місць
Великобританії
як
благодійну організацію, що повністю не
залежить від держави та у своєму
розпорядженні має 300 історичних будівель і
садів, 49 промислових пам'яток, а також у
довірчому управлінні масиви, пляжі, острови,
місця археологічних розкопок тощо, а й про
аналогічні фонди в Бельгії, Ірландії, Італії,
Німеччині, Словаччині, Греції. Поява подібних
організацій лише оптимізує наявні на сьогодні
механізми збереження спадщини, котрі
сприяють кращому розумінню власної історії та
усвідомленню національної ідентичності, що є
невід'ємною умовою економічного добробуту й
успішного розвитку окремого регіону чи країни
загалом.
У ХХ столітті формується інноваційна
складова інтеграції культурної спадщини,
пов’язана з інтернетом і розвитком новітніх
технологій, їх впливом на вибір місця
відпочинку (у Європі цей показник 72% серед
щоденних користувачів порівняно з 64%
нечастих користувачів та 53% респондентів, які
ніколи не користуються інтернетом). А тому, на
думку
сучасних дослідників,
«основне
завдання з боку пропозиції полягає в глибокому
перегляді моделі споживання продуктів
культурної спадщини» [25, 52] відповідно до
потреб часу.
У сучасному глобальному та віртуальномережевому світі потрібен інший підхід до
генерації інновацій, що враховує молодіжну
аудиторію, розглядає інтерактивні компоненти
як
основні
фактори пожвавлення
та
диверсифікації
споживання
культурної
спадщини. Це стратегічний підхід до зміни
бізнес-моделі
споживання
об'єктів
європейської культурної спадщини, де на
перший план виходить максимально точне
визначення основних тенденцій попиту, що
обіцяє
вигоди
суспільству,
окремим
громадянам і традиційним / новим структурам.
При цьому економіко-технологічні інновації
не суперечать традиційним підходам до
комерціалізації культурної спадщини в межах її
«віталізації» та інтеграції, так само спрямовані
на отримання прибутку від залучення
відвідувачів та створення нового бізнесу в цій
сфері, а отже, і забезпечення робочих місць.
Тотальна цифровізація європейського
суспільства зумовлює поліпшення та появу
сучасних
модифікацій
інфраструктури
культурної спадщини, а тому виникає потреба у
формуванні
нових
навичок,
як-от
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комунікативних і творчих, у контексті
різноманітних практик управління спадщиною,
у «збільшенні участі людей у прийнятті рішень,
що впливають на їхню культурну ідентичність»
[15].
А
тому
інноваційні
практики
підприємництва культурної спадщини, з
урахуванням індивідуалізації споживання
останньої, передбачають: розвиток нових
навичок, пов’язаних з промоцією культурної
спадщини; еволюцію презентації спадщини з
акцентом або на менш відомих об'єктах, із
залученням в обіг місцевого та регіонального
виміру або розкриттям нових граней добре
відомого; розширення ІТ-детермінованого
туризму та ділових пропозицій, заснованих на
онлайн-подіях, онлайн-групах тощо; посилення
соціальної інтеграції через комунікацію у сфері
збереження та інтеграції культурної спадщини,
включаючи технології мобільного зв'язку;
розширення каналів фінансування за рахунок
зміцнення зв'язків між місцевими економіками
та туризмом, а також налагодження нових
контактів і партнерств для участі всіх
зацікавлених сторін у різних пілотних
проєктах; розширення аудиторії та формування
нових підходів до сприйняття культурної
спадщини завдяки розвитку нішевого туризму,
структурованого за віковими групами, освітнім
рівнем, професійними профілями тощо.
Висновки. Отже, тема європейського
досвіду «віталізації» та інтеграції культурноісторичної
спадщини
в
сучасний
соціокультурний контекст міст, регіонів чи
країни є малодослідженою і актуальною як
самостійний об’єкт аналізу, так і з огляду на
можливі варіанти його адаптації до українських
реалій. На підставі опитувань й аналізу низки
програмних документів виявлено, що для
багатьох європейців культурна спадщина
залишається важливою цінністю та ресурсом
розвитку. Загалом змінилася навіть сама думка
про культурну спадщину: чи не вперше
суб'єкти, які приймають рішення, задумуються,
якою має бути її роль у стратегічних планах
розвитку регіону та держави. Саме тому чинна
в багатьох країнах Європи система охорони та
інтеграції об’єктів культурної спадщини, що
враховує особливості моделі самоврядування, є
більш ефективною та краще відповідає
сучасному соціально-економічному контексту,
ніж у пострадянських країнах, зокрема й в
Україні. Свідченням цьому є комплексне
застосування низки методів (девелопмент
об'єктів спадщини; приватизація пам'ятників,
розвиток культурного туризму та створення на
базі об'єктів спадщини туристичних продуктів і
брендів; продаж «атмосфери» культурної та
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історичної спадщини), поширена практика
національних трастів і фондів, субсидування з
різних джерел (бюджетних і недержавних),
інтеграція об'єктів спадщини в економічний
обіг та їхню капіталізацію, їх інвентаризація і
капіталізація поза політичним контекстом,
креативні кластери, проєкти державноприватного партнерства між меріями окремих
міст й інвестиційними групами, перегляд
моделі споживання об’єктів культурної
спадщини та формування нових навичок у
контексті різноманітних практик управління
останньою тощо. Незважаючи на це, важливо
розуміти, що ситуацію з охороною і
інтеграцією культурної спадщини в кожній
європейській країні варто вивчати окремо й
детально, з елементами порівняльного аналізу,
що є предметом подальшого дослідження.
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КРЕАТИВНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ БРЕНДИНГУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Мета статті – проаналізувати сучасні культурно-креативні проєкти брендингу України. Методологія
дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах дослідження (аналізу, синтезу, узагальнення тощо) та
принципах пізнання (достовірності, неупередженості й ін.). Аналітичний підхід використано для виявлення
динаміки змін у позиціонуванні брендів України, порівняльний і аксіологічний – для зіставлення основних
змістів їхніх ціннісних наративів. Наукова новизна. Проаналізовано представлені нашою країною з метою
формування її позитивного іміджу креативні бренд-проєкти: «Ukraine NOW» (2018), «Ukraine: Innovating For the
Future» (2021), «Вravery tо be Ukraine» (2022), «Ukraine Now and Forever» (2022). Висновки. Бренди «Ukraine
NOW» (2018) та «Ukraine: Innovating For the Future» (2021), на жаль, не мали чіткої стратегії позиціонування
України як потужного культурного центру: із власними іменами, сучасністю і культурними здобутками. Останні
бренди (2022) «Вravery tо be Ukraine» та «Ukraine Now and Forever» значно змінили своє спрямування і тематику.
Вони креативно-культурні, такі, що мають унікальну не економічно-інвестиційну, а насамперед культурну
цінність, яка ґрунтується на характерних ідентично-ментальних особливостях нашого народу, що власне і є
платформою для розвитку країни та її позиціонування у світі. Останні бренди України здатні істотно
переформатувати пріоритети в сприйнятті України у світовому просторі: змістити акценти, змінити стереотипні
та ціннісні установки, привернути увагу до нашої держави як потужного культурного центру у світі.
Ключові слова: бренд, брендинг, креативно-культурні проєкти, цінності, Україна.
Savenko Oksana, teaching assistant, Department of Public Relations and Journalism, Kyiv National University of
Culture and Arts
Modern Creative and Cultural Branding Projects of Ukraine
The purpose of the article is to analyse modern cultural and creative branding projects of Ukraine. The research
methodology is based on general scientific research methods (analysis, synthesis, and generalisation) and principles of
scientific knowledge (reliability and objectivity). The analytical approach has been used to identify the dynamics of
changes in the positioning of Ukrainian brands, the comparative and axiological approach has been used to compare the
main contents of their value narratives. Scientific novelty. Creative brand projects presented by our country with the aim
of forming its positive image have been analysed: “Ukraine NOW” (2018), “Ukraine: Innovating for the Future” (2021),
“Vravery to be Ukraine” (2022), “Ukraine Now and Forever” (2022). Conclusions. The brands “Ukraine NOW” (2018)
and “Ukraine: Innovating for the Future” (2021) did not have a clear strategy for positioning Ukraine as a powerful
cultural centre with its own names, modernity, and cultural achievements. The latest brands (2022) “Vravery to be
Ukraine” and “Ukraine Now and Forever” have significantly changed their direction and theme. They are creative and
cultural, they highlight a unique, not economic and investment, but primarily cultural value which is based on the
characteristic identity and mental features of our people, which are actually a platform for the development of the country
and its positioning in the world. The latest brands of Ukraine are capable of significantly reformatting priorities in the
perception of Ukraine in the world: they may shift accents, change stereotypes and values, draw attention to our country
as a powerful cultural centre in the world.
Key words: brand, branding, creative and cultural projects, values, Ukraine.

Актуальність теми дослідження. Питання
культурної
ідентичності,
ментальності,
самоідентифікації, трансляції традиційних
культурних цінностей набуває в сьогоденні
особливої значимості та нового звучання.

Позаяк необхідність акцентуації на цінностях
культури в міжкультурному діалозі зумовлена
не лише потребою її позиціонування у світі, а й
розумінням, що в сучасному глобалізованому
суспільстві один із моментів, який найбільше
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привертає увагу в усіх маркетингових
стратегіях, – це вплив культурних наративів на
вдале представлення товарів.
Пояснюється це почасти тим, що сучасне
суспільство – це суспільство, схоже на
своєрідний динамічний стартап. У ньому
напрочуд швидко виникають і знецінюються
масштабні ідеї, різні проєкти, провоковані
традиційними
чи
новітніми,
часом
суперечливими
цінностями
з
метою
привернути увагу якомога більшого кола
споживачів. Тому нині, як ніколи раніше,
актуалізується розуміння, що в кожному
проєкті, продукті тощо повинне залишатися
щось особливе, глибинне й знакове, своєрідний
маркер, унікальний код, який відсилає до
певної культурної самобутності та її цінностей.
Саме в таких умовах, з одного боку,
закладено значний потенціал не лише для
брендингу культурних об’єктів, а й усієї
культури країни з метою формування її іміджу
на світовій арені. З іншого боку, з небаченою
швидкістю
розширюються
кордони
можливостей
для
реалізації
креативу
культурних
діячів,
митців
та
інших
зацікавлених осіб, які змушені швидко й дієво
реагувати на потреби та виклики часу.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Дослідження бренду та брендингу – не новий
напрям серед наукових досліджень. З-поміж
найбільш відомих праць можна виокремити:
«Розрив бренду: як подолати дистанцію між
бізнес-стратегією
та
креативністю»
М. Ньюмеєра [18], «Маніфест інновацій
бренду: як створювати бренди, перевизначати
ринки та кидати виклик конвенціям»
Дж. Гранта [14] та ін.
Ролі ціннісно-культурної складової у
формуванні бренду присвячені праці таких
зарубіжних авторів, як: М. Марк, К. Пірсон
(«Герой та бунтар: створення бренду за
допомогою архетипів») [17], Д.-Б. Холт
(«Бренди та брендинг. Група культурної
стратегії») [15], («Як бренди стають іконами:
принципи культурного брендингу») [16],
С. Анхольт («Місця: ідентичність, імідж і
репутація») [12] та ін.
Попри те, що в українській науці, зокрема
політології та економіці, достатньо праць,
присвячених брендингу, формуванню іміджу
держави
тощо,
в
українській
соціогуманітаристиці не вистачає досліджень
бренду країни, тим більше в його зв’язку з
культурою. Можна вказати науковців, чиї праці
найбільш наближені за тематикою: П. ГайНижник, Л. Чупрій [1], Т. Рогальська [7],
М. Чернець [10].
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Мета статті – проаналізувати сучасні
культурно-креативні
проєкти
брендингу,
представлені нашою країною з метою
формування її культурного бренду та
позитивного іміджу: «Ukraine NOW» (2018),
«Ukraine: Innovating For the Future» (2021),
«Вravery tо be Ukraine» (2022), «Ukraine Now
and Forever» (2022).
Виклад основного матеріалу. 2018 року
Уряд затвердив Концепцію популяризації
України у світі та просування інтересів України
у
світовому
інформаційному
просторі.
Створення концепції, як і процеси брендування
України, ініціював тодішній державний
секретар
Мінінформполітики
А. Біденко.
Реалізація Концепції розрахована на період до
2020 року. В ній наголошено, що забезпечення
ефективної популяризації України у світі
потребує: підвищення рівня її присутності на
міжнародних заходах та інформаційних
майданчиках, у міжнародному академічному,
культурному та громадянському середовищі.
Виконання Концепції дасть змогу забезпечити
інтеграцію до світового інформаційного
простору та утвердити імідж України як
надійного бізнес-партнера, держави, що має
багату історію, культуру, значний виробничий,
експортний, туристичний та інвестиційний
потенціал [2].
10 травня 2018 року урядова комісія
відібрала розроблений креативною компанією
Banda Agency бренд України «Ukraine NOW».
У підготовці до кампанії взяли участь
27 експертів комісії з питань популяризації
України у світі. Перед ними постало завдання
обрати бренд, головна ціль якого – сформувати
позитивний образ України як відкритої
сучасної країни серед міжнародної спільноти, її
привабливість для туризму, культурної
взаємодії та бізнесу, відзначати гостинність
українців, прекрасну культуру, видатних
постатей, архітектуру та краєвиди, а також
подолати упередження та стереотипи щодо
українців.
Логотип нового брендингу України –
динамічний, відкритий і позитивний, він ніби
підкреслює
жовтим
маркером
основне
повідомлення – NOW (зараз). «А синій елемент
за формою нагадує сповіщення, які ми бачимо
в соцмережах. Це символ чогось нового, того
що привертає увагу. А Україна зараз дійсно
варта уваги» [20]. Як наголосив А. Біденко,
Ukraine Now – це максимально відкритий бренд
для
різноманітного
використання
підприємцями, стартаперами, громадськими
організаціями, державними установами й
просто громадянами з метою промоції України

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
[8]. У підготовці бренду взяли також участь
проєкт «Моя країна» (1+1 media), Brave Factory,
Good Wine, KAN, MacPaw, Unit City,
Міністерство
торгівлі
та
економічного
розвитку та ін.
Ціль бренду Ukraine Now – стати одним з
основних інструментів комунікації, завдяки
якому світ дізнається більше про Україну,
створювати позитивний імідж культури й
держави за рахунок маркування якісних
українських товарів, підтримки сучасних
івентів та культурних заходів, розказати про
ментальність сучасних українців і запросити до
України подібних людей з усього світу. Серед
основних цінностей бренду UkraineNOW
визначено: «Сучасні українці – вони про
“зараз”. Тому потрібно говорити про
можливості в ключовий момент змін і
національних перетворень, коли Україні і світу
варто встигнути ними скористатися. Відтак
потрібно діяти зараз. UkraineNOW має постійно
розповсюджувати “now-філософію” серед
українців
і
мотивувати
іноземців
познайомитися з Україною та її можливостями
вже зараз» [6].
Про вдалу реалізацію логотипу свідчить
його відзначення низкою престижних нагород.
Так, Ukraine NOW переміг у номінації
«Ребрендинг року: змінюйся або йди додому»
за версією X-Ray Marketing Awards 2018, посів
друге
місце
в
номінації
«Революція
комунікацій», отримав дві премії Effie в
конкурсі
реклами
Awards Ukraine 2019,
дизайнерську премію Red Dot Design Award у
категорії Corporate Identity серед 8600 робіт із
45 країн світу. У Європі відбулася акція
«Ukraine NOW: Eurotour». Команда проєкту на
двоповерховому
брендованому
автобусі
«Ukraine NOW» відвідала Варшаву, Берлін та
Прагу й за допомогою технології віртуальної
реальності розповідала про мальовничі куточки
України [8].
Варто зазначити, що лого Ukraine Now
активно використовували під час міжнародних
заходів. На головній туристичній події Азії –
виставці ITB Asia 2018 Singapore – Київська
туристична асоціація спільно з Управлінням
туризму та промоцій КМДА консолідували
зусилля українських міст на єдиному стенді
Ukrainе Now. Символікою бренду був
відзначений стенд української делегації на
міжнародному книжковому ярмарку Abu Dhabi
International Book Fair.
Відповідним чином прикрасили свій стенд
та слоган на ювілейній Міжнародній
туристичній
виставці
UITT & UITM
представники Черкащини: Discover Cherkasy

Region
NOW,
ХІІ фестиваль
культури
«Українська весна» в Познані, а також
українська делегація під час триденної
виставки «NA STYKU KULTUR» («На
перехресті культур») у польському Лодзі. На
національному стенді було представлено
11 регіонів України [8].
За підтримки бренду в нашій країні
відбулися соціальні, спортивні, культурні події:
так був прикрашений намет Ukraine Now з
проєктом Ukraine 360 на фестивалі Atlas
Weekend, фестиваль «Made in Ukraine.
Зустрічаємо
літо!».
Нову
айдентику
використали й для ідентифікації традиційних
українських страв – у столиці з’явився заклад
у smart casual форматі VarenykyNow.ua [8].
Міністр закордонних справ України
Д. Кулеба
наголошує,
що
просування
позитивного іміджу України – один із шести
пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. У
цьому
контексті
видається
важливим
наступний проєкт України, реалізований
спільно з Британською телерадіомовною
корпорацією. Так, у вересні 2021 року
Міністерство закордонних справ України за
сприяння Української асоціації бізнесу і
торгівлі (UBTA), компаній «Asters», «Biosphere
Corporation», «Depositphotos», DTEK, «Sigma
Software Group», «Smart Holding» та
«SoftServe» [5] до 30-ї річниці Незалежності
запустило на каналі BBC Global News
спеціальний розділ про нашу країну «Ukraine:
Innovating For the Future» («Україна: інновації
заради майбутнього») [4]. Промокампанія
тривала до кінця листопада 2021 року.
Мета проєкту – зруйнувати негативні
асоціації з Україною (війна, бідність, мігранти,
революція, корупція – топові стереотипи
іноземців про нашу державу) і показати її
технологічно-інноваційно,
економічно
та
культурно привабливою.
Проєкт складається з таких елементів:
рекламна кампанія на офіційній сторінці
телеканалу bbc.com; створення на сайті
спеціального розділу про Україну; показ
проморолика України на телеканалі BBC Global
News у чотирьох регіонах світу; дослідження
сприйняття України серед аудиторії BBC
AdScore. Промокампанія розрахована на
глядачів у світових фінансових та бізнесстолицях і запускатиметься під ключові
економічні події світу. Цільова аудиторія
проєкту – представники міжнародного бізнесу,
потенційні інвестори, підприємці, власники
потужних
технологічних
і
фінансових
корпорацій. Креативними партнерами кампанії
виступили міжнародне агентство «Saatchi &
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Saatchi Ukraine» та команда українського
відеографа Н. Дороша.
«Наша країна вже має сформовані
історичну та культурну візитівки. Сьогодні
саме час зробити ще один крок у зміцненні
державного статусу в очах світової спільноти», –
наголосив голова правління Української
асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Д. Лось.
Диджитальну кампанію для BBC Global News
вже запущено започаткуванням на сайті
Ukraine.ua
спецрозділу,
присвяченого
інвестиційній привабливості України [19].
На нашу думку, особливої уваги
потребують останні проєкти, які щонайкраще
відображають еволюцію своїх меседжів у бік
ментально-ціннісних установок, які насамперед
повинні вплинути на зміну уявлень про
українців та нашу культуру.
Креативна агенція Banda в співпраці з
Міністерством
цифрової
трансформації
України у квітні 2022 року з метою поширення
інформації про хоробрість українців, які в
умовах розв’язаної росією війни показали себе
найсміливішою нацією світу, започаткувала
нову платформу про українців. Головна місія
проєкту – сформувати та поширити стійку
асоціацію «Україна = сміливість», поділитися
сміливістю зі світом та створити імідж країни,
у якій живуть сміливі люди, сміливі бізнеси та
сміливі ідеї [13]. «Сміливість – це наша ДНК,
наш національний ресурс. Тепер усі знають, що
сміливість – це бути Україною» [11], –
розповідає засновник агенції Banda П. Вржещ.
До проєкту долучилися Офіс Президента та
Уряд
України, розпочавши масштабну
тематичну акцію «Сміливість – наш
національний ресурс».
На платформі можна знайти логотипи,
відео, тематичну інстаграм-маску «Смілива за
паспортом», обкладинки для соціальних мереж,
розповіді про сміливість українців, зокрема в
статтях іноземних видань, публікувати
різноманітний контент з використанням тегу
#braveukraine, використовувати матеріали із
сайту, поширювати інформацію в соцмережах.
Також можна знайти інформацію, як
підтримувати нашу країну за кордоном, брати
участь в акціях протесту, писати відповідні
тексти, робити листівки, постери, картинки
тощо [3]. Щоб було відомо про українську
сміливість в усьому світі, у Лондоні, Римі, НьюЙорку, Амстердамі, Стокгольмі та інших містах
з’явилися борди із написом «Be Brave Like
Ukraine» («Будь хоробрим, як Україна»).
Президент України закликав українців брати
участь у флешмобі #BRAVEUKRAINE і
викладати фото та відео, які демонструють
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сміливість народу. Основними слоганами
проєкту стали: «Be brave like Ukraine»,
«Сміливість – зроблено в Україні», «Сміливість
бути Україною».
«Ми робимо сміливість нашою торговою
маркою, головним сенсом України. І брендуємо
сміливість знаком – українським тризубом.
Вірю, що після перемоги для нашої країни у
світі відкриється “вікно можливостей”, і нашим
головним завданням буде правильно його
використати» [11], – зазначає Міністр цифрової
трансформації М. Федоров.
До нового брендування України навесні
2022 року також долучилося і Міністерство
культури та інформаційної політики спільно з
Державним агентством України з питань
мистецтва
та
мистецької
освіти,
започаткувавши спільний бренд української
культури у світі «Україна зараз і назавжди»
(«Ukraine Now and Forever»), основна мета
якого – привернути світову увагу до
української культури та мистецтва в їхній
самобутності та різноманітті. Тобто попередній
бренд України «Україна зараз» було доповнено
твердженням «назавжди». Заходи проєкту
«Україна зараз і назавжди» також будуть
використані для збору коштів до Фонду
відновлення культури, підтримки діяльності
культурно-мистецьких закладів, креативних
індустрій тощо [9]. Символом проєкту став
соняшник. Автором такої айдентики є
український художник Д. Скрипник.
Показово, що проєкт має об’єднати різні
культурні ініціативи та реалізовуватиме одну з
найважливіших
стратегічних
цілей:
поглиблення знань світової спільноти про
українські культурні проєкти та мистецькі
заходи. Тому він передбачає концерти,
літературні читання, мистецькі фестивалі,
театральні та виставкові проєкти, презентації
творів українських авторів, публічні дискусії в
співпраці з культурними діячами різних країн,
українськими митцями, творчими колективами
тощо. «Українська культура – “мʼяка сила”, що
об’єднує та ідентифікує нас, українців. Наша
спадщина і мистецтво, наші цінності та сенси,
наш погляд на сьогоднішній світ та свідома і
субʼєктна позиція – ми маємо, що сказати світу.
Культура, як право на самовизначення, і є тим,
проти чого ще 8 років тому розпочала криваву
війну російська федерація» [9], – справедливо
констатує Міністр культури та інформаційної
політики О. Ткаченко.
Відтак наша держава зрозуміла, що для
підвищення
конкурентоспроможності
національного бренду доцільно стимулювати
концентрацію в ньому насамперед культурного
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і
креативно-емоційного
потенціалів,
створювати умови для прискорення й адаптації
відповідних інноваційного оновлення форматів
та маркетингових інструментів. Саме це має
забезпечити синергетичні й комерційні ефекти
інтеграції національного бренду України на
конкурентні ринки позиціонування.
Висновки. Бренди «Ukraine NOW» (2018)
та «Ukraine: Innovating For the Future» (2021),
на жаль, не мали чіткої стратегії позиціонування
України як потужного культурного центру:
із власними іменами, сучасністю і культурними
здобутками. Останні бренди (2022) «Вravery
tо be Ukraine» та «Ukraine Now and Forever»
значно змінили своє спрямування і тематику.
Вони
креативно-культурні,
такі,
що
висвітлюють унікальну не економічноінвестенційну, а насамперед культурну
цінність, яка ґрунтується на характерних
ідентично-ментальних особливостях нашого
народу, які власне і є платформою для розвитку
країни та її позиціонування в світі. Останні
бренди
України
здатні
істотно
переформатувати пріоритети в сприйнятті
України у світовому просторі: змістити
акценти, змінити стереотипні та ціннісні
установки, привернути увагу до нашої держави
як потужного культурного центру у світі.
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ВИШИТИЙ І ТКАНИЙ РУШНИК ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
КУЛЬТУРНОГО КОДУ НАРОДНОГО КОСТЮМА НАРЕЧЕНОЇ
Мета роботи – дослідити специфічну роль рушника як ключового елемента весільного жіночого вбрання
в контексті його культурного коду; окреслити поняття культурного коду з погляду декоративного мистецтва
й народного світогляду; визначити роль вишитого рушника в жіночому весільному костюмі. Методологія
дослідження побудована на принципі історизму, системності й авторської об’єктивності. Також використано
загальнонаукові методи аналізу, аналогії, моделювання та системного аналізу. Наукова новизна. У статті
вперше розкрито специфіку вишитого рушника як елемента культурного коду жіночого весільного вбрання
українського народу. Окреслено роль рушника в народному костюмі нареченої як одного з його ключових
елементів, наповнених обереговим смислом, розглянуто його застосування як уособлення пояса. Пояснено
причини таких обрядодій. Висновки. Шляхом аналізу окремих виробів декоративно-ужиткового мистецтва
(рушників, частин костюма), комплексу обрядів і зразків усної народної творчості, дотичних до теми
дослідження, доведено, що вишитий рушник у весільній обрядовості українського народу відіграє важливу роль
саме з погляду його як елемента культурного коду вбрання нареченої. На низці прикладів розкрито способи
пов’язування його на наречену й нареченого та інших учасників обрядодій. Задля цього використано весільні
світлини та ілюстрації із зображенням наречених у традиційному святковому костюмі. До таких, зокрема,
належать ілюстрації весільного строю молодих із Херсонського повіту Херсонської губернії, костюми молодят
з Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії, світлина з весілля с. Боровикове Черкаської області
(середина ХХ століття).
Ключові слова: культурний код, вишитий рушник, народний костюм нареченої, жіноче весільне вбрання,
пояс, орнамент, український народний костюм, традиції.
Afonina Olena, Doctor in Art Studies, Professor of the Department of Choreography, National Academy of Culture
and Arts Management
Embroidered and Woven Towel (Rushnyk) as part of Cultural Code of Bride’s Traditional Costume
The purpose of the article is to study the specific role of the embroided towel (rushnyk) as a key element of
women’s wedding clothing in the context of its cultural code; outlining the concept of cultural code in terms of decorative
art and people’s worldview; to determine the role of the embroidered towel (rushnyk) in women’s wedding costume. The
methodology of the study is based on the principle of historicism, systematicity and author’s objectivity. General
scientific methods of analysis, analogies, modeling, and systemic analysis have also been used. Scientific novelty. The
article reveals for the first time the specifics of the embroidered towel (rushnyk) as an element of cultural code of women’s
wedding clothing of the Ukrainian people. The role of the embroided towel (rushnyk) in a traditional costume of a bride
is outlined as one of its key elements having a protective meaning, considering its use as personification of a belt. The
reasons for such rituals are explained. Conclusions. By analysing particular items of decorative and applied arts
(embroided towels, costume elements), as well as a set of rituals and examples of oral folk arts related to the topic of the
study, it has been proved that the embroidered towel (rushnyk) in wedding rituals of the Ukrainian people plays an
important role precisely in terms of using it as an element of cultural code of the bride’s clothing. A number of examples
reveal the ways of tying it to a bride and a groom, as well as other participants of the ceremony. For this purpose, wedding
pictures and illustrations depicting brides and grooms in traditional festive costumes were used. They included, in
particular, illustrations of wedding clothing of young people from Kherson county of Kherson province, costumes of
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newly married couples from Novhorod-Siverskyi county of Chernihiv province, a picture of a wedding in the village of
Borovykove, Cherkasy region (mid-20th century).
Key words: cultural code, embroidered towel (rushnyk), traditional costume of a bride, women’s clothing, belt,
ornament, Ukrainian traditional costume, traditions.

Актуальність дослідження зумовлена
потребою з’ясування ролі вишитого й тканого
рушника в українському жіночому весільному
костюмі як частини його культурного коду,
оскільки
цей
акцент
фактично
не
представлений у науковому середовищі й
потребує уваги на тлі актуалізації суспільного
інтересу українського народу до своєї
матеріальної та духовної спадщини.
Аналіз досліджень і публікацій. Під час
аналізу історіографії дослідження з’ясовано,
що у вітчизняному мистецтвознавстві й
історичній науці поняттю культурного коду
приділили
увагу
В. Карпов,
І. Юдкін,
О. Копієвська, Д. Кірнарська та інші науковці,
вивчаючи його з різнобічних підходів. Зокрема,
В. Карпов
зазначив,
що
«в
основі
антропологічного підходу є людина з її
уявленнями про красу світу, про суспільство і
його відносини з індивідом, свобода творчості
та вираження внутрішньої рефлексії і
ментальних станів» [6]. Визначає місце й
окреслює
трансформаційні
процеси
культурних кодів та національних культур у
межах
загальносвітових
глобалізаційних
процесів О. Копієвська, яка підкреслює:
«Зацікавлені
стейкхолдери
культурних
трансформацій активно порушують питання
щодо створення культурної послуги й
продукту, який здатний ідентифікувати,
визначити національну культуру, її колорит у
глобальній культурній картині» [8].
Беручи до уваги знаки й символи як
підґрунтя інформації, яку транслює культурний
код, до історіографії дослідження відносимо
працю С. Долеско «Особливості семантики
синього та жовтого кольору в одязі українців в
період російсько-української війни (2022 р.)»,
де вчена зазначає, що «Символи “акумулюють”
в собі історико-культурний шлях народу,
формують сучасність та закладають фундамент
майбутнього збереження нації» [5]. Феномен
символу як етнодуховний код нації описали
Л. Довбня й Т. Товкайло [4]. Антропоморфні
мотиви української народної орнаментики
вивчає О. Коновалова [7]. Питанню образної
складової народної орнаментики з акцентом на
антропоморфних
знаках
присвячена
монографія М. Селівачова [10].
Семантику українських рушників вивчає
Ю. Мельничук. Вчений акцентує на тому, що
рушник є одним із найсакральніших предметів
для українців, та аналізує роль рушників у
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матеріальній та духовній культурі, де окрема
роль відведена весільній обрядовості [9]. У
монографії Є. Антонової висвітлено роль
рушника як одного з провідних символів
української культури та атрибуту весільного
обряду [1]. Структура побудови весільної
обрядовості досліджена О. Кухаренко. У праці
Г. Кожолянко висвітлено передумови її появи,
символічно-ідейного навантаження. Традиції
української
весільної
обрядовості,
що
побутували на межі ХІХ та ХХ століть,
дослідила Т. Гаєвська.
Як
продемонструвало
вивчення
історіографічної бази, проблематика вишитого
й тканого рушника як складника культурного
коду жіночого весільного костюма лише
пунктирно розкрита в наукових публікаціях та
потребує детального аналізу.
Мета дослідження полягає в різнобічному
вивченні феномену весільного рушника (як
вишитого, так і тканого) з огляду на його
приналежність не тільки до циклу весільних
обрядів загалом, а передусім як невід’ємної
складової частини культурного коду весільного
костюма нареченої.
Виклад основного матеріалу. Мистецтво
народного костюма посідає важливу роль у
життєдіяльності національного суспільства,
оскільки допомагає окремим людям та
соціальним
групам
визначити
загальнонаціональну мету й напрям розвитку
людини в етносуспільстві. Водночас визначає
місце цього етносуспільства в глобалізованому
світі. Оскільки український народний костюм,
навіть попри значні трансформаційні зміни, що
відбувалися з ним із початку ХХ століття і
фіксуються в період сьогодення також, є
транслятором
культурного
коду
–
комплексного явища, у цьому контексті
представленого у формі знаково-символічної
системи українського народу як комунікаційнознакової системи, що накопичує, зберігає та
транслює інформацію [2].
Тож доцільним є твердження, що
український костюм сформувався протягом
історичного розвитку нації та відображає
світоглядну
систему
народу,
унікальні
архетипи, образи, цінності. Він є матеріальним
виявом етноідентичності й менталітету, навіть
попри значні локальні відмінності, згідно з
різноманіттям етнографічних регіонів України.
У процесі формування його загального
образу та культурного коду в ньому
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утверджувалась філософія народу. Відбувалось
це шляхом впливу господарсько-економічних,
географічних, сімейно-побутових та соціальноісторичних особливостей життя українського
народу. Відповідно до цього, культурний код
костюма – це візуальна ознака українського
народу, яка відображає його універсальні
характеристики, такі як: стереотипи поведінки,
життєві позиції, соціальні очікування в межах
культурно-цивілізаційних кордонів етносу. І
саме завдяки коду українського народного
костюма відбувається навчання, виховання
майбутніх поколінь, збереження історичної
пам’яті народу.
Культурний код костюма ми можемо
проаналізувати як систему, що складається з
кількох взаємопов’язаних частин. Перша –
головні цінності українського етносу та
нематеріальні прояви культури (менталітет,
світогляд, етноідентифікація). До другої
належать ідеали та переконання, що формують
загальний образ костюма відповідно до
історичного шляху українців. Наприклад,
образу жіночого костюма українок притаманна
гармонійність, плавність ліній, загальна
композиційна
єдність,
високий
рівень
естетизму. Третьою складовою частиною є
крій, техніки виконання, система знаків та
символів. У цьому випадку їх виразником є
традиційний орнамент.
Тут варто більш детально зупинитись на
тому, яка саме частина образу народного
костюма в матеріальному вияві транслює його
культурний код. Як зазначено вище, вона
уособлена передусім у знаково-символічній
системі. Тобто в українському вбранні
світоглядні позиції закладені в його
орнаментиці за допомогою символів та знаків.
Переважно – в орнаментиці сорочки як
основного елемента українського строю.
Якщо ж звернутись до традиційного
весільного костюма, то на його прикладі ми
повною мірою можемо відслідкувати структуру
культурного коду, оскільки він є уособленням
пласту інформації, що накопичилась протягом
історичного шляху розвитку української нації
та її нематеріальної культури. Ця інформація
поділяється на знаково-символічну систему
орнаментики, весільні обрядодії та фольклор
весільної тематики. Тобто традиційне вбрання
нареченої є діалогом матеріального й
духовного.
Щодо структури весільної обрядовості, то
вона складається з кількох циклів. Перший –
стосується перебування пари в статусі парубка
й
дівки,
сюди
належать
досягнення
домовленостей між хлопцем та дівчиною про

одруження, сватання, заручини. Другим етапом
є обряди в ракурсі перебування пари в статусі
наречених, куди належать розглядини,
створення гільця, випікання короваю тощо.
Третій етап безпосередньо стосується дійств,
коли пара вже в статусі молодого й молодої:
сюди можна віднести зустріч молодих, обряд
викупу, розплітання коси молодої, переїзд до
батьків молодого, загальна святкова вечеря,
обряд комори (перша шлюбна ніч). Останній
етап об’єднує обряди, коли молодята вже
перебувають у статусі чоловіка й жінки. Сюди
належать повесільні дійства, перезва (веселощі
з перевдяганням ряджених, піснями й танцями).
Переходячи до аналізу рушника у
весільній
обрядовості
як
складника
культурного коду вбрання, схарактеризуємо
його загалом. Рушники в житті українського
народу, окрім суто утилітарного призначення
(щоденний вжиток на побутовому рівні), були
пов’язані
з
календарною
обрядовістю,
землеробським культом та життєвими циклами
людини, серед яких чільні місця посідали
народження, хрестини, весілля, смерть.
Рушники відігравали сакральну роль,
оскільки уособлювали модель світогляду
людини, закодовану як у його формі, так і в
орнаментуванні. Це стосується як вишитих, так
і тканих рушників, які також побутували на
території України (рис. 1).
Ю. Мельничук акцентує на тому, що

Рис. 1. Наречена та наречений
із с. Яснозір`я. Фото «Метелики в голові»

«рушники використовували, враховуючи їх
велику силу, магію чи, виражаючись сучасною
мовою, дію, у різноманітних життєвих
ситуаціях. Довгий прямокутний шмат тканини
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Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
завжди в наших предків означав дорогу, шлях,
який веде людину, допомагає їй жити» [9].
Мистецтво орнаментики рушника є однією
з найвагоміших складових частин матеріальної
й духовної культури, тому що візерунок є
формою образного відтворення дійсності.
Усталеним у науковому середовищі є видовий
поділ орнаментів на геометричний, рослинний,
антропоморфний і зооморфний. Окрім цього,
виділено такі види кодів орнаментів вишитих
рушників:
астральний,
ландшафтний,
архітектурний, предметний та шрифтовий.
За характером сюжету та композицією
орнаментів рушника найпоширенішими є:
Дерево Роду (Вазон, Дерево Життя), стрічкове
орнаментування;
комплекс
геометричних
орнаментів, що виконували функцію центру
композиції рушника (зірка, ромб, хрест тощо);
багатоярусні
композиції;
решітки.
Орнаментика вишитих і тканих весільних
рушників
характеризується
поєднанням
чоловічого й жіночого начал. До таких
належать восьмикутна зірка, скомбінована з
прямим хрестом.
До розповсюджених орнаментальних
мотивів
весільних
рушників
належать
орнітоморфні – зазвичай парні зображення
голубів, лебедів, пав, орлів, півнів. Вони вишиті
головами одне до одного і в бік Дерева Роду, що
є символом єдності в парі. На весільних
рушниках поширення набули й антропоморфні
мотиви. У цьому контексті М. Селівачов
трактує їх смислове наповнення так:
«Антропоморфні знаки орнаментики – більш
конкретизовані зображення, так само, як і
реалії, метафори, поетичні образи, ознаки яких
лежать в основі графічного рішення та
номінативної осмисленості досліджуваних
зображень,
наповнені
багатошаровим
полісемантичним смислом. Він зводиться до
захисту від злих сил, магічної стимуляції
фертильності, оберігання життя, продовження
роду» [10].
Вишивала рушники як частину посагу
дівчина протягом усього дошлюбного періоду.
Це підтверджує і народне прислів’я: «Не
лінуйся, дівонько, рушники вишивати – буде
чим гостей шанувати». Важливого етапу
весільного дійства – ступання молодят на
рушник – стосується прислів’я: «На рушник
стати – вірного друга мати». Цікавою
традицією є нанесення за допомогою вишивки
написів на рушниках у формі ствердженьпобажань молодятам. Вони є уособленням
народного світогляду, де важливе значення
мали вірність, взаємоповага, турбота про членів
родини.
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Роль рушника відображена й у народній
пісенній творчості. Зокрема, про це свідчать

Рис. 2. «Весільні традиційні обряди».
Іван Гончар

слова з пісні, з якою наречена з дружками
запрошувала гостей на весілля: «Просили
батько й мати, І я прошу – Прийти до нас, І

Рис. 3. Весілля в с. Боровикове,
Черкаська обл., 40-ві роки ХХ ст.

радість розділити… Стелися, доле, рушниками,
У цей святковий гарний час». Або ж якщо під
час сватання дівчина відмовляла сватам, то не
подавала рушників. Про це є згадка в народній
пісенній творчості: «Посилав я старостів у
неділю, Думав, погуляємо на весіллю. Гей! Гей!
Га! Уха-ха! Дівчино, рибчино, молода. Мaли
повернутися з рушниками, Але повернулися з
гарбузами». Прощаючись із батьківською
хатою, молода співала: «Бувайте здорові, ви,
мої образи, Щом вас приберала, щом вас
приберала Тими рушниками». Запрошуючи
гостей до святкового столу, приспівували:
«Рушники стели барвисті на поріг, За столи
сідайте, Гості дорогі!»
Застосування вишитого рушника у
весільній обрядовості є доволі поширеним, він
відіграє важливу роль на кожному з її етапів.
Для
дослідження
інтерес
становить
використання рушника саме як імітації пояса.
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Рис. 4. Убрання молодих. НовгородСіверський повіт Чернігівської губернії
(Новгород-Сіверський р-н
Чернігівської обл.)

Тобто це був стилізований обрядовий «пояс»,
яким підперезували наречену або ж обох
молодят та деяких інших учасників весільних
обрядів, аби життя молодят було здоровим,
благополучним та щасливим.
Перед весіллям, під час випікання
короваю, всі жінки, причетні до цієї справи,
також повинні були бути підперезані
рушниками – це робили з метою побажати
майбутній родині добробуту. Варто окремо
згадати й іншу роль комбінації весільного
рушника з короваєм. Оскільки саме на
рушникові молодятам подавали коровай
(рис. 2).
Перев’язування молодих рушником як
поясом закріплювало новостворений союз,
символізувало злиття двох доль в одну на все
життя. Це робили й задля того, аби захистити
молоде подружжя від порчі, негативного
впливу нечистої сили на родину, оскільки в
поясі, який символізував рушник, закладена
потужна оберегова сила. До початку
ХХІ століття
збереглася
традиція
перев’язувати рушником не лише молоду, але й
обрядових осіб (рис. 3).
На прикладі весільного костюма молодих
Новгород-Сіверського повіту Чернігівської
губернії (рис. 4) бачимо, що рушникові
відведена важлива роль у вбранні нареченої як
одного з композиційних центрів. Дівчина
оперезана тканим рушником поверх розшитого
шовком фартуха, під яким була спідниця з
нагрудником і пишно вишита сорочка. На
голові
нареченої
–
весільний
вінок,
декорований помпонами з вовни. На

Рис. 5. Убрання молодих. Херсонський
повіт Херсонської губернії (Білозерський
р-н Херсонської обл.)

довершення ансамблю вбрання в руках
наречена тримає хусточку.
Дещо відмінною є ця традиція в
Херсонському повіті Херсонської губернії
(рис. 5), де рушник пов’язаний на праву руку
нареченого, вбраного у святкову сорочку,
вишиту рослинним орнаментом, жилет і
чумарку, яку декорували весільними стрічками.
А наречена, одягнена в сорочку з кокеткою,
плахту й запаску, підперезана широким тканим
поясом. За головний убір нареченої слугував
високий вінок зі стрічками.
Отже, наукова новизна дослідження
полягає в тому, що вперше в українському
науковому просторі привернуто увагу до
культурного коду жіночого весільного вбрання
крізь аналіз ролі вишитого й тканого рушника
як складника цього коду, що відіграє не лише
естетичну, а й ритуальну роль у весільних
обрядодіях: імітуючи пояс, рушник виконує
його естетичну та оберегову функції.
Висновки. У статті на основі аналізу
рушника як невід’ємної частини українського
весілля розкрито його місце в культурному коді
народного
костюма
нареченої.
Також
охарактеризовано поняття культурного коду з
погляду декоративного мистецтва й світогляду
українського народу. Проаналізовано весільну
обрядовість і зразки фольклору, дотичні до
тематики вишитого й тканого рушника,
доведено його значення у весільних дійствах.
Література
1. Антонова Є. І. На весілля з рушниками.
Донецьк : УкрНТЕК. 2002. 120 c.
2. Афоніна О. С. Особливості коду в культурі.
Вісник Національної академії керівних кадрів

93

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
культури і мистецтв : наук. журнал. Київ :
Міленіум, 2015. № 1. С. 94–98.
3. Афоніна О. С. Теоретичні основи дослідження
коду в культурі і «подвійного кодування» у
мистецтві. Культура і сучасність. 2015. № 2. С. 81–86.
4. Довбня Л.,
Товкайло Т.
Символ
як
етнодуховний код нації. Українська словесність у
полікультурно-освітньому просторі сьогодення : зб.
тез міжнар. наук. конф. Одеса, 2021. С. 55–60.
5. Долеско С. Особливості семантики синього
та жовтого кольору в одязі українців в період
російсько-української
війни
(2022 р.).
Міждисциплінарні дослідження: гуманітарні та
природничі науки : зб. матер. науково-практ. конф.
(Одеса, 22–23 лип. 2022 р.). Одеса, 2022. С. 7–10.
6. Карпов В. В. Антропологічне осмислення
архітектурної форми сучасності. Архітектура та
екологія : матер. ХI Міжнар. наук.-практ. конф.
Київ, 2020. С. 5–8.
7. Коновалова О. Антропоморфні мотиви
української народної орнаментики : монографія.
Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 156 с.
8. Копієвська О.
Локальні
культурні
ландшафти України в умовах гібридної реальності.
Тоталітаризм як система знищення національної
пам’яті : зб. наук. пр. за матер. Всеукр. наук.-практ.
конф., 2020. С. 182–184.
9. Мельничук Ю. Семантика українських
вишитих рушників. Руське Православне Коло. URL:
http://www.svit.in.ua/stat/rushnyk.pdf
(дата
звернення: 10.07.2022).
10. Селівачов М. Антропоморфні знаки /
образи народної орнаментики: язичницькі релікти,
фольклорні символи, міфологеми фейклору.
Народознавчі зошити. 2020. № 1 (151). С. 15–20.
DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.01.015

Афоніна О. С.

3. Afonina, O. S. (2015). Code theoretical basis
of research in culture and «Double coding» in Art.
Kultura i suchasnist, 2, 81–86 [in Ukrainan].
4. Dovbnia, L., Tovkailo T. (2021). Symbol as
ethno-spiritual code of the nation. Ukrainska slovesnist
u polikulturno-osvitnomu prostori sohodennia: zb. tez
mizhnar. nauk. konf. Odesa, 55–60 [in Ukrainan].
5. Dolesko, S. (2022). Peculiarities of the
semantics of blue and yellow colors in clothing of the
Ukrainians during the Russian-Ukrainian war.
Mizhdystsyplinarni doslidzhennia: humanitarni ta
pryrodnychi nauky: zb. materialiv: naukovo-prakt. konf.
Odesa, 7–10 [in Ukrainan].
6. Karpov, V. V.
(2020).
Anthropological
understanding of the architectural form of modernity.
Arkhitektura ta ekolohiia: materialy ХI Mizhnarodnoï
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОСТЮМ ЯК СИНТЕЗ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ВБРАННЯ ПЕРШИХ ЛЕДІ УКРАЇНИ)
Мета роботи полягає в комплексному підході до вивчення українського народного костюма в
соціокультурному контексті сучасності. При аналізі вбрання в етностилі в гардеробі перших леді України
важливо розглянути його як вияв поєднання національних традицій вбрання та сучасних підходів до його
трактування в суспільстві. Методологічною основою дослідження стали такі загальнонаукові методи, як-от:
метод узагальнення, системно-структурний та структурно-функціональний, що уможливили вияв і аналіз
традиційних та новаційних засад українського народного костюма і його елементів у сучасному дизайнерському
одязі України початку ХХІ століття. Наукова новизна статті полягає в тому, що зібрано, проаналізовано та
систематизовано джерелознавчий і фактологічний матеріал за обраною темою, проаналізовано передумови
«відродження» українського костюма, з’ясовано особливості використання окремих елементів костюма на
підставі політичних, економічних і соціокультурних чинників. Висновки. Визначено низку чинників, що
впливають на трансформацію елементів українського народного костюма в сучасному одязі, який створюють
українські дизайнери. Здійснено аналіз творчого доробку провідних українських дизайнерів періоду сучасності:
Оксани Караванської, Роксолани Богуцької, Оксани Полонець, Лілії Пустовіт, Артема Клімчука, Лілії
Літковської, бренду Lake, які свого часу створювали вбрання в етностилі першим леді України – Катерині
Ющенко, Марині Порошенко, Олені Зеленській – для їх участі в урочистих заходах. Це сукні, вишиті сорочки,
костюми, які дружини Президентів України вдягали, зокрема, на святкування Дня Незалежності України,
Міжнародного дня вишиванки. З’ясовано, що лідери суспільної думки, зокрема перші леді України, через
власний візуальний образ популяризують національну ідею, є прикладом для наслідування різних верств
населення України, сприяють збереженню національної ідентичності, впливають на загальносвітові тенденції
у фешн-індустрії.
Ключові слова: український народний костюм, традиції, сучасність, дизайн, перша леді України.
Bezuhla Ruslana, Doctor of Art Studies, Head of the Department of Theory and History of Culture, Modern Art
Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine
Ukrainian Folk Costume as a Synthesis of Traditions and Modernity (the case study of clothes of the first
ladies of Ukraine)
The purpose of the article is a comprehensive approach to the study of Ukrainian folk costume in socio-cultural
context of modernity. Analysing ethnic-style clothing in the wardrobe of the First Ladies of Ukraine, there is an urgent
need to consider it as a combination of national clothing traditions and modern approaches to its interpretation in the
society. The methodological basis of the study included general scientific methods, such as generalisation, systemicstructural and structural-functional methods that made it possible to identify and analyse traditional and innovative
foundations of the Ukrainian folk costume and its elements in modern designer clothing of Ukraine at the beginning of
the 21st century. The scientific novelty of the study consists in the fact that source and factual material on the chosen
topic has been collected, analysed and systematised, the prerequisites of "revival” of the Ukrainian costume have been
analysed, and the peculiarities of using the individual costume elements have been clarified on the basis of political,
economic, and socio-cultural factors. Conclusions. A number of factors influencing the transformation of Ukrainian
national costume elements in modern clothing created by Ukrainian designers have been identified. The creative heritage
of leading Ukrainian designers of modern period – Oksana Karavanska, Roksolana Bohutska, Oksana Polonets, Lilia
Pustovit, Artem Klimchuk, Lilia Litkovska, Lake brand, who created ethnic-style clothing of the First Ladies of Ukraine
– Kateryna Yushchenko, Maryna Poroshenko, Olena Zelenska – for their participation in ceremonial events has been
© Безугла Р. І., 2022
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analysed. These are dresses, embroidered shirts, suits worn by wives of the Presidents of Ukraine, in particular, to
celebrate the Independence Day of Ukraine and the International Vyshyvanka Day. It has been found that leaders of public
opinion, in particular the First Ladies of Ukraine, through their own visual image, popularise the national idea, are an
example for imitation by different layers of Ukrainian population, contribute to preservation of national identity, influence
global trends in the fashion industry.
Key words: Ukrainian folk costume, traditions, modernity, design, the first lady of Ukraine.

Актуальність
теми
дослідження.
Український народний костюм – це безцінний
витвір, одяг, що пройшов у своєму розвитку
довгий шлях, тісно пов’язаний з історією
народу, його естетичними й моральними
цінностями. Будь-який народний костюм
багатозначний і неповторний: це не лише
яскравий самобутній елемент культури, а й
синтез різних видів декоративної творчості, що
зберіг традиційні елементи крою, орнаменту,
використання матеріалів та прикрас, властивих
одягу в минулому. Мистецтво сучасного
костюма не може розвиватися у відриві від його
історичного коріння та національних традицій.
Переосмислення досвіду майстрів та митців, які
працювали з українським народним костюмом
та його елементами, сприятиме верифікації
історико-культурних процесів, що впливали на
його розвиток, виявленню національної,
регіональної та локальної специфіки, адже
культура загальнонаціонального костюма, з
одного боку, пов’язана з минулим, а з іншого –
виконувала й виконує функцію репрезентації
нації в період сучасності.
Українська
культура
та
мистецтво
опинилися в нових воєнних реаліях, відбувся
злам
«звичної»
та
«природної»
інфраструктури культурного й мистецького
життя і часткова зміна ціннісних орієнтацій у
суспільстві. Тема війни як жахіття та
катастрофи не є новою для мистецтва, але
кожна війна змінює зображальну мову
мистецтва та її осмислення. Дослідження
питань, що порушені в цій статті, відбувається
в воєнний період та в час, який є новим для
українського мистецтва взагалі та дизайну
одягу зокрема, що знаходяться на стадії свого
розвитку та переживають черговий етап
трансформації, а у сфері моделювання одягу
посилюється роль народних традицій, а саме –
звернення до народного костюма. Актуалізація
значення народного костюма на початку
ХХІ століття пов’язана ще й з тим, що він
уособлює світоглядну систему українців, що
сформована віками й утілена засобами
декоративно-ужиткового мистецтва. Високий
художній рівень оздоблення кожного з
елементів вбрання не лише відображає
емоційну насиченість та естетичні уподобання
українського народу, але й підтверджує
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високий рівень майстерності українських
майстрів.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Теоретичною базою роботи стали роботи
науковців, зокрема З. Васіної, Т. КариВасильєвої,
О. Косміної,
К. Матейко,
Г. Стельмащук, Т. Тканко та ін., які приділили
значну увагу опису костюма як цілісної
системи, так і кожному з його окремих
елементів, з урахуванням регіональних
відмінностей призначення, крою, декору,
матеріалів створення тощо. Центральною
темою дослідницької діяльності І. Свйонтек та
М. Селівачова стала народна орнаментика в
декоративному мистецтві, зокрема й в одязі.
Наукова робота М. Костельної присвячена
історичному аспектові, а саме – особливостям
застосування етномотивів у роботі дизайнерів
будинків моделей в Україні в 70-х роках
ХХ століття [4]. Дослідниця Н. Король
привернула увагу до того, що «здебільшого
майстри високої моди в сучасній Україні
апелюють до інтерпретацій народних традицій
в ансамблях дитячого святкового одягу,
натомість меншою мірою це стосується
повсякденної дитячої моди» [3]. З погляду
набуття знань з декоративно-прикладного
мистецтва й народної культури варто згадати
напрацювання Т. Ніколаєвої, яка розглянула
національні традиції як основу для підготовки
фахівців з дизайну одягу [5].
Мета дослідження. З огляду на специфіку
дослідницької теми мета статті полягає у
вивченні
проблематики
візуальної
демонстративності й значення бренду митця в
сучасній системі цінностей у мистецтві на
прикладі використання етномотивів в одязі
перших леді України, створеного провідними
українськими дизайнерами періоду сучасності.
Виклад основного матеріалу. Для нинішньої
моди матеріальна й духовна спадщина слугує
історичним ядром художніх стилів, традицій
національної історії. Тому першим чинником,
що в різні історичні періоди активізував
трансформаційні процеси, які відбувались з
народним костюмом, є художні практики, носії
яких – майстри зі створення окремих елементів
вбрання. Особливо це стосується практик,
дотичних
до
декоративно-ужиткового
мистецтва,– ткацтва, вишивки тощо. Сучасний
період не став винятком: зазначені процеси
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Рис. 1. Катерина Ющенко
в сорочці від Оксани Караванської

Рис. 2. Катерина Ющенко в сукні
від Роксолани Богуцької, 2008 рік

спостерігаються й у творчості дизайнерів
одягу, оскільки деякі з них суворо
дотримуються канонів вишивання у створенні
осучасненої версії народного вбрання.
Аналізуючи основні тенденції розвитку
українського костюма ХХІ століття, маємо
розуміти, що використання в дизайні сучасного
вбрання елементів народного костюма – це не
лише данина традиції та основам світогляду
українського народу, але й результат діяльності
сучасних дизайнерів одягу, які принесли в
нього власну «філософію». Одяг – це частина
особистості,
а
мода
формує
власну
індивідуальність
[8].
Задоволеність
вітчизняного споживача модним одягом, як і
раніше, відбувається здебільшого за рахунок
імпорту зарубіжної продукції, тому українські
дизайнери одягу змушені активно конкурувати
зі світовими брендами за більш заможні
верстви населення та з явищем масового
перевиробництва у сфері легкої промисловості

країн Азії. У цьому контексті вітчизняні
дизайнери у своїй творчості з метою
задоволення потреб українських споживачів
різних соціальних статусів та водночас задля
того, аби посісти свою нішу в середовищі моди,
звертаються до національних традицій як
інструмента з досягнення обох зазначених
вище вимог, що є другим чинником впливу на
світогляд дизайнерів.
Загальновідомо, що моді як невід’ємній
частині сучасного життя людини, притаманна
мінливість. Швидкоплинні модні тенденції, які
створюють на подіумах в Італії та Франції як
ключових центрах світової моди, спричиняють
значний вплив на формування світоглядних
позицій українських дизайнерів. Це відповідно
є третім чинником, який через дизайнерське
бачення і під впливом глобальних модних віянь
активізує
трансформації
національного
костюма. Тренди мають значний вплив на стан
збереження народних традицій як творення, так
і способу носіння національного костюма і його
окремих
елементів.
«Мистецтво
стає
артдіяльністю, а при оцінці рівня художності
важливу роль почали відігравати такі
позахудожні
критерії,
як
модність,
актуальність, популярність автора» [1, 49]. У
цьому контексті «бренд митця набуває рис
міфу, що дає змогу припустити, що
перетворення твору мистецтва на товар-бренд,
наратив, а потім на міф є системною
особливістю розвитку будь-якого ринку» [1, 52].
Стрімкий розвиток соціокультурних,
інформаційних, технічних процесів кінця ХХ –
початку
ХХІ ст.
характеризується
інформаційним перенасиченням і розширенням
глобальних можливостей розвитку вітчизняної
моди. Ключовим питанням вивчення бренду в
галузі моди, а саме українського народного
костюма, є розуміння значущості ролі
дизайнера одягу.
Практика створення в період сучасності
численних брендів у сфері дизайну одягу є
відгуком на світові тенденції галузі. Якщо ж
узяти до уваги етнопатріотичні запити, що зі
здобуттям Україною незалежності зростають у
суспільстві,
це
стосується
й
появи
дизайнерських брендів, що створюють вбрання
в етностилі. Мода служить універсальним
механізмом, що керує соціальним цілим: не
тільки виробництвом і споживанням речей,
рекламою, культурою, засобами масової
інформації, а й ідеологічними та соціальними
змінами
[7].
Водночас
спостерігається
тенденція швидкої появи та зникнення нових
брендів у сфері української моди.
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Рис. 4. Марина Порошенко в сукні
від Лілії Пустовіт, 2014 рік

Рис. 3. Марина Порошенко в сукні
від Оксани Полонець, 2017 рік

Для дизайнера стратегія просування
бренду так само важлива, як і для великої
компанії. Однак бренд дизайнера відрізняється
передусім тим, що дизайнер відповідає
безпосередньо своїм ім’ям за успіхи й невдачі,
пов’язані з його продукцією. Але й у першому,
і в другому випадку важливою частиною
маркетингової стратегії просування бренду є
робота з лідерами суспільної думки, які є
носіями нових модних тенденцій. Це,
наприклад, громадські діячі, зірки шоу-бізнесу,
блогери та ін., які зазвичай виконують роль
рекламних демонстраторів вбрання. Залучення
селебриті є не тільки потужним інструментом
просування дизайнерської продукції серед
різних споживацьких груп, але й сприяє
розширенню цільової аудиторії, привертає
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увагу до імені дизайнера і, як наслідок, до його
продукції. Лідери думок – посередники, які
транслюють у суспільство ідею дизайнера й
цінності бренду. Але в уяві споживача ця ідея
вже сприймається як ідея людини-лідера
суспільної думки, якій довіряють. Тож що
більше відомих людей транслюватимуть
власним прикладом у суспільство національну
ідею, візуалізовану та репрезентовану в
дизайнерському етновиробі, то масштабнішою
буде трансформація традиційного образу
національного костюма.
Спробуємо розглянути це твердження на
аналізі схеми «дизайнер – лідер суспільної
думки – національний костюм» на прикладі
вбрання перших леді України, які в цьому
випадку виступають ідейними лідерами
українського
суспільства.
С. Долеско,
досліджуючи мистецтвознавчий трансфер
українського народного костюма, наголошує на
тому, що передача вікових світоглядних
установок через народне вбрання або його
елементи залежить від носія цих цінностей,
зокрема від активної популяризації дружинами
Президентів українського народного вбрання,
його елементів у державних протокольних
заходах [2, 88]. Тож предметно розглянемо
творчий доробок українських дизайнерів одягу
Оксани Караванської, Роксолани Богуцької,
Оксани Полонець, Лілії Пустовіт, Артема
Клімчука, Лілії Літковської та бренду Lake, у
виробах яких перші леді транслювали
український етностиль.
Оксана Караванська створила велику
кількість упізнаваних святкових образів для
Катерини Ющенко, дружини Президента
України Віктора Ющенка, для участі в
урочистостях з нагоди державних свят, зокрема
Дня Незалежності України. Окремо слід
виділити сукні й сорочки з елементами
вишивки різних регіонів України (наприклад
борщівської вишивки), де домінують чорний,
червоний кольори на білому тлі (рис. 1). У
вбранні від Роксолани Богуцької на загал
Катерина Ющенко з’являлася неодноразово.
Один з найяскравіших образів – сукня, що
поєднала в собі елементи вечірнього вбрання та
етностилю, вишита бісером за мотивами
традиційної буковинської вишитої сорочки.
Сукню було доповнено паском та сумочкою,
декорованими в стилістиці сукні (рис. 2).
2014 року Лілія Пустовіт створила для
Марини Порошенко святкову сукню для участі
в урочистостях з нагоди інавгурації Петра
Порошенка (рис. 4). У виконаній у блакитножовтих кольорах довгій сукні-спідниці
уособлено водночас і прапор, який довкола себе
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Рис. 5. Олена Зеленська в сукні
від Артема Клімчука, 2019 рік

доньок Марини та Петра Порошенків –
Олександри та Євгенії – також були створені
Оксаною Полонець.
Не стала винятком серед перших леді й
Олена Зеленська, яка також віддає перевагу
одягу від українських дизайнерів. На
церемонію
інавгурації
Володимира
Зеленського перша леді одягла сукню і кейп
молочного кольору з ручною вишивкою від
українського дизайнера Artem Klimchuk
(рис. 5). До Дня Незалежності (2022) перша
леді обрала брючний костюм від українського
бренду Lake. Костюм був прикрашений ручною
вишивкою (майстер Руслан Панчук) – це
стилізована квітка мальви, виконана різними
стібками, характерними для вишивки рушників
із різних регіонів України. Це полтавська гладь
із настилом, ретязь, просо, рядок, шахівниця,
містечка, качалочка та стебловий шов. Такий
набір стібків символізує різноманітність та
єдність України (рис. 6). Образи першої леді від
дизайнерки Лілії Літковської запам’яталися
білим костюмом із сучасного домотканого
полотна, який дружина Президента обрала для
офіційної подорожі до Катару, та вишитим
жилетом на День вишиванки (2021) (рис. 7).
Аналіз численних інтернет-ресурсів дає
змогу стверджувати, що після демонстрації
першими леді, які є одними з найвпливовіших
лідерів суспільної думки періоду сучасності,
під час урочистих заходів вбрання, у якому
наявні елементи традиційного костюма, в
суспільстві зростає інтерес до нього. Пересічні

Рис. 6. Олена Зеленська в убранні
від українського бренду Lake, 2022 рік

обмотували учасники революційних подій на
Майдані, і стилізована плахта, де роль
«сорочки» виконує нижня частина вбрання
світло-жовтого кольору, а «плахти» – верхня
частина, блакитна. 2017 року, до Дня
Незалежності України, перша леді Марина
Порошенко обрала ексклюзивну сукню
пудрового
відтінку
з
вишитими
та
мереживними вставками (крупний рослинний
орнамент) білого кольору від «Дизайн-студії
Оксани Полонець» (рис. 3). Вишивка на сукні
виконана шовковими й бавовняними нитками в
поєднанні із шовком, маркізетом і бавовною.
Орнаментальні мотиви базувались на типовій
вишивці
козацької
верхівки
XVII–
XVIII століть. Примітно, що святкові образи

Рис. 7. Олена Зеленська в образі
від Лілії Літковської, 2021 рік

українці також починають застосовувати
окремі частини костюма (наприклад сорочку,
пояс, прикраси) у святковому та повсякденному
99

Образотворче мистецтво, декоративне…
гардеробі. У дизайнерів одягу зростає кількість
замовлень, що спонукає їх розробляти нові
елементи декору з використанням етномотивів
та випускати нові колекції етновбрання.
Наукова новизна дослідження обумовлена
тим,
що
вперше
в
українському
мистецтвознавстві на прикладі вбрання перших
леді України розглянуто трансформаційні
процеси, що відбуваються з національним
костюмом на початку ХХІ століття, на перетині
традицій та сучасного бачення як дизайнерів,
так і їхніх клієнтів. Задля цього здійснено
систематизацію
та
аналіз
потужного
джерельного й фактологічного матеріалу, що
стосується обраної теми, описано застосування
окремих елементів народного костюма в
гардеробі перших леді України.
Висновки. Кожна історико-культурна епоха
створює власну «картину світу», властивий для неї
спосіб художнього бачення світу, свою
сукупність загальних, переважно неявних
передумов художньої творчості та, власне,
тільки для неї характерне мистецтво, а зміна
історичних
епох
означає
кардинальну
трансформацію способу художнього бачення,
відповідно й радикальний переворот у
художньому трактуванні світу. Етнічний стиль –
це унікальний напрям у дизайні, відродження
традицій та вдосконалення їх у сучасному світі.
Визначено низку чинників, які впливають
на трансформацію елементів українського
народного костюма в сучасному одязі, який
створюють українські дизайнери. До таких
факторів можна віднести вплив народних
традицій на мислення дизайнера; суспільну
потребу у вбранні в етностилі, сформовані як
внутрішньодержавними, так і світовими
процесами, що спонукає дизайнера створювати
сучасний одяг з використанням елементів
українського народного костюма; вплив
загальносвітових тенденцій на світоглядні
позиції творчої діяльності дизайнера, лідерів
суспільної думки. З’ясовано, що перші леді
України є одними з найвпливовіших лідерів
суспільної думки, національний український
колорит у гардеробі яких є прикладом для
наслідування різних верств населення України
та сприяє підйому патріотичного духу
українського народу в часи соціальнополітичних трансформацій.
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ЕТНОКУЛЬТУРНІ КОДИ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМА
У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ СВІТУ ВИСОКОЇ МОДИ
Мета роботи – з’ясувати варіативність відбиття етнокультурних кодів традиційного українського костюма
в кутюрних витворах світу високої моди. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного
підходу, а також сукупності таких наукових методів, як аналітичний, компаративний, культурологічний,
мистецтвознавчий, семіотичний, що дало можливість комплексно розглянути означену проблематику та
сформулювати обґрунтовані висновки. Наукова новизна характеризується системним узагальненням
проблематики взаємодії етнічних компонентів культури (на рівні етнокультурних кодів та семантичного ряду)
із сучасними культурно-мистецькими візіями у вимірі світу високої моди. З’ясовано, що специфіка взаємодії
моди та етнічної культури виявляється в запозиченні модою народної символіки, але втілення їх підпорядковане
знаково-символічному коду сучасності, цей процес фактично відбувається по лінії локальне-глобальне.
Висновки. Мода як соціокультурний феномен являє собою сформовану семіосферу, яка є рухомою структурою,
що опосередковується як загальними культурними тенденціями своєї доби, так й ідеалами та цінностями
суспільства, його вподобаннями. Мистецтво високої моди Haute couture втілює авторські зразки-концепти, які
наділені низкою значень і конотацій, ретранслюючи їх на загал. Мода виступає відкритою системою культурних
інтерпретацій, цитованості, варіативності, формуючи новий семіотичний простір. Використання етнічних
компонентів та етнокультурних кодів у витворах високої моди не лише додає їм «глибини звучання» та
полістилізму, але й включається в мистецьку постмодерну гру та обмін сенсами, знаками в системі
символічного / уявного / реального, утворюючи нові культурні тексти. Українські етнокультурні коди в практиці
високої моди неодноразово були долучені до створення колекцій світових модних брендів, надаючи зразкам
оригінальної варіативності та колориту. Водночас світ високої моди актуалізує рівні культурного сприйняття
етніки, традиції, оновлюючи й розширюючи художню мову сучасної культури.
Ключові слова: етнокультурні коди, висока мода, кутюрні витвори, український традиційний костюм,
етнічна культура, глобальне, локальне.
Denysіuk Zhanna, D.Sc. in Cultural Studies, Head of the Research and Publishing Department, National Academy
of Management Culture and Arts
Ethno-cultural Codes of the Ukrainian Traditional Costume in the Reflection of the World of High Fashion
The purpose of the work is to find out the variability of the reflection of the ethno-cultural codes of the traditional
Ukrainian costume in the couture creations of the world of high fashion. The research methodology is based on the
application of a systemic approach, as well as a set of such scientific methods as analytical, comparative, cultural, art
history, and semiotic, which makes it possible to comprehensively consider the given issue and formulate well-founded
conclusions. Scientific novelty is characterised by a systematic generalisation of the problem of the interaction of ethnic
components of culture (at the level of ethno-cultural codes and semantic series) with modern cultural and artistic visions
in the dimension of the world of high fashion. It has been found that the specificity of the interaction of fashion and ethnic
culture is manifested in the borrowing of folk symbols by fashion, but their embodiment is subject to the sign-symbolic
code of modernity, this process actually takes place along the local-global line. Conclusions. Summarising, we note that
fashion as a socio-cultural phenomenon is a formed semiosphere, which is a moving structure mediated both by the
general cultural trends of its time, and by the ideals and values of society, its preferences. The art of high fashion Haute
couture embodies author's samples-concepts, which are endowed with a number of meanings and connotations, relaying
them in general. Fashion acts as an open system of cultural interpretations, citations, variability, forming a new semiotic
space. The use of ethnic components and ethnocultural codes in high fashion works not only adds to them "depth of
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sound” and polystylism, but is also included in the artistic postmodern game and exchange of meanings, signs in the
symbolic/imaginary/real system, forming new cultural texts. Ukrainian ethno-cultural codes in the practice of high fashion
were repeatedly included in the creation of collections of world fashion trends, giving the samples original variability and
color. At the same time, the world of high fashion actualises the levels of cultural perception of ethnicity, tradition,
updating and expanding the artistic language of modern culture.
Key words: ethnocultural codes, high fashion, couture products, Ukrainian traditional costume, ethnic culture,
global, local.

Актуальність теми дослідження. Мода є
соціокультурним
феноменом,
на
який
впливають, з одного боку, загальні художні,
етичні та етнокультурні норми, а з іншого – такі
специфічні характеристики, як глобальність,
універсальність, мобільність та гра. Мода є
частиною
загального
культурнокомунікативного процесу й виконує функції
соціалізації та ідентифікації особистості,
будучи однією з основних форм залучення
індивіда
до
соціокультурного
досвіду.
Концептуальні тенденції в моді можна
розглядати як візуалізацію культурної та
соціальної систем та їх смислів. Мода як цілісне
соціокультурне явище формує оновлення
символічної ідентичності, впливаючи на
повсякденне
життя,
його
моделі
та
ритуалізовані культурні практики.
Візуальна система символів моди є
важливою
складовою
та
компонентом
загальнокультурних ритуалів, у яких зовнішній
вигляд є ключовим фактором ідентифікації.
Мода – важливий регулятор колективної
поведінки, принципами якої залишаються
прагнення позначити статус, групову чи
індивідуальну ідентичність. Водночас мода
активно запозичує етнокультурні коди та інші
елементи народних культури. Осібно варто
зосередити увагу саме на мистецтві високої
моди, яке націлене на творення модних зразків,
що мають глибокий авторський задум,
концептуальне вирішення і слугують певними
мистецькими артефактами, що відбивають
тенденції творчого пошуку на певному відрізку
часу, репрезентуючи свою добу й творцядизайнера в ній. Звернення світу високої моди
до етнічної традиції є також показником
незмінного культурного розвитку, що черпає
свої можливості в глибинних пластах народної
культури, поєднуючи бачення сучасного світу
дизайнерами та художниками. Український
традиційний одяг неодноразово слугував
джерелом натхнення для світових дизайнерів
високої моди, особливо підвищений інтерес до
нього спостерігаємо останнім часом, з огляду
на події воєнного часу та «моду на
українськість».
Водночас
представники
світових модних брендів висловили свою
солідарність з Україною в боротьбі проти
російських окупантів. Залучення українських
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дизайнерів до розробки та творення нових
колекцій високої моди слугує не лише жестом
підтримки, але й можливістю репрезентувати
українську спадщину на основі етнокультурних
кодів традиційної культури.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням
використання
етнічності
та
етнічних
компонентів у дизайні моди загалом, взаємодії
етніки та високої моди, семантики моди,
етнокультурних
цінностей
присвячені
публікації таких дослідників, як: І. Андрощук
[1], М. Бармак [2], М. Глиняйлюк [5],
І. Давиденко[5], І. Ілюк [5], О. Кизимчук [10],
А. Конотоп [10], Т. Кротова [5], О. Лавренюк
[7], К. Леонова [9], Л. Мельник [10],
О. Наумкіна [13; 14], Т. Огаренко [15], І. Паніна
[16], В. Парчевська [16], В. Сандюк [17],
Л. Сандюк [17], А. Селезньова [18], О. Тканко
[19; 20], О. Тригуб [21], І. Шморгун [22];
дисертації
В. Галудзіної-Горобець
[4],
О. Лагоди [8], М. Мельник [11] та ін. Водночас
акцентування символічно-знакової природи
виразу етнічного в практиці витворення
кутюрних зразків моди потребує системного
узагальнення як феномен сучасної культури.
Мета роботи – з’ясувати варіативність
відбиття етнокультурних кодів традиційного
українського костюма в кутюрних витворах
світу високої моди.
Виклад основного матеріалу. Культурні
коди реалізуються в знаково-символічній
формі, де знаки не лише «заміщують» реальні
об’єкти, а й визначають характер комунікації.
Кожна етнічна культура розвивається як
неповторна та унікальна частина світової
культури, що усвідомлює і виявляє себе в ній.
У діалектичному ряді одиничного, особливого
та загального, на рівні характеристики
поодиноких явищ та їх властивостей світова
культура постає як «загальне»; індивід
виступає як «одиничне», як носій етнічної
культури, як гранична, найменша одиниця
культурної реальності, а як «особливе» постає
етнос – суб’єкт культури певного типу.
Етнологічний ракурс культури виходить з її
іманентного прояву та існування в етносі, що є
суб’єктом
культури.
Етнічний
рівень
етнокультурної реальності відбиває існування
етнічних спільнот у їх просторово-часовій та
локальній дискретності. Етнокультурні типи є

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
не альтернативою, а кордоном загального,
необхідними
локальними
складовими
культурного універсуму. Аналізуючи культуру
як
певну
систему
цінностей,
маємо
враховувати, що весь комплекс ціннісних
орієнтацій
етносу
структурований
магістральною аксіологічною віссю, яка
забезпечує його цілісність, стабільність та
життєздатність.
В еволюції людської культури поява моди
як особливого виду соціальної комунікації
зумовлена насамперед фактором втрати одягом
свого технічного призначення, трансформацією
на знак приналежності до статусу або певної
ролі [15, 182].
У контексті сучасних процесів у культурі
на рівні глобального-локального вартує уваги
питання взаємодії світу високої моди, що
слугує
динамічним
соціокультурним
феноменом, з етнічними культурними кодами
традиційних народних культури, завдяки чому
створюються нові культурні тексти (витвори –
модні
артефакти)
шляхом
нової
інтерпретативності, інтертекстуальності та
цитатності.
З розвитком суспільно-політичних й
економічних відносин ще від початку
ХХ століття
у
високій
моді
вже
використовували мотиви та компоненти етніки
для створення колекцій. Згодом низка відомих
дизайнерів
провідних
Будинків
моди
звертається до етнічної теми як до можливості
внести етнокультурну специфіку у fashionпростір. Це бельгієць Д. ван Нотен, французи
Ж.-П. Готьє
та
К. Лакруа,
англієць
М. Вільямсон,
американка
китайського
походження В. Там, які використали у своїй
творчості спадщину етнічних культур афроазійського регіону. На основі переосмислення
етнічних традицій Індії, Китаю, Японії, Ізраїлю,
Туреччини, Африки було створено низку
колекцій: «Раббі-шик» (осінь / зима 1993–
1994), «Тату» (весна / літо 1994) та «Монголи»
(осінь / зима
1994–1995)
Ж.-П. Готьє;
«Натхненний масаями» (весна / літо 1997),
«Китайська колекція» (осінь / зима 1997–1998)
для Будинку Dior Дж. Гальяно (осінь / зима
1998–1999); «Будда» та «Мао» В. Там;
«Візантія» К. Лагерфельда (зима 2011).
Всесвітньовідомі японські дизайнери (Х. Морі,
І. Міяке, Р. Кавакубо), у свою чергу, власну
етніку піднесли на рівень світової моди, не
розчинившись у глобальних трендах, а
зробивши власну культурну ідентичність
органічною частиною сучасної культури.
Не менш яскравими були етноколекції
Джона Гальяно для Christian Dior Haute Couture,

які він присвячував народам Середнього Сходу,
Індії, Тибету, Китаю, Японії. У колекції осінь –
зима 2001/2002 року під враженням теракту
11 вересня у США Гальяно змішав військові
пальто, вистібані монгольські куртки та вишиті
мереживні сукні зі східними джелабами,
туніками, «палестинськими» сорочками та
масивними хутряними чоботами. Показ
завершували райдужні сукні, прикрашені
метеликами
«кислотних»
кольорів,
персонажами мультфільмів та «смайликами».
Цей еклектичний колаж дизайнер назвав «Барбі
мандрує в Тибет», акцентуючи на власному
несерйозному ставленні до моди [9, 357].
Високе кравецьке мистецтво вплинуло на
образні вирішення костюма та процес його
формоутворення.
Зміст
збагачувався
розмаїттям відтінків прочитання завдяки
особливій художньо-виразній мові, яка
відтворювала задуманий кутюр’є образ. Ідейнообразне насичення в одязі стало предметом
особливого споживання – художнього, що
сприяло
концептуалізації
костюма
Haute Couture [8, 10].
Етнічний стиль дає змогу дизайнерам,
спираючись на культурну самобутність
народів, відійти від стандартних шаблонів,
привнести в моду нові кольори, матеріали,
аксесуари, враження. Українська вишивка
сьогодні – складне, багатогранне явище, що
розвивається у сфері традиційно-побутового,
самодіяльного
мистецтва
та
творчості
художників-професіоналів. Вона є складовою
частиною народного костюма. Її активно
використовують у сучасному одязі, що надає
йому своєрідності та неповторності [22, 113].
Неабияке захоплення і любов до вишивки
в колекціях на подіумі демонструють такі
найбільші представники індустрії моди, як
Alberta Ferretti, Balmain і Gucci, Dolce &
Gabbana. Саме вони створили проєкт підтримки
сімейних цінностей, обличчям якого обрали
сім’ю з України в національному вбранні. У
цьому образі вони вбачали силу сімейних
цінностей та єдність родини. Ж.-П. Готьє
створив свою унікальну українську колекцію
ще 2005 року – після відвідин України та подій
Помаранчевої революції. Дизайнер чи не
перший зі світових кутюр’є використав
українську вишивку у своїй колекції. Сукні в
його виконанні отримали своєрідні назви
українських історичних країв, а зал, у якому
проходив показ, був поділений на сектори із
назвами сучасних українських міст. Дім моди
Gucci використав українські мотиви вишивки в
осінньо-зимових колекціях 2008–2009 років
[17, 128].
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Модний дім Валентино також звертався до
української
традиційної
культури:
він
представив вишиті сукні, і сорочки, і навіть
верхній одяг у гуцульському стилі («камізелі»
та «жупани»). У колекції Sportmax італійський
бренд використовував широкі та великі
орнаменти, що нагадують борщівську вишивку.
Для осені 2016 року він підготував вишиті
сукні, схожі на борщівські сорочки. У своїх
сукнях
дизайнери
використовували
як
традиційні тканини для вишиванки, так і досить
незвичні: шовк, атлас, кашемір, вовну та
бавовна. Незвичними також були й фасони
вишиванок
та
їх поєднання.
Своїми
авторськими розробками світові дизайнери
змогли по-новому відкрити українську
вишиванку та започаткувати етнічний тренд у
модному одязі [17, 129].
2013 року всесвітньовідомий бренд Dolce
& Gabbana випустив колекцію одягу,
декоровану українською вишивкою. Одяг мав
величезний успіх серед світових модниць і
збурив нову хвилю уваги до традиційної
української культури. Створення колекції, яка
буде модною і при цьому збереже самобутність
національного костюма, вимагає від дизайнерів
знань не тільки в галузі сучасних тенденцій
моди та інтуїції в питаннях їх розвитку, а й
професійних навичок зі стилізації [18].
На думку багатьох дослідників, введення
української етніки у світ високої моди, на
подіум свідчить про визнання її естетичного
рівня. Звернення до етніки можна розуміти як
певну екзотику чи утвердження власної
культури та спадковості, однак водночас це
свідчить про визнання естетичного рівня,
достатньої самобутності та впізнаваності
українського
колориту
на
рівні
із
«найяскравішими»
культурами-тематиками,
образами, що використовують як тематики в
колекціях: циганська культура, африканська,
різноманітні стилі тощо. Характерними рисами
мистецтва сучасного костюма дослідники
вважають: цитатність, інтертекстуальність,
мультикультуралізм,
фрагментарність,
сексуальність, деканонізаційність, гротеск,
іронічність, театралізаційність та ін. [13, 149].
В аналізі етнонаціональної варіативності в
дизайні колекцій Haute Couture необхідно
враховувати також зв’язок їхньої актуалізації із
загальнокультурними процесами, тенденціями
моди, рівнями творчого осмислення в різних
дизайнерів [9, 355].
Варто також зазначити, що звернення до
тематики етнічної культури, використання її
знаково-символьного коду наявне фактично в
багатьох часових проміжках і зумовлене як
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відчуттями кризовості в культурному розвитку,
так і актуалізацією та браком особливої
новизни у творчих пошуках. Етнічне як
автентичне,
справжнє
завжди
постає
першоджерелом,
що
містить
духовносакральну складову, спроможну набувати
щоразу нової конфігурації, звучання та
інтерпретації у вимірі іншого культурнопросторового та часового континууму. Тим
самим етнічне набуває нової актуальності,
формуючи еклектичну естетику, впливаючи на
розвиток художньої культури й мистецтва
загалом. Як відзначає К. Леонова, для світової
моди традиції національного костюма – це
лише певна сукупність стереотипних знаків і
художньо-естетичних
прикмет.
Сучасна
транснаціональна
мода
відійшла
від
однозначних тенденцій і пропонує багато
різних варіантів етнічних стилів, які можна
комбінувати відповідно до смаку та настрою.
Тобто етнічна самобутність подається як певна
гра.
Зовсім
по-іншому
сприймається
етнонаціональний напрям фешн-дизайну на
локальному рівні. Представники тих етнічних
груп, традиційні мотиви яких обіграють
всесвітньовідомі
дизайнери
та
бренди,
сприймають «рідні» елементи як прояв
культурної солідарності й підвищення власної
значущості у світовому контексті [9, 357].
Вагомим
фактором
зовнішнього
культурного впливу виступає культурнополітичний потенціал fashion diplomacy,
особливо для міжнародних комунікацій в
умовах війни; оскільки мода дає змогу через
певні образи показати позицію конкретної
особистості, модної спільноти або бренду
принагідно до конкретної ситуації. Мода через
символи й товари «тримає руку на пульсі»,
акцентуючи на суспільно важливих подіях,
загальнолюдських цінностях і демократичних
принципах, а також пропагуючи ідею
ненасилля та мирного співіснування [16, 78].
Так, зокрема, 2022 року, вже в період
війни, відома українська дизайнерка Віта Кін
створила унікальну колекцію жіночого одягу з
елементами
української
вишивки
для
італійського будинку моди Gucci. Це стало
підсумком кількарічних досліджень нею
малюнків, орнаментів, традицій українців, що й
було втілено у виробах колекції. Віта Кін вже
тривалий час створює одяг із національними
мотивами, відроджуючи традиційні українські
техніки. 2015 року видання The Wall Street
Journal назвало вишиванки від Віти Кін
найпопулярнішим
літнім
одягом.
У
вишиванках від української дизайнерки
з’являлася на публіці американська акторка
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Демі Мур, редакторка японського Vogue Анна
Делло Руссо, муза Дольче Габбана Джованна
Батталья, королева Нідерландів Максима,
фотомодель Діта фон Тіз та ін. Сукні
представленої колекції вирізнялися особливо
квітковою вишивкою з вишуканим дизайном.
Зокрема, квітковий візерунок на сукні Corsica
запозичений із сорочки села Розтоки
Косівського району, яка зберігається у фондах
музею Івана Гончара в Києві. Втім згадана
колекція була зустрінута не без критики в
Україні, де предметом суперечок, власне, і
стала ця вишиванка з музейної колекції, а
дизайнерка Віта Кін була звинувачена в
культурній апропріації [23].
Інша українська художниця Олеся
Трофименко також у період війни працювала
над проєктом «Потік» для показу модного дому
Dior: це були 32 вишитих полотна, що
прикрасили сетинг. Показ нової кутюрної
колекції бренду Dior відбувся 4 липня
2022 року в музеї Родена. Креативна
директорка Dior Марія Грація К’юрі вперше
побачила роботи Трофименко в Національному
музеї мистецтва XXI століття в Римі. Проєкт
«Потік» відображає українські традиції та
культуру, втілюючи «безперервність» життя,
традицій, культури, яка виживає протягом
століть існування України, незалежно від
намагань її знищити. Традиційний стиль
художниці О. Трофименко поєднує живопис з
елементами вишивки. Обираючи образи для
експозиції, вона вивчала козацьку вишивку
початку
XVII–XVIII століть,
українські
весільні вінки, що силуетом нагадують корону,
та дерево життя – один з елементів вишитого
рушника,
притаманного
Чернігівщині.
Останній образ виявився настільки влучним,
що став центральним не лише в експозиції, а й
у самій колекції Dior. Реалізовували візерунки
вишивок індійські майстрині зі школи ремесел
Chanakya, залучивши свої національні техніки
вишивки, чим збагатили експозицію [6].
Наукова новизна статті характеризується
системним
узагальненням
проблематики
взаємодії етнічних компонентів культури (на
рівні етнокультурних кодів та семантичного
ряду) із сучасними культурно-мистецькими
візіями у вимірі світу високої моди. З’ясовано,
що специфіка взаємодії моди та етнічної
культури виявляється в запозиченні модою
народної
символіки, але
втілення їх
підпорядковане знаково-символічному коду
сучасності, цей процес фактично відбувається
по лінії локальне-глобальне.
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що
мода як соціокультурний феномен являє собою

сформовану семіосферу, яка є рухомою
структурою,
що
опосередковується
як
загальними культурними тенденціями своєї
доби, так й ідеалами та цінностями суспільства,
його вподобаннями. Мистецтво високої моди
Haute couture втілює авторські зразкиконцепти, які наділені низкою значень і
конотацій, ретранслюючи їх на загал. Мода
виступає відкритою системою культурних
інтерпретацій, цитованості, варіативності,
формуючи новий семіотичний простір.
Використання етнічних компонентів та
етнокультурних кодів у витворах високої моди
не лише додає їм «глибини звучання» та
полістилізму, але й включається в мистецьку
постмодерну гру та обмін сенсами, знаками в
системі
символічного / уявного / реального,
утворюючи нові культурі тексти. Українські
етнокультурні коди в практиці високої моди
неодноразово були долучені до створення
колекцій світових модних бреднів, надаючи
зразкам
оригінальної
варіативності
та
колориту. Водночас світ високої моди
актуалізує рівні культурного сприйняття
етніки, традиції, оновлюючи й розширюючи
художню мову сучасної культури.
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НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ФОРМІ ОДЯГУ УКРАЇНИ
ХХІ СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ СОРОЧКИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
Мета роботи – дослідити роль найвідомішої складової частини народного костюма українського народу –
сорочки у вітчизняній військовій уніформі початку ХХІ століття шляхом аналізу її застосування у вказаний
період та в попередні історичні етапи як у військовому вжитку, так і в народному, оскільки український
військовий костюм періоду сьогодення уособлює в собі традиції попередніх історичних періодів, починаючи з
козацьких часів, коли він був уперше представлений в уніфікованому варіанті. Тому саме ця частина як
народного, так і військового костюма становить науковий інтерес у межах здійснення нашого дослідження,
з окремим акцентом на застосуванні сорочки в козацьку добу та в період сучасності. Цим зумовлені й
хронологічні межі статті – від XVI–XVIII століть (існування Козацької держави) й до періоду сьогодення.
Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні системного підходу, аналітичного методу,
культурологічного аналізу. Задля вирішення поставлених завдань застосовано низку наукових методів, серед
яких – історичний метод, порівняння та узагальнення, метод мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна.
Вперше в сучасному мистецтвознавстві досліджено роль української народної сорочки як складової сучасного
військового костюма, з’ясовано видове та функціональне різноманіття сорочки в часи козацтва; проведено
комплексний аналіз значення сорочки для військових України початку ХХІ століття, у часи війни росії проти
України. Висновок. Сорочка як найпоширеніший елемент народного вбрання водночас була й невід’ємною
складовою частиною військового костюма українського козацтва. Цей елемент вбрання, пройшовши низку
трансформацій, до сьогодні зберіг свій самобутній художній образ, функціональне призначення, регіональну й
гендерну специфіку.
Ключові слова: традиційна сорочка, народний костюм, вбрання, одяг, військова форма, військовий костюм,
уніформа, козацтво.
Karpov Victor, Doctor of Historical Sciences, Dean of the Faculty of Architecture, Building and Design, National
Aviation University
National Traditions in the Military Uniform of Ukraine of the 21st Century on the Example of a Shirt as a
Central Element of Ukrainian Folk Costume
The purpose of the work is to explore the role of the most famous component of the folk costume of the Ukrainian
people – a shirt in the national military uniform of the beginning of the 21st century, by analysing its use during this and
previous historical periods, both in military and folk use. Since the Ukrainian military costume of present times embodies
the traditions of previous historical periods dating back to the Cossack era, when it was first presented in the unified form.
Therefore, this part of both folk and military costume is of scientific interest within the scope of this study, with a special
emphasis on the use of a shirt in the Cossack era and in the modern period. This also determines the chronological limits
of the article, starting from the period of the 16th to the 18th centuries (the existence of the Cossack state) and to present
times. The research methodology is based on the application of a systemic approach, an analytical method, and cultural
analysis. To solve the tasks, a number of scientific methods have been used, including historical method, comparison and
generalisation, as well as the method of art analysis. Scientific novelty. For the first time in modern art history, the role
© Карпов В. В., 2022
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of the Ukrainian folk shirt as a component of the modern military costume was studied, types and functions of a shirt in
the time of Cossacks were clarified; a comprehensive analysis of the meaning of a shirt for military men of Ukraine at the
beginning of the 21st century and during the war between Russia and Ukraine was conducted. Conclusions. A shirt as
the most common component of folk clothing was at the same time an integral part of military costume of the Ukrainian
Cossacks. Having undergone a series of transformations, this element of clothing has preserved its original artistic image,
functionality, regional, and gender specifics to this day.
Key words: traditional shirt, folk costume, dress, clothing, military uniform, military costume, uniform, Cossacks.

Актуальність дослідження зумовлена тим,
що з 2014 року, коли зросла загроза
територіальній цілісності України, а надто з
початком повномасштабної війни Росії проти
України в 2022 році, серед військових ЗСУ та
волонтерських організацій, чия діяльність
спрямована на допомогу з комплектуванням
військових уніформою, зросла увага до
традиційної сорочки, оскільки наявність
традиційної сорочки, попри значні зміни в її
загальному образі в період сучасності, є
способом трансляції етнічної приналежності,
поваги та гордості за свою країну. Цей феномен
необхідно розкрити в науковому полі шляхом
комплексного аналізу застосування сорочки в
повсякденному житті українців попередніх
історичних епох, козацтвом та військовими
ЗСУ на початку ХХІ століття.
У
мистецтвознавчо-етнографічному
контексті специфіку сорочки як складника
системи народного костюма дослідили Т. КараВасильєва, З. Чегусова, Т. Ніколаєва та інші
науковці. Символічне наповнення цього виду
вивчав М. Селівачов. К. Матейко видала
етнографічний словник, де систематизувала й
описала
видове
різноманіття
вбрання
українського народу. У контексті сорочки
науковиця виділила понад 20 назв сорочки
з огляду на локальні варіанти крою,
функціональне призначення та орнаментування
цього виду натільного одягу [4].
Оскільки саме в період козацтва військова
форма набула уніфікованого вигляду, а сорочка
була
її
складовою
частиною,
до
історіографічної бази нашого дослідження
увійшли праці Є. Славутича, присвячені
військовому одягу козацтва. До кола наукових
інтересів, дотичних до теми статті, належать
його публікації, присвячені військовому
костюму в Українській козацькій державі,
видам тканин у костюмах військової еліти й
урядовців Української козацької держави та ін.
Є. Славутич є упорядником уніформологічного
словника, присвяченого військовому костюму в
Українській козацькій державі.
Серед термінології, що висвітлює складові
частини костюма козацького війська періоду

Гетьманщини, представлена інформація про
сорочку, де цей предмет костюма визначений
як «верхній одяг, одяг; сукняний каптан
рибалок» [19 V: 358; 33: 107; 69 ІІІ: 724–725]) –
«основна назва частини білизни, що вдягалася
на корпус тіла» [6].
С. Шаменков у численних працях приділив
увагу козацькому строю, висвітлив особливості
комплексу військового вбрання та його
окремих елементів, спорядження і загального
образу козаків. Вчений визначив, що «сорочки,
як правило, зрідка потрапляли в поле зору
художників, рідко трапляються на зображеннях
епохи та невідомі з археології, а тому важко
сказати однозначно, який крій вони мали» [8].
Застосування національних традицій у
військовому вбранні, поєднання українських
мистецьких
традицій
та
європейських
напрацювань
у
військовому
костюмі
формувань першої половини ХХ століття
вивчала Т. Юрова. До цієї теми звертався
В. Карпов у публікаціях «Проблематика
становлення української уніформістики в
новітній період» [1] та «Однострої української
армії» [2].
У ході подальшого вивчення історіографії
теми нашої статті з’ясовано, що в українському
науковому полі вкрай мало праць, присвячених
ролі національної традиції в сучасному
військовому костюмі України на прикладі
народної сорочки. Переважна більшість
відомостей із цього тематичного спрямування
розміщена на численних інтернет-сайтах ЗМІ.
Тобто на підставі аналізу історіографічної бази
доцільно зробити висновок, що аспект сорочки
в сучасній українській уніформістиці є
малодослідженим та потребує вивчення.
Вивчаючи
сорочку
як
елемент
національної традиції військового строю
України початку ХХІ століття, передусім слід
з’ясувати витоки цієї складової частини
військової форми з акцентом на козацькому
періоді. Адже, незважаючи на те, що козацька
військова
форма
уособлює
традиції
татарського,
тюркського,
монгольського,
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польського,
московського,
турецького
військового вбрання, беззаперечним є той факт,
що
транслює
і
національні
традиції
українського
народного
костюма.
Це
проявилось не лише у вдяганні тих чи інших
видів одягу, а й у застосуванні видів тканин,
способів декорування та вбирання, перейняття
народних традицій у способах конструювання
військового одягу тощо.
Проаналізуємо специфіку традиційної
сорочки. Це домінанта чоловічого й жіночого
вбрання, виріб щоденного вжитку та, водночас,
один
із
найхарактерніших
символів
українського народу, визначник етнічної
приналежності в різні етапи історії – на шляху
побудови державності та в періоди її
відстоювання. До основних ознак сорочки,
незалежно від гендерного поділу, належать
білий колір полотна (переважно конопляного,
лляного), художня орнаментація (вишивка,
мережання, ткацтво тощо), конструктивні
особливості та лінії крою, що мають велике
художнє значення. Згідно зі способом крою
сорочки можна поділити на сорочки, що
містять кокетку; сорочки зі вставками на
плечах; тунікоподібні. Щодо художньої
орнаментації,
а
саме
вишивки
як
найпоширенішого її виду, існують монохромні,
поліхромні та двоколірні сорочки.
У зв’язку з тематичною специфікою
дослідження варто приділити окрему увагу
народній чоловічій сорочці. За словами
К. Матейко, крій такої сорочки можна впізнати
за «за способом з’єднання пілок полотна на
плечах» [4]. Вони зшивалися з 2, 3 або 4 відрізів
домотканого полотна, залежно від його
ширини.
Щодо козацької сорочки, то вона була
функціональним
елементом
козацького
військового строю як практичний натільний
одяг, виготовлений з домотканого полотна
(конопляного, лляного), заправлялась у штани
та поділялась на кілька різновидів. Вона дещо
відрізнялась від народної сорочки, що
проявлялось у відмінності покрою. А також у
спрощеному
декорі:
козацькій
сорочці
притаманна
мінімізація
орнаментування
вишивкою. Тут слід взяти до уваги, що вона
зазвичай була майже повністю прикрита
плечовим одягом (серм’ягою, жупаном
(кафтаном), доломаном), що не потребувало
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акценту на вишивці натільного одягу. Оскільки
навіть улітку козаки одягались у полегшений
варіант верхнього одягу, зокрема кобеняк.
Згідно з дослідженням Є. Славутича,
існувала так звана «козацька» коротка сорочка,
тунікоподібної широкої форми, з прямими,
також широкими довгими рукавами, які
збиралися внизу та були прикрашені
вишивкою, а за застібку слугували гаплики чи
ґудзики. Вчений описує, що така сорочка «мала
круглий ворот із глибоким грудним розрізом по
центру (осьовим) і вузький сторчовий комір із
прямими кінцями, який застібався шнурочком,
протягнутим крізь прорізні петлі на кінцях
коміра, або ґудзиком» [6].
Іншим різновидом сорочки, за розвідками
Є. Славутича, була так звана «польська», яка
«на відміну від “козацької”, мала високий
сторчовий комір, що навертався вузькою
смугою на комір жупана, а на кінцях рукавів –
широкі чохлики (манжети)» [6]. Побутувала
серед козацтва й «німецька» сорочка, пошита
на кшталт сорочок, що були поширені в країнах
Західної Європи. Її вирізняли гофровані
манжети, розміщені на рукавах та грудях.
Доцільно припустити, що така сорочка мала
більш святковий ошатний вигляд, та її
використовували представники козацької
верхівки. Незважаючи на те, що козацька
сорочка переважно не була копією народної
української сорочки, варто врахувати, що над
створенням вбрання козаків працювали окремі
групи майстрів з пошиву сорочок, шапок,
жупанів, каптанів, чобіт тощо. Вони були
носіями народних традицій декоративноужиткового мистецтва та втілювали в
козацькому вбранні образність народного
костюма, зокрема й у сорочці. Це стосується не
лише подібності покрою окремих різновидів
цього козацького натільного вбрання, а й
кольору полотна білого кольору. А також
вишивки, хоч і вкрай стриманої, де проявлялись
народні вишивальні техніки та їх різновиди,
колірна гама й знаково-символічна система
орнаментальних мотивів.
Не слід забувати про те, що козаки,
заступаючи на службу, привозили з рідних
домівок й традиційні вишиті сорочки, виконані
згідно з локальним варіантом вишивки, крою,
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Рис. 1. Плакат, створений до
Всесвітнього дня вишиванки, 2022 рік

Рис. 2. «Бойові вишиванки», створені
в м. Черкаси для українських військових,
2022 рік

Рис. 3. Сорочки, передані на фронт
з Івано-Франківської обл., 2022 рік

гами кольорів тощо. Така сорочка, створена
кимось із членів родини (або якщо козак був
неодружений
–
дівчиною), виконувала
оберегову функцію, нагадувала про рідну
домівку, мотивувала до бою. Це знайшло свій
слід і в народному фольклорі. Зокрема, у пісні
«Ой полечко, поле» є такі рядки: «Один козак
вбитий – багата родина, Другий козак вбитий –
бідна сиротина. На багатім сині вишита
сорочка, а на сиротині нема ні шнурочка».
У
світлі
сучасних
військових
геополітичних подій, що спричиняють загрозу

територіально-національній
цілісності
Української держави, саме до народної сорочки
знову привернена увага, що розпочалося ще в
2014 році. Це пояснюється і тим, що вона,
пройшовши значну трансформацію, на сьогодні
знову набуває значної актуальності для
військових як символ зв’язку зі своїм родом,
батьківщиною,
закриває
потребу
продемонструвати свою приналежність до
української
нації
мовою
народного
декоративно-прикладного мистецтва. Вона
підтримує моральний дух та виконує
об’єднавчу функцію, гуртуючи представників
військової сфери, які різняться за релігійними
поглядами, мовною ознакою, соціальним
статусом, віком тощо, але свідомо прагнуть
етноідентифікуватись. Тож сорочка стала
важливою частиною військової уніформи, хоч і
не входить до числа обов’язкових її елементів,
регламентованих відповідними нормативними
актами.
Сорочками
військових
укомплектовують як рідні, зі своїх родинних
збірок, так і численні волонтерські рухи. Цей
процес розпочався ще в 2015 році в м. Чернівці,
коли Л. Воронюк і Т. Паращук оголосили
соціальну
акцію
«Подаруй
вишиванку
захиснику», у межах якої завдяки майстрам
народного мистецтва та всім небайдужим
вдалось придбати понад 1000 сорочок і
передати їх у зону проведення АТО.
У травні 2022 року до Всесвітнього Дня
вишиванки (рис. 1), що пройшов під гаслом
«Вишиванка – духовна броня українців» у
різних населених пунктах України, також було
проведено двотижневу акцію «Подаруй
вишиванку захиснику» зі збору сорочок та
коштів на їх закупівлю на фронт. Зокрема, в
м. Івано-Франківську їх збирали в Центрі
освітніх інновацій та передали тим, хто
перебуває в лавах ЗСУ, на свято Вознесіння,
2 червня. У м. Коломия Івано-Франківської
області з ініціативи Волонтерського центру
також було проведено цю акцію.
У травні цього самого року в м. Черкаси
творча студія під керівництвом О. Теліженко
створила «бойові вишиванки» – військові
однострої ЗСУ з вишитими геометричними
орнаментами військового колориту (рис. 2).
Автором ідеї став один з бійців територіальної
оборони м. Черкаси.
У травні 2022 року волонтери з Одеської
області під час відвідування військових на
фронті з метою передачі необхідних речей
подарували
командирові
28 окремої
механізованої бригади імені Лицарів Зимового
Походу, полковнику Віталію Гуляєву вишиту
сорочку.
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Влітку
2022 року
С. Варцаб’юк
та
Л. Свачук з с. Прокурава Івано-Франківської
області створили 11 сорочок кольору хакі з
орнаментами-оберегами, які на фронт передала
волонтерка з м. Косів Івано-Франківської
області О. Герасим’юк (рис. 3) [3].
У вересні в м. Калуш з ініціативи
Л. Кирилович стартувала акція «Подаруй
солдату свою вишиванку», під час якої тривав
збір сорочок для поранених бійців, які
перебували на лікуванні після отримання
поранень у зоні бойових дій [7]. Із моменту
нападу росії на незалежну Україну сучасний
образ народної сорочки вкотре зазнав деякої
трансформації, пов’язаної з тим, що її
традиційне біле тло може зробити її
непрактичним предметом для щоденного
вжитку захисниками України, які перебувають
у польових умовах. Також біла сорочка може
перешкодити дотриманню маскувального
режиму. Тож майстри зі створення цього
елемента костюма тло змінили на «хакі», або ж
відтінки захисного кольору. З урахуванням
географічно-кліматичних
умов,
у
яких
відбуваються військові дії в південних та
східних
областях
України,
попитом
користуються і футболки з вишивкою
(виконаною вручну або принтованою) як
наближений до народної сорочки вид одягу. За
ініціативи представників ГО «Всесвітній день
вишиванки» було розроблено «тактичну
вишиванку». Вона виконана у формі футболки
з короткими рукавами з бавовняної тканини, на
яку нанесена машинна вишивка. За словами
ініціаторів, такий виріб є комфортним у
використанні у військово-польових умовах,
вдало поєднується з військовим одностроєм, є
довговічним та практичним водночас.
На основі вказаного вище можемо
стверджувати, що низка цих та інших прикладів
свідчить про два факти:
1. Об’єднання українського суспільства з
метою підтримки бойового духу українських
військових, де сорочка є інструментом такої
взаємопідтримки.
2. Потреба бійців у такому елементі
вбрання, що дає змогу підкреслити те, що вони
захищають свою Батьківщину.
Висновки. У статті на прикладі сорочки як
ключової складової частини народного вбрання
українського народу висвітлено народні
традиції у військовому костюмі України
ХХІ століття.
Здійснено
загальну
характеристику чоловічої народної сорочки,
після чого з’ясовано, що, попри те, що
козацький костюм був переважно східного
зразка, існував чіткий взаємозв’язок з
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народною
утилітарною
та мистецькою
традицією. Виокремлено кілька різновидів
сорочок, що побутували в козаків: так звана
«козацька»,
«польська»
та
«німецька».
Роз’яснено причини мінімізації вишивки на
них, описано наявність традиційних народних
сорочок у козаків як означника їх
приналежності
до
свого
регіонального
походження і роду. У зв’язку із цим проведено
паралелі між роллю сорочки в Козацькій
державі й у військових періоду сучасності, коли
через повномасштабну війну росії проти
України виникла потреба у свідомій
етноідентифікації, підтримці морального духу
бійців, які захищають терени України від
ворога. На прикладах доведено велике значення
для українських військових цього елемента
народного костюма як оберега, коріння якого
сягає Козацької доби.
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА:
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Мета статті містить у собі теоретичний контекст дослідження театрального костюма. Методологія
дослідження. Правильно підібрані й системно організовані методи забезпечують наукову основу, а відтак успіх
у дискурсі. Методи, використані в статті, насамперед були спрямовані на виявлення спільного методологічного
алгоритму в студіюванні окремого вузького предмету дослідження. Для реалізації окресленої мети обрано
класичні методи мистецтвознавства, що виникли в ХІХ столітті, але й сьогодні не втратили своєї актуальності, а
саме: формально-стилістичний, іконографічний, іконологічний; їх застосовано для вивчення сценічного
костюма. Застосування історико-порівняльного й типологічного підходів до згаданих вище методів дало змогу
виявити їх універсальні можливості, а відтак нерозкритий потенціал для аналізу театрального костюма. Наукову
новизну статті засвідчують теоретичні опрацювання змістів кожного з трьох означених методів, підкріплені
історичними фактами-прикладами з історії костюмів вистав, поставлених у різні роки в Україні. Висновки
дослідження ґрунтуються на поетапному застосуванні для аналізу костюмів трьох означених методів.
Формально-стилістичний аналіз дає можливість здійснити вичерпний опис костюма в його колориті, силуеті й
архітектоніці. Іконографія відкриває можливості для класифікації мотивів, понять, тем, упорядкування
матеріалів. Іконологія дає змогу ускладнити класифікаційну шкалу до типологічної і здійснити наступний крок
через синхронну або діахронну контекстуальність фактів.
Ключові слова: театральний костюм, мистецтвознавство, формально-стилістичний метод, іконографія,
іконологія.
Nesen Iryna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Art Study Expertise, National
Academy of Cultural and Arts Management
Research Methods of Theatrical Costume: Ukrainian Experience
The purpose of the article includes the theoretical context of theatrical costume research. After all, correctly selected
and systematically organised methods provide a scientific basis, and therefore success in discourse. Classical methods of
art history that arose in the 19th century were chosen in order to realise the outlined goal. Those methods to nowadays
have not lost their relevance, namely, formal-stylistic, iconographic, and iconological since we were interested in the
possibility of their application for the study of stage costume. The methods used in the article were primarily aimed to
identify a common algorithm in the study of a separate narrow subject of research. By applying the historical-comparative
and typological approaches to the above-mentioned methods, their universal possibilities were revealed, and thus the
undiscovered potential in the process of performing the analysis of theatrical costume. The novelty of the article is
evidenced by the theoretical elaboration of the content of each of the three specified methods, supported by historical
facts-examples from the history of the costumes of performances staged in different years in Ukraine. The conclusions
of the study are based on the step-by-step application of the three specified methods of classical art history for the analysis
of theatrical costumes and the performance. The formal analysis gives a comprehensive description of the costume in its
components, colour, silhouette, and architecture. Iconography opens up opportunities for classification as an elementary
arrangement of concepts, motifs, and themes. Iconology allows to extend the classification scale to typological and take
the next step through synchronic or diachronic contextuality.
Key words: theatrical costume, art history, formal-stylistic method, iconography, iconology.
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Актуальність
теми
дослідження.
Дослідження методологічних засад у дискурсі
проблем театрального костюма України (ХХ–
початок ХХІ ст.) свідчить, що театрознавчі
методи сьогодні до кінця не усталились і
перебувають у розвитку. Театрознавство, що як
наука активно розвивається лише з другої
чверті ХХ ст., певний час шукало чіткі критерії
визначення поняття театр. Нерідко ця
проблема розглядалась з позицій синтетичності
театрального мистецтва, а відтак труднощів у
виявленні об’єкта, предмета, завдань і методів
дослідження.
У глобальному контексті стилістика
театральних систем в Європі за останні сто
п’ятдесят
років
послідовно
опанувала
концепції
реалізму,
модернізму
й
постмодернізму. У такий спосіб за відносно
короткий історичний відтин часу виникли та
відійшли теорії народного театру з естетикою
реалізму й натуралізму (1850–1890-ті рр.),
символічного театру, розвиваючись на
конкретному
національному
ґрунті
в
специфічних історичних умовах епохи. В
Україні із часовими зміщеннями поєднались дві
головні тенденції – національна драма (Театр
Корифеїв)
і
опанування
здобутків
європейського театру (Театр М. Садовського,
Театр Руської Бесіди). У 1920-ті роки під
впливом історичних парадигм ці театральні
системи
були
зруйновані
ідеологами
модернізму й авангарду, створивши стильовий
плюралізм у театральному процесі (Мистецьке
об’єднання
«Березіль»).
У
наступні
десятиліття, під впливом ідеологічного
тоталітаризму, його заступила моностилістика
академічного театру, зумовлена появою методу
соцреалізму, виробленого радянським театром
РСФРР. На межі 1950–1960-х десталінізація і
відлига принесли в театральний процес
нонконформізм шістдесятників, концептуалізм
як явище постмодернізму.
Теорія окремої театральної системи
потребує власної методології як сукупності
методів, що безпосередньо формуються
зусиллями представників окремої школи й
обумовлені також характером джерел для
дослідження [2, 106]. Останні у своїй специфіці
й
класифікації
зумовлюють
підходи
опрацювання інформації. Італійський філософ
Умберто Еко цілком слушно розподілив
джерела дослідження на первинні і вторинні.
Первинні, на думку дослідника мають стосунок
до історичних підходів [1]. Водночас він
звернув увагу на способи цитувань груп
текстових джерел також з погляду їх
первинності й вторинності, зауваживши:

«Зробимо висновок, що всередині меж,
обумовлених предметом дослідження, джерела
повинні
бути
лише
первинними.
…
а) цитуються тексти і потім їх інтерпретують;
б) цитуються
тексти
на
підтримку
висловленого міркування» [1, 63]. У статті,
присвяченій питанню груп джерел для
дослідження театрального костюма України,
ми створили їх приблизну морфологію,
виділивши специфічні друковані й рукописні
тексти, як-то: драматичні твори, лібрето,
спогади режисерів та акторів; образотворчі
джерела, серед яких чільне місце належить
світлинам й ескізам; колекційні артефакти
сценічного вбрання [6]. Окреме значення мають
інтерв’ю з акторами, які грали у виставах,
зафіксовані аудіо-, відеоматеріалами або
текстами. На жаль, сьогодні методики вивчення
театрального костюма за ілюстративними
джерелами
не
розроблені
з
погляду
конкретного інструментарію і наукових
підходів.
Методи, що їх ми обираємо для вивчення
різних тем, мають спільну наукову основу.
У вітчизняній гуманітарній науці наразі
узагальнено розглянуто методи наукових
досліджень у галузях культурології і
мистецтвознавства [3; 8]. Тут викладено
широкий контекст методології досліджень
різноманітних проблем мистецтва. Серед
основних напрямів визначено традиційний,
соціологічний,
формально-аналітичний,
структурно-семіотичний, культурологічний, а
також низку сучасних підходів у вивченні
теорії та історії мистецтва [8, 173]. Такі видання
важливі своєю загальною спрямованістю, але
потребують наступних вужчих студій, які
торкаються окремої царини з вузьким
предметом дослідження.
Метою цієї
статті
є
визначення
найактуальніших для дослідження сценічного
костюма методів наукового інструментарію, що
застосовують
системно,
поетапно
й
комплексно. Для реалізації окресленої мети ми
звернули
увагу
на
класичні
методи
мистецтвознавства, що виникли в ХІХ ст. й до
сьогодні не втратили своєї актуальності, а саме:
формально-стилістичний, іконографічний та
іконологічний.
Виклад основного матеріалу. Методологія
студіювання сценічного костюма ускладнена
тим чинником, що, як предмет дослідження, він
перебуває на перетині театральної та
декоративної галузей. Його майже неможливо
досліджувати
поза
виставою
і
її
найважливішими складовими, якими є твір,
його сценічне втілення в акторській грі з
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Образотворче мистецтво, декоративне…
допомогою майстерності перевтілення в
спеціально створеному образно-художньому
просторі. Тому для дослідження ролі й значень
костюма у виставі необхідно реконструювати її
в максимально деталізованому форматі. На
сцені костюм також не віддільний від
персонажа і водночас має різні типи зв’язків зі
сценографією. Звідси виникають два напрями
дослідження – костюм у синтезі мистецтв
вистави й костюм у своєму прагматичному
існуванні. В обох випадках сценічний костюм
як предмет дослідження існує в системі різних
типів взаємозв’язків, маючи об’єктом виставу.
Натомість
у
декоративно-прикладному
мистецтві він є складовою частиною
експозиційного простору. У цьому аспекті межі
функціонування сценічного
костюма є
змінними.
Які ж наукові методи найбільш прийнятні
для дослідження театрального костюма.
Наявний у науці їх розподіл на історичні
(практичні) і логічні (теоретичні) не полегшує,
а, навпаки, утруднює створення методичної
системи для дослідження театрального
костюма. Адже між історією та теорією
мистецького процесу існують взаємозв’язки.
Як
артоб’єкт
візуального
мистецтва
театральний костюм пов’язаний з історичним
повсякденням, стилем епохи та іншими
чинниками.
Пошук методів для театрознавства в
Україні вітчизняні науковці здійснювали вже в
першій чверті ХХ ст., відштовхнувшись від
найпростіших наукових підходів насамперед
порівняльного аналізу, який традиційно
передбачає поетапне студіювання, порівняння,
узагальнення будь-якого явища. Порівняльний
метод, зокрема, активно застосовували відомі
театрознавці Петро Рулін й Олександр Кисіль.
Водночас у своїй дослідницькій праці вони
виробили власний інструментарій і підходи.
Відомим тут є ідеографічний підхід П. Руліна,
який описував різні явища в певному порядку.
У цьому поступі театрознавець прагнув
синтетичних праць з історії театру [5, 38].
О. Кисіль
активно
застосовував
метод
реконструкцій й у своєму пошуку виробив
набір прийомів традиційних і нетрадиційних [4,
146]. У сучасній йому антропології вистави
поняття історичної реконструкції мало значну
варіативність – від жорсткої історичності до
вільних стилізацій. Застосування методу
реконструкцій у цьому сенсі безпосередньо
було пов’язане з ідеологією вистави. Виділимо
сучасні варіанти ширшого й вужчого
використання методу реконструкцій, що
визначаються
ступенем
заглиблення
в
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історичний матеріал, можливістю порівняння
різних груп джерел:
1) синкретизм історичного опису й
зображення;
2) костюм, який відтворюється за
текстовими джерелами;
3) костюм, відтворений за світлинами з
вистави;
4) костюм не зафіксований жодними
джерелами,
який
реконструюється
із
загального образу вистави.
Серед традиційних інструментів О. Кисіль
також активно впроваджував біографічний й
історико-біографічний підходи. Зауважимо, що
ці підходи є найбільш вживаними у
вітчизняному театрознавстві дотепер. Їм
помітно поступається тематичний підхід. У
1960-ті роки, за визначенням дослідників,
«услід за актуалізацією критики і публіцистики
відбулася белетризація театрознавства, підміна
наукового методу критикою, зверненою в
минуле» [2, 106]. Такі підходи стали гальмом
для розвитку сучасної науки, відсутність
структурування в них свідчить про аматорство,
і вони були далекі від комплексного підходу у
виборі методів вивчення вистави. Останній
вималювався в науці на межі ХХ–ХХІ століть.
В Україні в цей час з’явилися важливі праці з
теорії театру, які, зокрема, містили розділи,
присвячені методам і методології. Однак і
сьогодні
в
дослідженнях
нерідко
спостерігається довільна комбінація методів
для вивчення тих чи інших тем. У цьому
контексті важливо, на наш погляд, знайти
методи, які в історичному застосуванні
отримали підтверджену ієрархію зв’язків. Як
предмет мистецтвознавства костюм загалом і
костюм
театральний
зокрема
можна
досліджувати з погляду методів, що давно
усталились у цій галузі. Ідеться про можливість
комплексного поетапного застосування трьох
методів:
формально-стилістичного,
іконографічного, іконологічного. Один із їх
теоретиків Ервін Пановскі в спеціальній праці
зобразив взаємозв’язки між елементами, що
використовують в іконографії й іконології,
наголошуючи на нерозривності їх зв’язків [9, 39].
Кожен із методів за час свого існування
пройшов шлях від вузького до широкого
контексту застосування, давши початок
новітнім методам. Так, творець формального
методу Генріх Вельфлін вважається батьком
постмодерних підходів аналізу – семіотики,
структуралізму й постструктуралізму, а також
соціальної історії мистецтва. На першому етапі
своєї історії формалізм виробив норми
художнього аналізу твору. У модернізмі його
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пов’язували з прийомом учуднення [7].
У постмодернізмі цей метод розвивався на базі
ідеології життя форми як візуальної категорії
поза часом і простором. Для дослідження
театрального костюма формальний метод
відкриває можливості вирішення проблеми
особливостей моделювання його форми,
силуету, візуального образу як художньої ідеї і
стилю через набір сталих ознак. Оперуючи
категорією «прийом» як важливим елементом
формального
методу,
ми
отримуємо
можливість відстежувати співвідношення
прийомів і характеру костюма.
Формальний опис у мистецтвознавстві
ХХ ст. нерідко пов’язують з поняттям
доіконографічний. Натомість іконографічний
аналіз є наступним кроком у вивченні
артоб’єкта й пов’язаний зі світом алегорій,
знаків і символів. У цьому контексті
іконографія визначала предмет для наукової
інтерпретації. Як спосіб здійснення аналізу, що
виник у французькому й німецькому
мистецтвознавстві в середині ХІХ ст., вона
пройшла шлях від дослідження творів
релігійного
мистецтва
до
студіювання
дихотомії понять первообраз (архетип) /
інтерпретація першообразу (варіант). В
іконографії сформувався ланцюжок об’єктів:
прототип – тип – варіант. Як опис і
систематизація ознак, типів, рядів образів
вистави іконографія дала поштовх розвитку
класифікаційних систем. Від класифікації
релігійних сюжетів і мотивів упродовж ХХ ст.
вона еволюціонувала до широкого мистецького
дискурсу. Це відкрило можливість створення
первинної класифікації мотивів і прийомів і баз
інформації. У такому контексті іконографія дає
змогу класифікувати театральні костюми для
вистав одного сюжету різних історичних
періодів, виявити варіанти образних трактувань
визначених твором персонажів. У межах
іконографічного
аналізу
насамперед
використовують типізацію, що виявляє
найбільш вживані мотиви, які повторюються і
стають базовими. Забезпечує часові зв’язки
хронотопу вистави, дає змогу визначити
історичні типи театрального костюма.
Прем’єрний показ зазвичай є архетипом,
безпосередньо
пов’язаним
з
твором.
Прикладом можуть бути костюми в прем’єрних
виставах за творами Миколи Гоголя. У
«Ревізорі» він не лише зазначав характери
костюмів у ремарках, як було заведено в
драматургії ХІХ ст., але й створив до п’єси
довідковий розділ «Характери і костюми», що в
ньому розкривав особливості трактування
образів персонажів, заклав основи їх візій [10].

У майбутньому театральні художники,
працюючи над декораційним оформленням і
костюмами до наступних версій, ретельно
збирали матеріал і реконструювали головні
риси епохи й стилю (Василь Кричевський для
театру М. Садовського 1907 р.) або, навпаки,
застосовували власні підходи у створенні
образів, осучаснюючи їх.
Окрім
взаємодії
пари
категорій
першообраз і варіант, іконографія також
виділяє контексти предмета дослідження.
Серед них важливою є опозиція раціональний /
ірраціональний. Перша категорія пов’язана з
реальними формами життя явища, персонажа,
предмета в історичному процесі. Раціональна
складова іконографії також виявляється в
реальних причинно-наслідкових зв’язках між
предметом
й
епохою,
суспільними,
політичними, культурними впливами часу.
Ірраціональний план іконографії досліджує
символічність предмета дослідження. Остання
пов’язана
з
міфологією,
сакральністю,
містикою. У такий спосіб в іконографії наявні
як практичний, так і теоретичний контексти.
Для дослідження раціонального (історичного)
контексту важливі методи історичної групи, а
для символічного – теоретичні методи (зокрема
семіотичний,
філософський).
Завдяки
символічності
артоб’єкта
іконографія
досліджує його як образ. Міфологічний
контекст для символічності став провідним і
дав початок формуванню окремої школи, яка,
видозмінюючись у своїх підходах, дожила до
наших
днів,
досліджуючи
метафізику
мистецьких
і
культурних
явищ.
Він
простежується в комплексі явищ п’єси,
вистави, актора в костюмі-образі й дає
можливість втілити різноманітні національнокультурні риси, пов’язані, зокрема, з
романтизмом і неоромантизмом. Він працює з
численними театральними міфологемами.
Останні бачимо й у засобах сценічного
костюма.
Зазвичай джерелом створення костюмів
для міфологічних персонажів є фольклорна
традиція в різній художній інтерпретації. Саме
міфологічні
методи
дали
розвиток
театральному символізму й містицизму різних
типів («Лісова пісня» Лесі Українки). Якістю
особливої міфології був наділений й авангард,
що поєднував міфологічні та новітні
реалістичні прийоми в одному окремому
костюмі. Пізніше міфологія костюма привела в
театральну
практику
ритуали
різних
історичних періодів, розмила межі поняття
театру й вистави. На межі ХХ–ХХІ ст.
міфологічна школа еволюціонувала в нову
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якість театральної антропології. Водночас
виникло
поняття
ритуально-міфологічної
школи, яка шукає ідеальні сакралізовані
художні форми і практики.
Як метод, що сформувався дещо пізніше,
у середині ХХ ст., іконологія створила
універсальний спосіб інтерпретації художнього
твору. Феномен костюма – у його власній
унікальності як втілювача певного стилю, як
певний тип, як частина культурного процесу.
Також для з’ясування зв’язків змісту й форми
костюма
необхідною
є
інтерпретація.
Іконологічний метод формує з різноманітних
інформацій
взаємопов’язану
й
взаємозумовлену цілісність, яка з-поміж іншого
містить і контекстуальний підхід. Відтак
іконологія
потребує
кількох
важливих
складових: опису, атрибуції, узагальнення,
синтезу. Цей метод конструює загальну
картину теми від локального факту до складної
моделі, яка допомагає зрозуміти характер
образу з багатьох точок зору та створює
синтетичність явища, у центрі якого обраний
предмет дослідження. З іншого боку, іконологія
повинна встановлювати межі інтерпретації,
діючи в умовах реальних історичних зв’язків
між фактами, культурних взаємовпливів,
конкретних фактів. Межі інтерпретації
забезпечують
науковість
іконологічного
методу. Ці межі Е. Панофскі окреслив засобами
історичного
стилю,
історичного
типу,
загальною історією «культурних симптомів» і
символів,
що
дає
змогу
подолати
суб’єктивність
суджень
[9,
38–39].
Об’єктивність інтерпретації відштовхується від
науковості
проблематики
дослідження,
коректно обраних об’єкта й предмета
дослідження, джерельної бази, конкретно
визначеного ареалу пошуків. Стосовно
театрального костюма, то маємо на увазі його
відповідність колориту, декору, жанру твору й
вистави; структуру зв’язків між жанром,
темою,
архітектонікою,
фактурою,
статикою / динамікою,
інформативністю.
Ланцюжок для інтерпретації картини вистави:
костюм – сценографія – дія – твір (текст).
Наукову новизну статті засвідчують
теоретичні опрацювання змістів формальностилістичного,
іконографічного
й
іконологічного
методів,
підкріплених
історичними фактами-прикладами з історії
костюмів вистав, поставлених у різні роки в
Україні.
Висновки. Ми переконались, що сценічний
костюм
являє
собою
специфічний
міждисциплінарний предмет дослідження
театрознавчої і мистецтвознавчої наук і як твір
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мистецтва є неструктурованим артоб’єктом.
Тому дослідження театрального костюма є
науковим за умови його поетапного аналізу
крізь
призму
формально-стилістичного,
іконографічного й іконологічного методів
дослідження.
Формальний аналіз, пов’язаний з функцією
естетики, дає вичерпний опис костюма в його
складових, колориті, силуеті й архітектоніці.
Іконографія
відкриває
можливості
для
класифікації як елементарного впорядкування
понять. Водночас іконографія як образотворча
система розкриває синкретизм мотивів і тем.
Вона також допомагає зрозуміти морфологію
театрального костюма. Іконологія дає змогу
ускладнити
класифікаційну
шкалу
до
типологічної і здійснити наступний крок через
синхронну або діахронну контекстуальність.
Вона виявляє зв’язки твору з культурноісторичним контекстом епохи, засвідчує
синтетичність планів твору. Тому в іконології є
місце таким контекстам, як філософія,
семіотика та психологія костюма. У такий
спосіб театральний костюм постає як предмет –
образ – знак.
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ЕТНОДИЗАЙН – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ
Метою статті є визначення ролі етнодизайну як важливого елемента народної культури у винятково
важливій справі самоідентифікації та консолідації нації в історично нових умовах – війни із сусідом-агресором.
Методологія дослідження полягає в застосуванні комплексного історико-культурного підходу, методів
порівняльного аналізу, зіставлення та узагальнення. Це дало змогу виявити специфіку формування концепції
українського національного стилю в європейському контексті в умовах російської агресії. Наукова новизна
полягає у виявленні нових етнодизайнерських знахідок в ідеологічній, соціальній, політичній, рекламній
продукції, яку створюють професійні дизайнери та самодіяльні митці в умовах війни для підняття бойового духу
народу, нищівної критики жорстокого агресора. Висновки. Аналіз сучасних творів етнодизайну яскраво й
переконливо засвідчив винятково велику роль цього виду народного мистецтва в справі консолідації української
нації в умовах війни.
Ключові слова: етнодизайн, український народний стиль, народний дизайн.
Syvash Ilona, Candidate of Art Studies, Associate Professor, Department of Graphic Design, National Academy of
Managerial Staff Culture and Arts
Ethno-Design as an Important Factor of Consolidation of Ukrainian Society under Conditions of War
The purpose of the article is to determine the role of ethnodesign as an important element of national culture in the
extremely important matter of self-identification and consolidation of the nation under historically new conditions – a
war with an aggressor neighbor. The research methodology consists in the application of a complex historical and
cultural approach, methods of comparative analysis, comparison, and generalisation. The methodology used enabled
revealing the distinguishing features of the formation of the Ukrainian national style concept in the European context in
the conditions of Russian aggression. Scientific novelty consists in the discovery of new ethnodesign findings under
ideological social, political, advertising products, which are created by professional designers and amateur artists under
the conditions of war to raise the fighting spirit of the people, devastating criticism of the brutal aggressor. Conclusions.
The analysis of modern works of ethnodesign vividly and convincingly testified to the exceptionally important role of
this type of folk art in the matter of consolidating the Ukrainian nation during the war.
Key words: ethnic design, Ukrainian folk style, folk design.

Актуальність теми дослідження. Явище
етнодизайну нині наявне в різних сферах життя
людини, адже все більше дизайнерів
переосмислюють народні мистецькі традиції та
застосовують їх у своїх роботах. Пошук
національної
ідентичності,
продовження
формування національного стилю і рефлексія
на суспільну потребу в самоідентифікації
спонукає митців звертатись до народних
ремесел як до витоків дизайну. Вироби з
етнічними
національними
мотивами
є
© Сиваш І. О., 2022
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продуктом, що не лише відповідає потребі в
національному на внутрішньому ринку, а й дає
змогу гідно представити український дизайн,
українську культуру за кордоном. Із
зацікавленням
етнопошуками
в
галузі
сучасного дизайну за умов російськоукраїнської війни зростає потреба й у
науковому осмисленні цих тенденцій.
Аналіз досліджень і публікацій. Дизайн
сьогодні навіть в складних умовах воєнного
стану перебуває в полі зору дослідників, які

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
переосмислюють його роль як культурної,
естетичної категорії, вивчають соціальне та
філософське значення дизайну. Тим паче, що
його значення постійно зростає, адже все
предметно-просторове середовище, що оточує
людину, візуально-інформаційний, віртуальний
простір є продуктом дизайнерської діяльності.
Естетичні вподобання, уявлення про комфорт,
фінансові можливості та навіть релігійні
вірування населення можуть відображатись у
дизайнерських творах, адже вони направлені на
конкретну аудиторію споживачів, у конкретних
історичних умовах.
Науковці
досліджували
творчість
українських митців у контексті традиційного
народного мистецтва (Т. Кара-Васильєва,
О. Лагутенко,
М. Селівачов,
Л. Соколюк,
В. Шейко, Р. Яців та ін.). У полі зору
дослідників перебували національні мотиви,
образи, прийоми народного мистецтва в
архітектурі, декоративно-прикладному та
образотворчому мистецтві ХХ – початку
ХХІ століття. Етномистецькі традиції були
предметом вивчення і дослідників українського
дизайну. Однак на сьогодні існує потреба в
ґрунтовному
аналізі,
усвідомленні
та
переосмисленні етнодизайну як прояву
духовної і матеріальної культури в структурі
мистецьких практик довоєнної і сучасної доби.
Мета дослідження – визначити високу
роль етнодизайну як важливого елемента
народної культури у винятково важливій справі
самоідентифікації та консолідації нації в
історично нових умовах – війни із сусідомагресором.
Виклад основного матеріалу. За роки
незалежності України стало аксіоматичним
твердження про те, що етнодизайн є чи не
найперспективнішим з напрямів у дизайндіяльності, оскільки має надзвичайно потужний
потенціал для того, щоб стати основою
національного
стилю
та
представляти
український дизайн для світової, особливо
європейської, спільноти. В умовах сучасної
війни з росією яскраво проявляється ще одна
непересічна якість народного дизайнерського
мистецтва: воно стало важливим чинником
консолідації українського суспільства. Тисячі
листівок на фронт волонтери оформили в стилі
українського етнодизайну. Поширено плакати,
пости в соцмережах, мурали, прикраси, одяг з
обов’язковою атрибутикою нашого етно:
червона калина, рушники, півники, різьблені
сопілки, глечики, ляльки-мотанки тощо. Усе це
нині звичайне явище, неодмінний атрибут
усього, що супроводжує символіку цього

важкого,
але
просякнутого
небаченим
патріотизмом часу.
Усе це відбувається не випадково, а на
рівні генетичного коду нації. У сучасних
умовах
найбільш
затребуваними
є
декорувальні, конструктивні та формотворчі
засоби народної художньої творчості, а також
засоби стилізації народної орнаментики. Це
важливо особливо сьогодні, коли спроби
нівелювати традиції народного дизайну,
тенденції щодо псевдонаціоналізації, проявів
кітчу й еклектики можуть негативно
позначитися на настроях народу, який вкотре
виборює своє право на існування.
Нині саме етномистецькі традиції мають
потужний потенціал, є чинником об’єднання
нації, невичерпним джерелом натхнення,
винятковою можливістю для популяризації
українського мистецтва у світі, створення
нових, сучасних творів, що увиразнюють
культурний імідж і формують національний
бренд Української держави, яка веде жорстоку
війну з агресором. Сучасний етнодизайн за
допомогою українських народних мотивів,
зокрема орнаментики, запропонував стильове
вирішення ідеологічних настанов, зумовлених
війною, у низці народних творів, зокрема про
ганебну долю «російського корабля», про
захисників Ірпеня, Бучі, Маріуполя, Бородянки
тощо. Кожен з них в обрамленні традиційних,
увічнених деталях українського етнодизайну
немов стверджує непереможність українського
духу, красу нашого народу, його вміння
боротися і перемагати.
Навіть в умовах російсько-української
війни триває процес відродження і розбудови
української культури. Інтерес до неї, до
народного дизайну зокрема, сьогодні активно
виявляють європейці, які в умовах стійкого
супротиву українців агресорові інакше почали
ставитись до нашої країни, українського
мужнього народу. Потрібно відзначити, що
інтерес до всього власного, зокрема й до
етномистецтва, значно зріс і серед самих
українців. Народна пісня про калину, дитячий
малюнок з традиційними віночком, соняхсонце – усе це стало справжнім об’єднавчим
фактором
для
української
спільноти.
Осмислення сучасних етнодизайнерських
підходів дало змогу засвідчити велике
прагнення українців зберегти свою національну
ідентичність,
репрезентувати
власну
культурно-мистецьку спадщину в сучасному
світовому просторі.
Винятково гострого, актуального значення
на сьогодні набуває етнодизайн за рахунок
синтезу не лише візуального, а й змістовного,
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духовного з національним мистецтвом. У час,
коли держава та суспільство потребують
єдності, спільності інтересів і світогляду,
етнодизайн як елемент творчої діяльності,
пов’язаної з народною культурою, може стати
однією з важливих складових об’єднання нації.
Створення громадського та житлового
простору, предметного середовища, одягу, у
якому буде вміло та продумано застосовано
етномотиви,
сприятиме
формуванню
національного стилю, що не лише об’єднає
українців, а й допоможе створити імідж
Української держави на світовому ринку.
Етнодизайн має вирізнятись упізнаваними
та, водночас, стилізованими, переосмисленими
образами й символами. Науковці, які
досліджують проблематику етнодизайну, у
своїх працях наголошують на доцільності його
вивчення та використання як у практичній
діяльності, так і в навчальному процесі з
підготовки майбутніх спеціалістів у сфері
дизайну. На сьогодні існує низка визначень
терміна «етнодизайн». Незважаючи
на
відмінність у його трактуванні, дослідники як
України, так й інших країн підкреслюють
важливість упровадження традицій народного
мистецтва в промисловому виробництві.
Графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн
костюма та реклама прагнуть залучити до своєї
структури впізнавані національні символи.
Широке зацікавлення дизайнерів, споживачів і
дослідників етнодизайном зумовило потребу
сформувати чітку позицію фахівців попри
політичні й економічні коливання, що
заважають стрімкому розвитку українського
виробництва, промисловості та дизайну:
Україна на сьогодні має високий потенціал для
розвитку етнодизайну. Якісна мистецька освіта,
що дає змогу підготувати освічених фахівців, а
також багаторічні традиції, можливість набути
досвід за кордоном сприяють розвитку дизайну
в Україні. Розуміння потреби навчати в
закладах освіти мистецького спрямування
основам етнодизайну, специфіки народного
мистецтва дає змогу на цій базі створити
національну школу дизайну. У просторі
дизайн-освіти обізнаність молодих фахівців з
характеристиками етнокультури дасть змогу їм
використовувати форми народного мистецтва
як джерело натхнення, генерувати ідеї та
креативний
підхід
до
формування
матеріального середовища. Винятково це
важливо зараз, коли післявоєнна відбудова
вимагатиме ще більш активного залучення
професіоналів етнодизайну до новітніх
проєктних розробок. «Саме риси національної
культури роблять нас не схожими на інших і
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дозволяють ідентифікувати матеріальні та
духовні форми буття людини нашого
інформаційного суспільства» [3].
У
мультикультурному
середовищі
сучасного світу, в умовах космополітизму й
уніфікованості матеріальних виявів суспільства
митці прагнуть відтворити національний стиль
у мистецтві. Його стилістичні, формотворчі,
технологічні
особливості
допомагають
сформувати впізнаваний образ регіонального
дизайну, виділивши його в такий спосіб серед
інших. У формуванні етностилю в дизайні
вагому роль відіграє народна художня традиція.
Тому зацікавлення етностилістикою наявне в
багатьох дизайнерських школах Європи,
Америки й Азії. У сучасній Україні, окрім
прагнення завоювати стійкі позиції на
світовому ринку дизайну, є і внутрішні мотиви
для використання образів народного мистецтва
в
дизайн-діяльності.
У
нинішньому
національному просторі гостро постала
потреба в самоідентифікації, а відтак виникла
необхідність звернутися до традиційного
мистецтва як одного із чинників, що допомагає
об’єднувати суспільство. Тому сьогодні мотиви
народного мистецтва використовують у різних
сферах. Ці тенденції яскраво проявляються і в
дизайні та відіграють культуротворчу роль.
Етнодизайн – складне та багатоаспектне
явище в українській культурі. Його розвиток
сьогодні є вкрай необхідним, оскільки
національні мотиви в дизайні як упізнаваний
продукт допоможуть увійти Україні у світову
спільноту як самобутнє культурно-мистецьке
явище. Величезного значення набувають
народні мотиви в мистецтві та дизайні України
як чинник, що об’єднує суспільство,
підкреслює національну ідентичність.
Наукова новизна статті полягає у
виявленні нових етнодизайнерських знахідок в
ідеологічній соціальній, політичній, рекламній
продукції,
яку
створюють
професійні
дизайнери та самодіяльні митці в умовах війни
для підняття бойового духу народу, нищівної
критики жорстокого агресора.
Висновки. Проаналізувавши передумови
виникнення етнодизайну, а саме історію та
приклади звернення професійних художників й
архітекторів до народних мистецьких традицій,
опрацювавши сучасні публікації, де приділено
увагу використанням етномотивів у дизайні,
можемо констатувати, що етнодизайн має
велике значення для українського мистецтва та
культури загалом. Етнодизайн відіграє важливу
роль у процесі художньо-проєктної діяльності
зі створенням сучасних мистецьких форм для
матеріального середовища з використанням
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традиційних елементів культури певних
етносів, особливо зараз, коли вже почалась
реалізації планів відбудови міст, вулиць,
будівель зруйнованих війною. Сьогодні ми є
свідками зростання значення етнодизайну як
консолідуючої сили українського суспільства в
умовах війни. З урахуванням масштабності й
значення етнодизайну для художньо-проєктної
діяльності та культури України на теперішній
час існує потреба в проведенні ґрунтовного
дослідження всієї галузі дизайну України в
умовах воєнного стану вченими різних
напрямів – від філософів до мистецтвознавців.
Етнодизайн, без сумніву, впише яскраву
сторінку в історію всенародного супротиву
агресії та зробить вагомий внесок у велику
Відбудову нашої України.
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МОТИВ ЄВХАРИСТІЙНОЇ ЧАШІ В ДЕКОРАТИВНОМУ
РІЗЬБЛЕННІ ЦАРСЬКИХ ВРАТ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ
Мета роботи – виявити й класифікувати царські врата Східного Поділля з євхаристійною чашею (потиром),
охарактеризувати принципи зображення, визначити семантику, окреслити територіальні та хронологічні межі
поширення мотиву. Методологія роботи поєднує методи архівної евристики з мистецтвознавчим аналізом
творів. Наукова новизна. Уперше розглянуто шість царських врат XVIII ст. з мотивом потира, що походять
з іконостасів церков Східного Поділля. З’ясовано локалізацію, орнаментальний контекст і семантику мотиву.
Визначено територіальні та хронологічні межі його поширення в регіоні. Висновки. Проаналізований матеріал
засвідчує, що євхаристійні чаші доволі часто вводили в програму декору царських врат Східного Поділля,
причому переважно вони відігравали роль організуючого чинника композиції, оскільки містилися симетрично на
нижній планці стулок і лише зрідка – на стулковій колонці. У більшості випадків виноградні грона відходили
безпосередньо з потира, в одному – висіли обабіч, тобто в усіх пам’ятках (незалежно від стильової дефініції)
унаочнено євхаристійну та христологічну символіку посудини. Царські врата з розглядуваним зображенням
охоплюють південь, північний захід і центр Вінницької області, а також порубіжні території сусідніх областей
у тих самих локаціях (північно-західний, південно-східний напрями). Хоча пам’ятки документально не датовані,
з урахуванням їх стилістичних особливостей та відомостей про дату спорудження храмів можемо стверджувати,
що мотив потира в регіоні використовували впродовж усього XVIII ст., причому одночасно на стулках і стулковій
колонці. Уведений у науковий обіг матеріал розширює усталені уявлення про хронологічні межі побутування
мотиву та спонукає критично поставитися до гіпотези про культурно-історичні причини його запровадження
і згасання відповідно.
Ключові слова: церква, іконостас, царські врата, євхаристійна чаша, різьблення, Східне Поділля.
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Motif of Eucharistic Chalice in Decorative Carving of Royal Gates of Eastern Podillia
The purpose of the article is to identify and classify the royal gates of Eastern Podillia with the Eucharistic chalice, to
characterize the principles of images, determine semantics, and outline the territorial and chronological boundaries of spreading
the motif. The research methodology combines the methods of archival heuristics with the artistic analysis of works. Scientific
novelty: for the first time, six royal gates of the 18th century with a motif of the chalice, originating from the iconostasis of the
churches of Eastern Podillia, are considered. The localisation, ornamental context and semantics of the motif are clarified. The
territorial and chronological boundaries of its spreading in the region are determined. Conclusions. The analysed material
confirms that the Eucharistic chalices were quite often introduced into the decor program of the royal gates of Eastern Podillia,
and they mainly played the role of the organising composition factor since they were placed symmetrically on the lower bar of
the sashes and only occasionally on the sash column. In most cases, the grapes were removed directly from the chalice, in one
case they hung on both sides, i.e. in all sights (regardless of style definition), the Eucharistic and Christological symbols of the
vessel were unveiled. The royal gates with the considered image cover the south, northwest and centre of the Vinnytsya region,
as well as the border territories of neighbouring regions in the same locations (northwest, south-east directions). Although the
sights are not dated, taking into account their stylistic features and information about the date of the temples' construction, it can
be stated that the motif of the chalice in the region was used throughout the 18th century, and it was simultaneously introduced
into the decor of the sashes and sash column. The material introduced into the scientific area expands the established ideas about
the chronological and territorial limits of existing the motif and prompts a critical attitude to the hypothesis about the cultural
and historical reasons for its introduction and extinction, respectively.
Key words: church, iconostasis, royal gates, chalice, decorative carvings, Eastern Podillia .
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Актуальність теми дослідження. Зі
здобуттям незалежності в Україні суттєво зріс
інтерес до сакрального мистецтва та
пожвавилося його дослідження, зокрема в
регіональному аспекті. Воднораз цілі пласти
художньої спадщини окремих регіонів
залишаються практично невідомими не лише
загалу, а й фахівцям. Серед малознаних
мистецьких явищ – іконостаси Східного
Поділля загалом і царські врата зосібна.
Посідаючи центральне місце в композиції
іконостаса та виконуючи одну з найважливіших
функцій під час літургії, царські врата були
об’єктом особливої уваги сницарів і малярів,
котрі втілювали важливі релігійні ідеї у
формах, суголосних тогочасним стильовим
домінантам.
Аналіз досліджень і публікацій. Мотив
євхаристійної
чаші
(потира)
стисло
охарактеризував М. Драґан, висвітлюючи
композиційні та стилістичні особливості
різьблених царських врат зрілого бароко1 [1,
132; 1, 136]. Не оминула його й Н. Олейнюк у
вступній розвідці до альбому «Царські врата
українських іконостасів» [12, 29], проте
дослідниця
взорувалася
виключно
на
західноукраїнські пам’ятки із зображенням
потира, хоча у виданні репродуковано (іл. 146)
царські врата кінця XVII – початку XVIII ст. із
с. Антопіль (нині Тульчинського району
Вінницької області). Питанням семантики
посудин загалом і євхаристійної чаші зосібна в
декоративному
різьбленні
іконостасів
присвячено дві статті С. Оляніної [6; 7], у яких
висунуто цікаву гіпотезу про культурноісторичні чинники введення розглядуваного
мотиву в програму оздоблення царських врат
наприкінці XVII ст.
Джерельну базу дослідження насамперед
сформували візуальні матеріали – збережені
пам’ятки та світлини іконостасів / царських
врат XVIII ст. зі Східного Поділля, виявлені в
архівах наукових інституцій, а саме: особовому
фонді С. Таранушенка (ф. 278) в Інституті
рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського та особовому фонді
Д. Щербаківського (ф. 9) у науковому архіві
Інституту археології Національної академії
наук України. Також цінні відомості вдалося
виявити у вербальних джерелах, серед яких
виокремимо щоденник експедиції 1924 року
учениці Д. Щербаківського, талановитої вченої
Н. Коцюбинської,
життя
якої
обірвала
совєтська репресивна система, засудивши її
1937 року до вищої міри покарання – розстрілу.
Мета роботи – виявити та класифікувати
царські
врата
Східного
Поділля
з

євхаристійною
чашею,
охарактеризувати
принципи
зображення,
з
урахуванням
орнаментального
контексту
визначити
семантику мотиву, окреслити хронологічні та
територіальні межі його поширення.
Дослідження переважно виконано на
матеріалі Вінницької області. Через брак
зафіксованих царських врат з певною
локалізацією розглядуваного мотиву або через
практики купувати іконостаси в давніших
церквах інших населених пунктів залучено
пам’ятки
з
прикордонних
територій
Хмельницької, Черкаської та Кіровоградської
областей.
Виклад основного матеріалу. Один з
перших ґрунтовних дослідників церковного
мистецтва Поділля Є. Сіцінський на початку
ХХ ст. стверджував, що основною темою в
декоруванні іконостасів XVIII ст. загалом і
царських врат зосібна була виноградна лоза з
гронами, причому на стулках врат лоза іноді
виростала з лежачої фігури, тобто йшлося про
відому в різних українських регіонах
композицію «Древо Єссея» [9, 399]. Воднораз
опрацювання доступних наразі збережених
ансамблів,
опублікованих
та
архівних
візуальних матеріалів переконує, що, крім
виноградної лози / грон, у різьбленні царських
врат активно використовували стебла / листя
аканта, а також уводили інші мотиви, зокрема
різноманітні посудини: євхаристійні чаші, вази,
вазони або кошики.
Посудини з’явилися в українських
іконостасах доволі пізно, як порівняти з іншими
орнаментальними мотивами. Перші відомі
царські врата, у різьбленні яких фіксують потири,
відносяться до порубіжжя 1680–1690-х років
(ідеться
про
іконостаси
1689 року
в
Стрітенському приділі Софійського собору в
Києві та 1690 року в Спасо-Преображенському
соборі Києво-Межигірського монастиря)2 [1,
132; 6, 139]. Дослідники дійшли висновку, що
найбільш активно цей мотив використовували
в
першій
половині
XVIII ст.
на
західноукраїнських теренах (Галичина, Волинь,
подекуди Поділля) [1, 136], до середини
століття така практика суттєво зменшилася, а в
другій половині звелася до поодиноких
випадків, та й то на колонах намісного ярусу [6,
140]. Щодо джерел зображення, то, як
припускав М. Драґан, тут не обійшлося без
впливу гравюр на дереві й популярних ікон
«Христос – лоза виноградна» («Христос –
виноградар»),
композицію
яких
також
запозичили з гравюри [1, 132].
Якщо раніше виразна євхаристійна й
христологічна символіка потира не викликала в
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дослідників питань щодо причин його введення
в програму оздоблення царських врат3, то
відносно нещодавно було зроблено спробу
пояснити
це
конкретно-історичними
обставинами, точніше – богословською (грекокатолицькою) суперечкою про час переміни
Святих Дарів, що збіглася в часі з появою двох
згаданих київських пам’яток [6, 142–143].
«Євхаристична чаша на вратах була однією з
відповідей української церкви на наполегливу
вимогу з боку Московського патріарха заявити
про свою позицію в євхаристичній суперечці з
католиками, – резюмує С. Оляніна. – Розміщені
на вратах потири, крім свого основного
євхаристичного значення, вказували на вівтар
як місце, де відбувається переісточення Святих
Дарів, і мали наочно свідчити про дотримання
українською церквою грецького вчення в
євхаристичній полеміці» [6, 138]. Висловлена
гіпотеза,
здавалося
б,
суперечить
територіальній локалізації більшості виявлених
пам’яток, проте С. Оляніна вважає, що
поширеність мотиву на західноукраїнських
теренах (поза кращою збереженістю спадку)
була спричинена намаганням утримати східний
обряд у літургійній практиці греко-католицької
церкви. Лише після оприлюднення та реалізації
рішень Замойського собору 1720 року, на
якому, зокрема, встановили латинське вчення
про переміну Святих Дарів, потир начебто
поступово зник з декору царських врат у грекокатолицьких храмах [6, 143]. Оскільки
принаймні більшість пам’яток, про які йдеться
в статті, постала в лоні греко-католицької
церкви, маємо можливість переконатися,
наскільки висловлена гіпотеза корелює з
виявленим наразі матеріалом.
Навіть нечисленні збережені царські врата
та світлини втрачених переконують, що у
XVIII ст. різьбярі досить часто зображали
потир на царських вратах Східного Поділля,
причому здебільшого на стулках. Хоча
М. Драґан наполягав, що на стулках посудину
лише «зрідка ставили на нижній планці,
частіше – на стільці з орлиними лапами, які
тримають у пазурах кулі», а іноді – над
листковим орнаментом [1, 136], на Східному
Поділлі вона стоїть безпосередньо на нижній
планці по центру кожної стулки, тобто так, як
на пам’ятках із Софійського собору та
Межигірського монастиря в Києві.
Саме таку схему демонструють ажурні
царські
врата
із
с. Антопіль
(нині
Тульчинського району Вінницької області), що
зберігаються в колекції Національного музею у
Львові імені Андрея Шептицького (далі –
НМЛ), куди надійшли 1911 року від
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священника В. Розова [12, 382]. Із кожного
потира, розташованого в центрі нижньої
планки стулки, виходять два виноградні грона,
що звисають з боків, та спрямовані вгору
галузки з листям, які охоплюють медальйон
вигадливої форми. Над медальйоном – два
виноградні грона, знову-таки опущені долу
обабіч нього, та галузки з листям і без нього, які
піднімаються вгору, зокрема, два стебла
закінчуються повернутими догори соняхами з
боків наступного (середнього) медальйона, від
якого догори відходить і листя, і галузки з
опущеними гронами винограду (цього разу
вони звисають під верхнім медальйоном).
Тобто в цій схемі нема рапорту – орнаментація
навколо кожного живописного медальйона
відмінна. Завершуються врата пагоном,
закрученим як есоподібна волюта.
Дослідники
датують
антопільську
пам’ятку кінцем XVII – початком XVIII ст.,
відповідно вона належить до ранніх зразків
царських врат із зображенням євхаристійної
чаші. Щоправда, за відомостями опису церков
Подільської єпархії, наприкінці ХІХ ст. в
Антополі, тоді Ямпільського повіту, існував
кам’яний храм Воздвиження Чесного Хреста,
споруджений
1847 року
Казимирою
Четвертинською, а до того в селі була дерев’яна
церква,
зведена
1772 року
Антоном
Четвертинським [8, 1025]. Відомостей про
більш давній храм у цьому селі наразі нема,
тому питання походження і датування врат
потребує подальших студій.
Надзвичайно цікавий зразок подібної
композиції демонструють ажурні царські врата
з церкви Покрови Богородиці 1722 року в
с. Дяківці
Літинського
повіту
(нині
Вінницького району Вінницької області), які
1930 року зафіксував П. Жолтовський разом з
частиною барокового іконостаса [2, 175].
Найперше слід зауважити, що різьблення дуже
активно заповнює площину й вирізняється
об’ємністю, а окремі деталі (насамперед
виноградні грона) навіть наближаються за
трактуванням до круглої скульптури. По
центру нижньої планки обох стулок царських
врат розміщено євхаристійну чашу, з якої
виходять пагони з чотирма великими
виноградними гронами (по два з кожного боку),
що звисають долу. Над чашею – два великі
листки (радше акантові), а над ними – розета у
формі кільця, що слугує підставкою для
невеличкого
овального
живописного
медальйона, до того ж від неї відгалужуються
два виноградні грона. Далі композиція
повторюється, щоправда, від медальйона в різні
боки відходить по одному виноградному грону
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та великому листку над кожним з них. Угорі
різьблення стулок
завершується двома
виноградними гронами, одне з яких опущене, а
друге повернуте горизонтально в протилежний
від стулкової колонки бік. Фуст стулкової
колонки з точеною базою та завершення у
формі митри з хрестом також пишно
декоровано: поля з обох боків розташованої по
центру вертикальної планки заповнено
флоральними мотивами (здається, лише
листям, без грон).
Інший
варіант
цієї
композиції
демонструють царські врата з церкви Покрови
Богородиці
1748 року
в
с. Іванківці
Літинського повіту (нині Старосинявської
селищної громади Хмельницького району),
світлина іконостаса якої відклалася в архіві
С. Таранушенка (походить з матеріалів
Є. Сіцінського) [8, 243]. Хоча село й перебуває
нині в складі сусідньої, Хмельницької, області,
територіально воно знаходиться недалеко від
Дяківців.
Із чаші, що стоїть у центрі нижньої планки
стулки, звисають два виноградні грона на
довгих пагонах з листям, а догори піднімаються
дві галузки, від яких також відходять два грона.
Під медальйоном мигдалеподібної форми ці
галузки перехоплено кільцем з одним шаром
листям, що нагадує корону. «Корони» з уже
двома шарами листя вміщено над усіма трьома
медальйонами – фактично вони розділяють
нижній і середній, середній і горішній
медальйони та увінчують горішній. Над нижнім
і верхнім медальйонами також бачимо
виноградні грона, тоді як над центральним
галузки
просто
закручені
спіраллю.
Завершується різьблення вгорі двома великими
квітами різної форми й розміру. Стулкова
колонка в цьому випадку зберегла чи не
найпоширеніше для доби бароко оздоблення
стеблом, яке обвиває фуст, хіба дуже щільно
(одинадцять разів), а між стеблом, очевидно,
чергувалися зображення грон і квітів.
Якщо в пам’ятках з Антополя та Іванківців
майстер по-різному оздоблював поле навколо
медальйонів, то на стулках ажурних царських
врат, що входили до іконостаса Покровської
церкви 1784 року в с. Вишня (Шереметка)
Вінницького повіту (нині – у складі м. Вінниці)
[2, 109], натрапляємо на повторюваний декор.
Основний мотив стулок – дві галузки та
виноградні грона. У цьому випадку йдеться не
про стебла, що в’ються знизу догори, а саме про
галузки. У нижній частині вони виходять із
розташованої в центрі стулки євхаристійної
чаші й закручуються спіраллю до центру під
першим (нижнім) овальним медальйоном, а

далі відходять від кожного медальйона й
закручуються під наступним. Так само із чаші
та кожного медальйона «виростають» по два
виноградні грона, що звисають обабіч них.
Угорі стулки завершуються закрученим у
вигляді волют листям і великою квіткою.
Стулкова колонка має точену базу, фуст,
щільно
(одинадцять
разів)
обвитий
виноградною лозою з гронами, та завершення у
вигляді митри, на якій утверджено хрест.
Хоча композиція царських врат з
євхаристійною чашею, розташованою по
центру нижньої планки стулок, залишалася
найбільш поширеною в Україні, відомі
випадки, коли ця посудина містилась унизу чи
вгорі стулкової колонки (стовпчика), кілька
разів
повторювалася
на
стулках
під
медальйонами [1, 136; 6, 140]. Наразі на
Східному Поділлі вдалося виявити царські
врата, у яких потир локалізовано на стулкові
колонці.
Наукова
співробітниця
Кабінету
українського
мистецтва
Всеукраїнської
академії наук Н. Коцюбинська під час
експедиції
1924 року
до
колишнього
Ямпільського повіту Подільської губернії
зауважила в іконостасі дерев’яної церкви
св. Миколи 1774 року в містечку Чернівці
(нині – смт Могилів-Подільського району
Вінницької області)4 потир унизу стулкової
колонки: «Царські врата різьблені, золочені.
Внизу ажурної колонки посередині – золочений
потир, а над ним догори в’ється виноградна
лоза з гронами» [11, 251]. Дослідниця
охарактеризувала триярусний іконостас як
ампірний, проте мотив (виноградна лоза з
гронами) і техніка виконання (ажурне
різьблення) врат радше корелюють з
попереднім – бароковим – періодом, тому не
можна відкидати, що вони походили з давнішої
привівтарної відгороди.
Розміщення потира внизу стулкової
колонки не є чимось унікальним. Таку
композиційну схему зафіксовано в інших
регіонах, скажімо, на царських вратах так
званого Загорівсько-Вощатинського іконостаса
1722 року5, що нині зберігається в колекції
НМЛ. Натомість завдяки світлині нижньої
центральної частини іконостаса церкви в
с. Мечиславка Балтського повіту (нині
Голованівського
району
Кіровоградської
6
області) ,
що
відклалася
в
архіві
Д. Щербаківського [5; 10, 412], маємо підстави
стверджувати, що на Східному Поділлі потир
також зображали посередині стулкової
колонки. Мотив з подібною локалізацією,
наскільки нам відомо, дослідники фіксували
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лише на колонах намісного ярусу іконостаса, та
й то невизначеного [6, 140; 6, 141].
Шестиярусний іконостас в Мечиславці,
якщо звірятися експедиційним нотаткам
Д. Щербаківського,
було
придбано
в
с. Черповоди
Київської
губернії
(нині
Уманського району Черкаської області) [4,
30 зв.; 10, 412], де принаймні в другій половині
ХІХ ст. існувала дерев’яна церква Іоанна
Богослова 1741 року. Попри те, що йдеться про
рококовий
іконостас
з
відповідним
репертуаром орнаментальних мотивів, його
різьблення загалом і царських врат зокрема
занадто соковите й глибоке для цього легкого
стилю. У нижніх зовнішніх кутах обох стулок –
ріг достатку, з якого виходять великі,
надзвичайно стилізовані й пластично оброблені
листки.
Усе
поле
стулок
заповнено
різноманітними флоральними формами (серед
них впадає в око пальмове листя), що сусідять з
рокайлями, тому живописні медальйони, попри
чималий розмір, поступаються цій пластичній
феєрії. Динамічності додає різна конфігурація
медальйонів: якщо нижні й горішні мають
овальну форму та широке дугоподібне
обрамлення,
то
криволінійне
глибоке
обрамлення центральних перетворює їх на
багатопелюсткову квітку. Не менш насичена
стилізованим рослинним декором, стрічками й
рокайлями стулкова колонка, майже посередині
якої (трохи вище центральних медальйонів)
вирізьблено невеличкий потир. Щоб посилити
євхаристійну символіку посудини, майстер
зобразив на стулках (над потиром) подвійні
виноградні
грона,
прикриті
настільки
перестилізованим
листям,
що
воно
перетворилося на фантастичну квітку. До того ж
на колонці над потиром також зображено дві
форми, що віддалено нагадують виноградні
кетяги, хіба ягоди ніби розпластано на
поверхні.
Наукова новизна. У контексті побутування
мотиву євхаристійної чаші в різьбленні
царських врат українських іконостасів уперше
проаналізовано шість пам’яток XVIII ст. зі
Східного
Поділля,
більшість
з
яких
не збереглася і відома за світлинами кінця ХІХ –
першої третини ХХ ст. чи експедиційними
описами.
Встановлено
локалізацію,
орнаментальний контекст і семантику мотиву.
Окреслено топографічні та хронологічні межі
поширення зображення євхаристійної чаші на
царських вратах регіону.
Висновки. Проаналізований візуальний
матеріал засвідчує, що мотив євхаристійної
чаші мав доволі значне поширення в декорі
царських врат Східного Поділля, причому
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переважно він відіграв роль організуючого
чинника композиції, оскільки посудини
розміщували симетрично на нижній планці
стулок і лише зрідка – на стулковій колонці,
причому як унизу, так і посередині. У більшості
випадків
виноградні
грона
відходять
безпосередньо з потира, а в одному – висять
обабіч, тобто в усіх розглядуваних пам’ятках
(незалежно від стильової дефініції) унаочнено
євхаристійну та христологічну символіку
посудини. Виявлені пам’ятки охоплюють
південь, північний захід і центр Вінницької
області, а також порубіжні території сусідніх
областей у тих самих локаціях (північнозахідний, південно-східний напрями). Хоча
розглянуті царські врата документально
не датовані, з урахуванням їх стилістичних
особливостей та відомостей про дату
спорудження храмів можемо стверджувати, що
мотив чаші в регіоні використовували від кінця
XVII – початку XVIII ст. щонайменше до кінця
XVIII ст., причому одночасно в декорі стулок і
стулкової колонки, а це розширює усталені
уявлення про хронологічні й територіальні
межі побутування мотиву та спонукає критично
проаналізувати гіпотезу про культурноісторичні причини його запровадження і
згасання відповідно.
Примітки
1. Ґрунтовна монографія вийшла у світ лише
через два десятиліття після смерті автора.
2. М. Драґан припускав пізніше походження
царських врат іконостаса Стрітенського приділа
Київської Софії, проте пам’ятка не збереглась, а
світлина не дає змоги остаточно з’ясувати це
питання.
3. Чаші також трактують як біблійний символ
людської долі [12, 29].
4. 1856 року через давність триверху церкву
св. Миколи в Чернівцях перебудували на одноверху
з двома бічними приділами. Жодних відомостей про
її іконостас в описі церков Подільської єпархії
не наведено [8, 1012].
5. Іконостас, що є останньою великою роботою
Йова Кондзелевича, призначався для церкви Різдва
Богородиці Загорівського монастиря поблизу
с. Новий Загорів (нині Володимир-Волинського
району Волинської області). Згодом його перенесли
до Петропавлівської церкви в с. Вощатин (нині
Володимир-Волинського
району
Волинської
області), звідки пам’ятка надійшла до колекції НМЛ.
6. У виданому 1901 року описі церков
Подільської єпархії зафіксовано, що Мечиславка,
у якій лише будували дерев’яну кладовищенську
церкву, приписана до с. Юзефівка (нині – Йосипівка
Голованівського району Кіровоградської області),
тобто дерев’яної одноверхої церкви архістратига
Михаїла 1767 року [8, 99] (за відомостями місцевих
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краєзнавців, 1900 року в Юзефівці почали будувати
новий храм, який зруйнували в 1970-х роках).
Натомість 1905 року в Мечиславці вже існувала
православна церква [3, 386].
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СУЧАСНІ ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ ЯК ФОРМА «ENTERTAINMENT»
Мета роботи – розглянути сучасні художні виставки як форму «entertainment». Методологія дослідження
полягає в залученні аналітичного методу – для вивчення теоретичного матеріалу про останні сучасні художні
проєкти в галузі українського мистецького простору як форми «entertainment». Також використано
герменевтичний метод для інтерпретації художніх виставок як форми «entertainment» через принцип
перфомансності як ознаки метамодернізму. У дослідженні залучено матеріал з реальних художніх практик
Krolikowski Art, В. Сидоренка, М. Онацька, О. Рибченко, А. Петрицького, А. Кулагіна, А. Логова. Наукова
новизна статті полягає в тому, що вперше розглянуто сучасні художні виставки як форму «entertainment» крізь
призму перфомансності як однієї з головних ознак метамодернізму в сучасному образотворчому мистецтві.
Висновки. Сучасні художні виставки завдяки залученню принципу перфомансності, а також елементів
«entertainment» відкривають для реципієнтів набагато більше можливостей сприйняття експозиції на емоційному
рівні. На відміну від традиційного споглядання робіт художників, зараз сучасні художні проєкти використовують
синтез: це і залучення видовищних тематичних інсталяцій, і відеоряд, який дає змогу занурити глядача в
соціокультурний контекст відповідної історичної доби. Колірні пластичні рішення, які корелюють з природними
стихіями: землею, водою, вогнем і повітрям (А. Логов); гротеск у поєднанні реальних образiв та вигаданих
мотивiв, завдяки чому створюється цілісна картина світу, щоб передати взаємозв’язок усього живого на Землі
(В. Адкозалова); авангардні експерименти з театральними костюмами А. Петрицького як елемент
«entertainment», що знайшли своє втілення на Ukrainian Fashion Week 2022; метафоричний проєкт «Клітка»
О. Рибченко як символ обмеження нашої внутрішньої і зовнішньої свободи; випуск першої NFT серії «Lexicon»
на платформі Binance, саме спеціально на завершення виставки «Нульовий рік. Ідея світла» та до 26-ліття зі
створення свого Персонажа Віктором Сидоренком; монохромні роботи Гамлета Зіньківського, які органічно
поєднують графічні образи й словесно алегоричні вислови філософського підтексту; експерименти з елементами
перфомансу, використання в художніх виставках тематики колективного несвідомого «Crimea Dreaming»,
звернення до наративів «Supernova», «High Hopes», «Truth is Out There 2» (Krolikowski Art) – ці аспекти свідчать
про те, що сучасні художні виставки виступають формою «entertainment».
Ключові слова: художні виставки, «entertainment», образотворче мистецтво, Krolikowski Art, принцип
перфомансності, метамодернізм.
Chumachenko Olena, Candidate of Cultural Studies, National Academy of Culture and Arts Management
Modern Art Exhibitions as a Form of "Entertainment"
The purpose of the article is to consider modern art exhibitions as a form of “entertainment”. The research
methodology consists in the application of analytical method to study theoretical material about the latest modern artistic
projects in the field of Ukrainian artistic space as a form of “entertainment”. The hermeneutic method is also used in the
aspect of interpreting art exhibitions as a form of “entertainment” through the principle of performance as a sign of
metamodernism. Materials from real artistic practices of Krolikowski Art, V. Sydorenko, M. Onatska, O. Rybchenko,
A. Petrytskyi, A. Kulagina, A. Logova were included in the study. The scientific novelty of the work is that for the first
time modern art exhibitions are considered as a form of “entertainment” through the prism of performance as one of the
main signs of metamodernism in modern fine art. Conclusions. Modern art exhibitions, due to the involvement of the
principle of performance, as well as elements of “entertainment”, create more opportunities for the recipients to perceive
the exposition on an emotional level. In contrast to the traditional contemplation of the works of artists, modern art projects
use synthesis. This includes the possibility of attracting spectacular thematic installations, and a video series that allows
immersing the viewer in the socio-cultural context of the corresponding historical era. Coloured plastic solutions that
correlate with natural elements: earth, water, fire and air (A. Logov); grotesque in a combination of real images and
fictional motifs, due to which a complete picture of the world is created to convey the interconnectedness of all living
© Чумаченко О. П., 2022
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things on the Earth (V. Adkozalova); avant-garde experiments with theatrical costumes by A. Petrytskyi as an element of
“entertainment”, which found their embodiment at Ukrainian Fashion Week 2022; the metaphorical project “Cage” by
O. Rybchenko as a symbol of the limitation of our internal and external freedom; the release of the first NFT of the
“Lexicon” series on the Binance platform, especially for the end of the exhibition “Year Zero. The Idea of Light” and for
the 26th anniversary of the creation of his Character by V. Sydorenko; monochrome works by H. Zinkivskyi, which
organically combine graphic images and verbal allegorical expressions with philosophical implications; experiments with
elements of performance, the use in art exhibitions of the themes of the collective unconscious “Crimea Dreaming”,
references to the narratives “Supernova”, “High Hopes”, “Truth is Out There 2” (Krolikowski Art) are all aspects that
indicate that modern art exhibitions are a form of “entertainment”.
Key words: art exhibitions, “entertainment”, visual arts, Krolikowski Art, principle of performance, metamodernism.

Актуальність теми дослідження. Сучасна
соціокультурна ситуація вражає своєю
динамічністю і потребує пошуку нових форм
самовираження митця. Не просто форм
самовираження як творчої особистості, а форм
відображення митцем сучасної реальності,
навіть передбачення цієї реальності. На зміну
традиційним художнім салонам, класичним
виставкам приходять сучасні інсталяції,
художні виставки у формі «entertainment»,
ритуал «Start Over». Митці схиляються до
утопічного мислення «Memories of The Future»,
актуальності
набувають
наративи
інформаційної війни і «Supernova», велика
кількість художніх сюжетів присвячена
сучасній міфології і тематиці інформаційної
війни.
Аналіз досліджень і публікацій. Оскільки
сучасні
художні
виставки
як
форма
«entertainment» предметом вивчення є вперше,
то доречним було розглянути практики
Krolikowski Art (експозиція «Саламандри
Сьогодення»), монохромні роботи Гамлета
Зіньківського, творчі проєкти Андрія Кулагіна
«Біль і радість моя, Україно!», В. Сидоренко
«Нульовий рік. Ідея світла», М. Онацька
«Весілля
на
Полтавщині»,
італійськоукраїнську виставку «Бачення Данте» під
керівництвом професора Джорджіо Грассо,
роботи циклу «Клітки» Олесі Рибченко,
виставку
одеського
художника
Олега
Волошинова «Нічого зайвого», виставку
Ocheredko Art Twins, український проєкт «In the
Eye of the Storm».
Мета роботи – розглянути сучасні художні
виставки як форму «entertainment».
Виклад основного матерілу. Krolikowski
Art – унікальний український дует, один з
основоположників метамодернізму в Україні,
має активну громадянську позицію і навіть у
своїх художніх проєктах передбачив майбутнє
[12]. Активно в контексті художніх виставок
залучають елементи «entertainment». У своїх
проєктах вони роблять акцент на експерименти
з елементами перфомансу, використовують
тематику колективного несвідомого «Crimea
Dreaming»,
звертаються
до
наративів

«Supernova», «High Hopes», «Truth is Out
There 2», це їх проєкти, присвячені питанням
сучасної міфології та інформаційної війни.
Активно розглядають тематику політичних
маніпуляцій (проєкт «The Modern Newts»).
Улітку 2013 року в контексті виставки в
Коктебелі вони представили інсталяцію, що
увійшла в історію, це яскравий елемент
«entertainment», який відобразив настрої
суспільства на той момент. Цю композицію, що
мала назву «Every Heart is a Revolutionary Cell»,
Krolikowski Art розробили разом з Гербертом
Рометчем, це була композиція палаючих
автомобільних шин. Цікавим також є їх проєкт
«Moneyfesto», який був представлений в Одесі
2015 року. Ця символічна інсталяція має ознаки
перфомансу, являє собою порожню кімнату з
ароматом доларових купюр.
Тематика інформаційної війни посідає
особливе місце у творчості дуету, достатньо
згадати виставку «Саламандри Сьогодення»,
що відображає художні образи роману «Війна з
Саламандрами» К. Чапека [13]. Ця виставка
була представлена в Празі в PRAM Studio.
У межах кураторського проєкту Лії та Андрія
Достлієвих
«Реконструкція
пам'яті»
Krolikowski Art пропонувала інсталяцію
«Memory Decay», фрагменти якої були
представлені на виставці в галереї Korea
Foundation у співробітництві з доктором Сонгте
Джонг у Сеулі.
Яскравим прикладом художньої виставки
як форми «entertainment» став український
проєкт «In the Eye of the Storm», який буквально
нещодавно відбувся, а саме 15 червня
2022 року
в
Базелі,
Швейцарія.
Для
повноцінного уточнення слід зазначити, що це
була масштабна презентація українського
проєкту «In the Eye of the Storm. Модернізм в
Україні 1900–1930-х років», який запланований
на осінь 2022 року в Національному музеї
Тіссена-Борнеміси в Мадриді, Іспанія. Команда
проєкту спрямовує свої зусилля на ствердження
ідентичності українського модернізму, який
довгий час був затьмарений російськими
напрямами
мистецтва.
Виставка
стане
поглибленим
дослідженням
українського
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Образотворче мистецтво, декоративне…
мистецтва ХХ століття, експонується в
міжнародних
мистецьких
інституціях.
Директор Fondation Beyeler Сем Келлер
наголосив на важливості проєкту та виявив
інтерес до історії українського модернізму.
Куратори проєкту Костянтин Акінша, Катя
Денисова й Олена Кашуба-Вольвач своєю
метою вважають дослідження багатогранних
особистостей художників, історично відомих
як представників російського авангарду, та
намагаються визнати їх приналежність до
української мистецької спільноти [11].
На виставці будуть представлені унікальні
твори мистецтва з провідних українських
музеїв, державних і приватних колекцій
Західної Європи (Великобританія, Німеччина,
Нідерланди, Австрія). «In the Eye of the Storm.
Модернізм в Україні 1900–1930-х років»
створено в співпраці з Національним художнім
музеєм України та іншими українськими
установами. Партнери презентації – The
Fondation Beyeler, The Natalia Cola Foundation,
Ukrainian Institute, Artcult Foundation, Artelia
consultancy (керівник Лілія Типпетс) та
український проєкт «Strong & Precious»
(керівник Ольга Олексенко).
Не лише художні виставки чи проєкти
виступають формою «entertainment», окремі
експонати, такі, наприклад, як скульптура
Джеффа Кунса «Balloon Monkey (Magenta)»,
яка була виставлена на аукціоні Christie's за
10 136 500 фунтів
стерлінгів
28 червня
2022 року викликала великий інтерес. З
14 червня по 3 липня 2022 року скульптура
експонувалась у Лондоні на площі СентДжеймс. Гігантська скульптура «Balloon
Monkey (Magenta)» з дзеркально відполірованої
нержавіючої сталі є втіленням крихкої іграшки
та монументальним символом боротьби нації за
власну незалежність.
Мабуть, кожна сучасна художня виставка
являє собою феномен «entertainment», за своєю
унікальністю і неповторністю, і справа не лише
в стилі, притаманному майстрові, а й в
оформленні самої експозиції. Так з 22 липня
2022 року глядачі мали можливість відвідати
Національний музей «Київська картинна
галерея», де була представлена виставка
видатної української художниці Неллі Ісупової
«Осяйний простір». Художниця працює в
галузі монументального та декоративноприкладного мистецтва й окремо полюбляє
керамічні скульптури, які в її виконанні
позначені
виразною
індивідуальністю,
національною
своєрідністю.
Поліхромна
глазурована
майоліка
художниці
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характеризується гармонією скульптурних
деталей і багатоколірним розписом.
Цікаві художні виставки й сучасного
українського митця із Харкова Гамлета
Зіньківського, який є графіком, живописцем і
стрит-артистом. Виставка «3652019 + ⅔», яка
проходила з 18 лютого до 17 березня 2022 року
в Центрі сучасного мистецтва М17, є яскравим
прикладом феномену «entertainment», у
монохромних роботах митця органічно
поєднані графічні образи та словесно
алегоричні вислови філософського підтексту.
Автор, починаючи з 2013 року, створює серію
робіт у форматі щоденника, це 365 робіт
полароїдного характеру. Його щоденник
містить 365 робіт на папері ⅔, які розповідають
про кожен день митця, про події, які відбулись
в цей день, про почуття автора. «Такий момент,
коли зафіксований, стає достатньо містким
вглиб і вшир для повторного “мешкання” в
ньому. Хоча попри це, він фізично обмежений:
папір розміру ⅔, який використав Гамлет, або
регульовані
нотатники
на
цифрових
платформах мають свій обов’язковий край. Та й
візуальна обмеженість неминуча, адже людина
оперує лише знаками, наприклад літерами, що
складають зі слів речення, й óбразами, як-от
зображеннями, картин(к)ами. У своїй практиці
Гамлет Зіньківський використовує обидва:
візуальне доповнене текстовим, наче стягнуте
обома крайностями в туге ціле. Так
зафіксований момент буття досягає місткости –
лаконічного висловлення про день, що
минув», – зазначає О. Гаврилюк [6].
Цікавим творчим експериментом є
виставка «Біль і радість моя, Україно!»
А. Кулагіна, де представлені роботи різних
жанрів. Ця виставка як форма «entertainment»
була відкрита в Бориспільському державному
історичному музеї. А Кулагін активно працює в
тенденціях сюрреалізму, і результатом його
експериментів з формою стала виставка в
Центрі сучасного мистецтва Жоржа Помпіду в
Парижі. «Про творчість митця розповіла,
відкриваючи
виставку,
директора
Бориспільського історичного музею Наталія
Йова.
З
Андрієм
Кулагіним
вони
познайомилися вже давно завдяки соціальним
мережам. Вона вже не перший рік уважно
слідкує за його творчістю. У художника
власний погляд на українську історію, яку він
добре знає. На виставці «Біль і радість моя,
Україно!» представлений поліптих «Хрестовий
Майдан», написаний у техніці репортажного
живопису, полотна на історичну тематику,
пейзажі, натюрморти [4].
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Надзвичайно цікавим форматом виступає
Greenwich+Docklands International Festival,
який відбувається в Лондоні з 26 серпня до
11 вересня,
у
межах
цього
проєкту
представлена експозиція «Discover Ukraine: Bits
Destroyed» українського художника Євгена
Нікіфорова в співпраці з творчими командами
ROCK ‘N’ LIGHT STUDIO та Ptakh_Jung.
Проєкт, створений 2019 року, щоб зафіксувати
українську традицію публічних мозаїк,
представляє зображення 56 монументальних
мозаїк 1960–1970-х років. 26–29 серпня був
представлений
15-хвилинний
цифровий
відеопроєкт із зображеннями монументальних
мозаїк, який кілька разів на день проєктували на
знаменитий фасад Старого Королівського
військово-морського коледжу в Гринвічі, що
входить до списку Всесвітньої спадщини
UNESCO. Так за допомогою цього візуального
видовища трансляції зображення українських
мозаїк
лондонці
мають
можливість
ознайомитись з окремими фрагментами
українського образотворчого мистецтва. Також
у межах цього проєкту Євген Нікіфоров провів
лекцію «Між двох вогнів: монументальне
мистецтво в Україні», на якій ознайомив
слухачів зі спадщиною України 1960–1980-х років.
У
контексті
нашого
дослідження
неможливо не акцентувати на міжнародному
Бієнале сучасного мистецтва, який проходить у
Луцьку 2022 року. «Основною метою Бієнале є
актуалізація важливих світових проблем через
мистецький діалог локального та глобального,
забезпечення розвитку сучасного українського
мистецтва та інтеграція його в міжнародний
контекст; створення простору для рефлексії,
дискусій та пошуку істини, де відвідувачі
будуть переживати унікальний естетичний
досвід, здобувати натхнення та пізнавати
мистецтво. Бієнале дозволить мільйонам людей
замислитися про життя, сенси існування
суспільства та розкрити шляхи, як відчувати
себе щасливими» [5]. Основною тематикою
цьогорічного Бієнале є Полігон як місце
відповідного тестування і випробування.
Звісно, людина в кожній історичній добі
створює щось нове, і це нове потребує
тестування. Цей термін зараз є символічним,
тому що полігони відіграють важливу роль в
історії розвитку цивілізації; з іншого боку,
полігон – це сльози і страждання, оскільки
може бути знищеним у ході експерименту.
Мовою мистецтва у форматі «entertainment» у
контексті сучасних художніх виставок у межах
цього проєкту постають питання: «Чи має
право хтось використовувати когось як
полігон? Що полігони відчувають, коли їх

використовують
як
об’єкт,
повністю
позбавлений суб’єктності? Що потрібно
робити, щоб не стати полігоном? До чого все це
може призвести? Чи може суспільство обійтися
без полігонів?» [5].
Цікавим аспектом є і трансляція елементів
fashion
«entertainment»
в
сучасному
повсякденному житті, наприклад, після
виставки Віктора Сидоренка «Нульовий рік.
Ідея світла» українським артбрендом одягу
Overall.ua була підтримана ідея створити в
колаборації з Віктором Сидоренком куртку з
натурального котону, схожого на денім. У її
дизайні використали картини митця.
Цікавим зразком феномену «entertainment»
у відповідній інтерпретації став випуск першої
NFT серії «Lexicon» на платформі Binance, саме
спеціально на завершення виставки «Нульовий
рік. Ідея світла» та до 26-ліття зі створення
свого Персонажа, Віктор Сидоренко спільно з
ЦСМ М17 та ArtCult Gallery випустив першу
NFT серію «Lexicon» на платформі Binance, яка
стала партнером проєкту. У контексті цього
проєкту є 26 робіт митця відповідно до окремих
літер латинського алфавіту.
«Спеціалізоване видання серії “Lexicon”
обмежене чотирма кольоровими комбінаціями:
червоний-червоний, чорний-чорний, чорнийчервоний і червоний-чорний. Зображений
Персонаж, вміщений у коло, що вписане в
квадрат, утворює хрестоподібні фігури – це
символічні значення, які в поєднанні з
кольоровими комбінаціями є унікальним
шифром.
Тираж
кожної
роботи
–
13 екземплярів, як християнських апостолів,
тринадцятим з яких є Персонаж Сидоренка» [8].
«Запустити NFT серію було важливим
кроком для нас, адже так чи інакше весь світ
диджиталізується і переходить у цифрові
простори. Так само має бути й з мистецтвом.
NFT – це не тільки тренд, а новий спосіб
публічної демонстрації. Створюючи разом із
Віктором Сидоренком NFT серію “Lexicon”, ми
прагнули вийти за межі фізичного світу та
зробити мистецтво більш доступним. Тому
перші 5 NFT Сидоренка коштували 20 $.
І не дивно, що їх одразу розкупили! Мати
унікального персонажа із серії “Lexicon” – це
хороший старт цифрової колекції мистецтва», –
зазначає Natalia Shpitkovskaya, директорка
ЦСМ М17 [8].
Надзвичайно цікавим у контексті нашого
дослідження є проєкт Олесі Рибченко, який має
назву «Клітка». Клітка – це певний символ,
метафора обмеження нашої свободи. Клітка
символічно порушує питання нашої особистої
свободи, можливості вирватись із власного
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полону думок і бажань. Символічним є також
те, що художниця представляє роботи, які були
створені саме під час карантину, як відповідне
втілення своїх емоцій під час перебування в
обмеженому просторі. Одну з композицій
створили діти з аутизмом, вони чуттєво
передали увесь спектр своїх емоцій.
Художниця каже, що для неї клітка – це місце,
де людина може по-справжньому почути себе,
це форма повернення до свого внутрішнього
світу: «Заглиблення в себе, пошук свого мікрота макрокосмосу, своєї філософії буття – це
особистий шлях, своєрідна аскеза, це пошук
свого ДАО, де клітка – лише метафора. Це
амбівалентність грубого і ніжного всередині,
певний діалог між свідомим і підсвідомим» [1].
Мистецтвознавець Дмитро Корсунь зазначає,
що «речі» Олесі, як і ключі, що загубились,
виглядають з пороху чи уламків, відтворюючи
своїм стертим виглядом загальні кризи й
особисті катастрофи нашого плинного часу [1].
«Жорстка експресивність полотен циклу
“Клітки” – це і є їхня багата філософія,
переживання всіх мислимих колізій людського
життя. Олеся залишається вірною єдиній
«екстремальній» темі – людській самотності,
покинутості, розірваності світу, тій найглибшій
екзистенційній драмі, якої завжди зазнають
суспільство й окрема людина», – стверджує
Дмитро Корсунь [1]. Справжній феномен
«entertainment» можна побачити на прикладі
проєкту українського художника та сценографа
А. Петрицького,
він
проводив
досить
авангардні експерименти з театральними
костюмами. Елементи традиційної української
культури органічно поєднуються з темпом і
ритмом життя сучасного міста, він сміливо
порушує пропорції, експериментує. Його
творчість так надихнула сучасну українську
дизайнерку Є. Зволинську, що за мотивами
творчості митця вона зробила колекцію «Bad
Boy. Петрицький» у межах Ukrainian Fashion
Week 2022.
Цікавою як форма «entertainment» є
виставка «Тіло і місто», над якою працювали
Ocheredko Art Twins. Серію робіт «Тіло»
створила Катерина Очередько. «Життя – це
справжня насолода, це відчуття дотику,
відчуття ейфорії та лише справжні емоції. А
сучасна людина настільки звикає до масок,
якими
жонглює
задля
прагматичних
результатів, що часто ... віддаляється від
особистих цілей, справжніх мрій і щасливого
життя», – коментує художниця ідею серії [9].
Серія «Місто» була створена Тетяною
Очередько на основі її власних подорожей
Європою.
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Адкозалової «Тіні незабутих предків», на якій
усі роботи присвячені зображенню зооморфних
тварин, які зараз перебувають на межі
зникнення. Основним художнім прийомом
художниця
обрала
гротеск.
«Завдяки
поєднанню реальних образiв і вигаданих
мотивiв створюється цілісна картина світу, щоб
передати взаємозв’язок усього живого на Землі.
Людству необхідно замислитися над цим, бо ми
маємо всі шанси залишитися наодинці в
техногенній пустелі», – пояснює художниця [2].
8 лютого в Музейно-виставковому центрі
Музею історії Києва у межах проєкту «Kyiv Art
School» було презентовано персональну
виставку «Всесвіт» відомого українського
художника Антона Логова. Сам автор зазначає,
що у своїх роботах він знаходить певний
катарсис, який стимулює його виходити за межі
повсякденного життя. Для Антона Логова
мистецтво є нескінченим Всесвітом почуттів та
емоцій. Автор зазначає, що для нього живопис –
це гармонія з оточенням та пошуком сенсів
існування на планеті Земля.
Колірні пластичні рішення корелюють з
природними стихіями: землею, водою, вогнем і
повітрям.
«Я намагаюсь створити калейдоскопічний
образ світу, який нам не належить. Існують
лише певні умови, або ґрунт, з якого
проростають ідеї, думки та дії. Мої мистецькі
думки проростають з ґрунту, яким покрито
полотно. Я створюю метафізичне поле, яке
рефлексує таємницями та глибинами. Людські
спогади, віддаляючись у часі та заглиблюючись
у несвідоме, набувають вигляду кольорових
плям. Всесвіт – це колір, і навпаки. Цей
калейдоскопічний рух картин доповнює
скульптурна інсталяція “Контекст”, яка
створена з реді-мейд знахідок і предметів з моєї
майстерні. Вона про наміри “вирватися” з
контексту замкнутого кола часу і тимчасовості.
Я приходжу до розуміння, що Всесвіт – це всі
ми…» – зазначає Антон Логов [10]. Куратор
виставки Дмитро Струк вказує, що в ці нелегкі
часи йому дуже приємно повертатись до
активної реалізації Kyiv Art School, та
запросити Антона Логова стати «новим
героєм» з його ретроспективною виставкою
«Всесвіт». 2020 року А. Логов переміг у
конкурсі молодих митців OBJECTS art prize.
Активно працює із живописом, скульптурою,
інсталяцією.
Надзвичайно цікаві цикли робіт «Сапсани»
(2022) та «Міріадні структури» (2021–2022), а
також три поліптихи із серії «Теодозії» (2002–
2006) Петра Бевзи, оригінальним прикладом
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феномену
«entertainment»
виступає
виставковий проєкт робіт Сальвадора Далі
«Божественна комедія», що почав свою роботу
з 2 серпня 2022 року в Національному музеї
«Київська картинна галерея». Експозиція
цікава
видовищними
тематичними
інсталяціями та відеорядом, що занурить
відвідувачів в атмосферу дантівського всесвіту.
Наукова новизна статті полягає в тому, що
вперше розглянуто сучасні художні виставки як
форму
«entertainment»
крізь
призму
перфомансності як однієї з головних ознак
метамодернізму в сучасному образотворчому
мистецтві.
Висновки.
Отже,
сучасні
художні
виставки, завдяки залученню принципу
перфомансності,
а
також
елементів
«entertainment», відкривають для реципієнтів
набагато більше можливостей сприйняття
експозиції на емоційному рівні. На відміну від
традиційного споглядання робіт художників,
зараз сучасні художні проєкти використовують
синтез, це і можливість залучення видовищних
тематичних інсталяцій, і відеоряд, який дає
змогу занурити глядача в соціокультурний
контекст відповідної історичної доби. Колірні
пластичні рішення, які корелюють з
природними стихіями: землею, водою, вогнем і
повітрям (А. Логов); гротеск у поєднанні
реальних образiв і вигаданих мотивiв, завдяки
чому створюється цілісна картина світу, щоб
передати взаємозв’язок усього живого на Землі
(В. Адкозалова); авангардні експерименти з
театральними костюмами А. Петрицького як
елемент «entertainment», які знайшли своє
втілення
на
Ukrainian Fashion Week 2022;
метафоричний проєкт «Клітка» О. Рибченко як
символ обмеження нашої внутрішньої і
зовнішньої свободи; випуск першої NFT серії
«Lexicon» на платформі Binance, саме
спеціально на завершення виставки «Нульовий
рік. Ідея світла» та до 26-ліття зі створення
свого Персонажа Віктором Сидоренко;
монохромні роботи Гамлета Зіньківського, які
органічно поєднують графічні образи та
словесно алегоричні вислови філософського
підтексту;
експерименти
з
елементами
перфомансу, використання в художніх
виставках тематики колективного несвідомого
«Crimea Dreaming», звернення до наративів
«Supernova», «High Hopes», «Truth is Out There 2»
(Krolikowski Art) – ці аспекти свідчать про те,
що сучасні художні виставки виступають
формою «entertainment».
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МАЛЯРСЬКЕ НАВЧАННЯ В ЛАВРСЬКІЙ ЦЕРКОВНО-МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ
Мета статті – дослідити історію діяльності Лаврської школи другої половини XVIII століття,
охарактеризувати принцип навчання учнів за допомогою лаврських малюнків. Методологія дослідження
ґрунтується на використанні принципу історизму та об'єктивності, історико-порівняльного методу, що дали
змогу проаналізувати історію діяльності Лаврської школи другої половини XVIII століття та принцип навчання
учнів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній доповнена загальна історія діяльності Лаврської
церковно-мистецької школи в другій половині XVIII століття. Вперше опубліковані малюнки, за якими
навчалися учні. Також уперше проаналізовано принцип навчання малярської справи. Висновки. Порушене
питання дослідники вивчали тривалий період часу – протягом двох століть, проте не достатньо ґрунтовно.
Виявлено, що Лаврська школа другої половини XVIII століття навчала учнів за західноєвропейськими
посібниками, що давало можливість готувати високопрофесійних майстрів. Це вкотре підтверджує, що Лавра
мала тісний зв'язок з Європою, як і вся Україна.
Ключові слова: мистецтво, ікономалярня, навчання, іконопис, Києво-Печерська лавра, учні, бароко.
Veremeienko Taras, graduate student, National Academy of Sciences of Ukraine, Rylsky Institute of Art Studies, Folklore
and Ethnology
Painting Studies at the Lavra Church-Art School of the second half of the 18th Century
The purpose of the article is to investigate the history of the activities of the Lavra art school in the second half of the
18th century. In addition, the author characterises the principle of teaching students in this institution with the help of Lavra
drawings. The research methodology is based on using the principles of historicism and objectivity, as well as the historicalcomparative method. These methods provide the history of the activity of the Lavra art school in the second half of the 18th
century and the principle of student education. Scientific novelty of the work. The author presents the general history of the
activities of the Lavra church-arts school in the second half of the 18th century. For the first time, the drawings by which students
studied and painted were published. Moreover, for the first time, the principle of learning painting was analysed. Conclusions.
The findings demonstrate that this topic has been studied for two centuries, but it has not been studied enough. However, we
can say with full confidence that the Lavra art school of the second half of the 18th century taught students according to Western
European textbooks. This enabled teaching highly professional masters with their painting style. This confirms that the Lavra
had a close connection with Europe, like all of Ukraine.
Key words: art, icon-painting workshop, studying, icon-painting, Kyiv-Lavra of the Caves, students, baroque.

Актуальність теми дослідження. Лаврська
церковно-мистецька школа має особливу та
неповторну історію, яку, на жаль, до нашого
сьогодення не повністю дослідили. Один із
цих прикладів – це навчання та освоєння
учнями лаври малярських навичок у середині
XVIII століття. Тому завдяки сучасному
дослідженню в цій статті можна помітити,
осягнути, яку високу роль відігравала
Лаврська церковно-мистецька школа в Україні
та в інших державах, де навчали людей мати
високу малярську культуру.

Аналіз досліджень і публікацій. Окреслену
тематику досліджували Михайло Істомін,
Федір Уманцев, Павло Жолтовський, Дмитро
Степовик, Іван Пилипенко [1–7].
При
досліджені
історії
Лаврської
церковно-мистецької школи можна дійти
висновку, що першим ученим, який почав
вивчати це питання, був Михайло Істомін.
У кінці XIX століття він опублікував низку
наукових розвідок, частина яких стосувалась
альбомів малюнків. Ці малюнки називалися
«кунстбухи», або на сучасний манер –
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«кужбужки» (книжка по мистецтву) [3, 291].
У цих малюнках вчений помітив вплив Заходу.
Істомін вважав, що Лаврська церковномистецька школа здійснювала навчання
багатьох людей, зокрема іноземців, проте воно
відбувалося на противагу католицизму. Крім
того, автор наголошує на особливому розвитку
малярства в Лаврській школі [2, 71–75].
Дослідник Федір Уманцев зосередив свою
увагу дослідженню розписів Троїцької
надбрамної церкви та вважав, що Лаврська
школа була створена як протидія впливу
католицизму на територію України. Крім того,
вчений акцентував на майстрах та учнях [7].
Інший дослідник, який зробив важливий внесок
у вивчення вказаної теми, був Павло
Жолтовський [1]. Науковець дослідив навчання
Лаврської церковно-мистецької школи у
XVIII столітті. Крім того, вчений поділив учнів
на дві категорії – «молодики» та «виростки»,
проте також наголосив на неодноразових
втечах учнів зі школи. Також у цій праці
Жолтовський опублікував альбом малюнків та
частково
охарактеризував
особливості
навчального процесу в школі [1, 69]. Крім
Жолтовського, досліджував лаврські рисунки
та навчання в Лаврській школі Дмитро
Степовик. У своїй праці вчений простежив
історію української графіки з її появою в
XVI столітті й до кінця XVIII століття [5].
Також вчений проаналізував стилі лаврських
рисунків, їх авторів, завдяки яким дійшов
висновку, що в Лаврській школі готували
майстрів різнопланового мистецтва. Інша
праця Дмитра Степовика була присвячена
історії Києво-Печерської лаври, а саме ролі
лаврських майстрів, учнів, вчителів Лаврської
церковно-мистецької школи [6]. У своїй статті
Іван Пилипенко простежив особливості
виховання в Києво-Лаврській ікономалярні за
допомогою лаврських малюнків [4, 17–26].
Вчений
вказав,
що
Лаврська
школа
використовувала всілякі прийоми для навчання
учнів і завдяки цьому ця школа була центром
мистецької освіти.
Мета статті – дослідити історію діяльності
Лаврської церковно-мистецької школи другої
половини
XVIII століття.
Крім
цього,
охарактеризувати принцип навчання учнів у
цій установі за допомогою наукової літератури,
лаврських малюнків та архівних документів.
Виклад основного матеріалу. Протягом
XVIII століття існувала Лаврська церковномистецька школа, у якій не тільки навчалися
учні, а й створювали шедеври різні майстри
малярства. У вказаний період керували цією
школою монахи-малярі: Іван, Феоктист
(Теоктист), Олімпій Галик, Роман, Ігнат,
Пахомій,
Володимир,
Захарія.
КиєвоПечерська
лавра
1763 року
вирішила
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реорганізувати малярську школу [13, 12].
Істомін вважав, що до цієї реорганізації в
1763 році навчання проводили в окремих
келіях монахів-малярів [2, 72]. Згідно з
документом реорганізації, у Лаврській
церковно-мистецькій школі змінювали келійне
навчання на «училище», де повинні булі
працювати
та
навчатися
20 учнів
і
10 підмайстрів. Пізніше в інших архівних
документах керівник малярської школи монах
Володимир підтверджував наявність саме такої
кількості учнів і підмайстрів, за якими він
стежив.
Керівник малярської школи мав наглядати
за станом школи, майном, роботою та
дисципліною, навчанням учнів. В обов’язки
учня Лаврської церковно-мистецької школи
входило:
вчитися
малярській
справі,
дотримуватися
дисципліни,
виконувати
вказівки вчителя. За це учнів годували,
одягали, а через деякий час за виконану роботу
навіть виплачували гроші. Після закінчення
навчання учень отримував свідоцтво про
навчання. На жаль, встановити точний
соціальний склад всіх учнів неможливо,
оскільки більшість архівних документів
стосовно Лаври були втрачені. Але можна
точно сказати, що для Лаври не мав значення
соціальний склад охочих навчитися малярській
справі. До себе вона приймала всіх, хто бажав.
Але водночас були випадки несправедливого
ставлення до учнів, частина з яких через це
тікала, а декого звільняли за неналежне
навчання в школі [12, 31–32].
Отже, проаналізувавши архівні документи
та наукову літературу, ми дійшли висновку, що
цілком можливо, ще із середини XVII століття
в Лаврській церковно-мистецькій школі
змінився стиль навчального курсу. КиєвоПечерська лавра ввела курс пластичної
анатомії. А це своєю чергою означало одне, що
українське малярство переходило на інший
рівень, у якому відмовилося від візантійської
традиції. Одним із доказів цього може
слугувати альбом гравюр, який був створений
А. Карраччі й мав він назву «Scuola Perfetta».
На жаль, не весь альбом зберігся в бібліотеці
лаври, проте деякі аркуші є, а це дає можливість
припустити, що один з принципів навчання
могли взяти із цього посібника, тобто з Італії [4,
21; 6, 221].
Уміння, які напрацьовував учень у
Лаврській церковно-мистецькій школі, як
правило, формував митець або керівник школи,
тобто набуті знання передавали з покоління
в покоління. Це стосувалося абсолютно всього –
підготовки робочого процесу, використання
фарб, речовин тощо. Багато залежало від того,
хто безпосередньо опікувався учнями, а з
огляду на керівний склад малярської школи
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можна стверджувати, що їх навчали високоякісні
професіонали монахи-малярі [7, 76].
У будь-якому творчому та навчальному
процесі важливо мати здорові стосунки в
середині колективу. Проте в архівних
документах є згадки про сварки між учнем та
вчителем, деякі з них призводили до втечі з
лаври [1, 5].
Навчалися учні Лаврської церковномистецької
школи
за
європейськими
посібниками, частину яких особисто привіз до
лаври Олександр (Антоній) Тарасевич [3, 293].
Здебільшого це аугсбурзькі видання. А деякі
книги були куплені [3, 293]. У цих альбомах є
Священне Писання, батальні сцени, краєвиди й
архітектура, портрети монархів та українських
гетьманів, різних історичних осіб. Весь цей
матеріал був дуже корисний, адже за
навчальними малюнками можна помітити, що
лаврські майстри й учні його наслідували.
Не зображали ті речі, які були маловідомі,
не зрозумілі їм, а вчителі так навчали учнів,
щоб ті могли зобразити не тільки західні
краєвиди, речі, а й уміли додавати до них
унікальні українські риси, що
лише
збагачувало це поєднання. А це був один з
яскравих поштовхів для розвитку українського
мистецтва у XVIII столітті [1, 10].
Потрібно не забувати, що XVIII століття
було періодом практичного навчання, що було
розраховане на певну поступовість в
оволодінні малярською наукою [1, 5]. У
XVIII столітті малювання оголеного тіла
посідає своє місце в навчанні малярства в
Україні [1, 7]. Завдяки західноєвропейським
посібникам в Лаврській церковно-мистецькій
школі учні вивчали анатомію для малювання.
Звісно, можна побачити вправи, які належать
ще не дуже освіченому, проте талановитому
автору або вже відомому авторові малюнка –
Бальцеровському [9, 12; 9, 24]. Або в тому
самому альбомі можна знайти більш вправні
малюнки. Але, напевно, кращими можна з них
назвати роботи Йосифа Сербина, в авторстві
якого більше портретних малюнків не тільки як
талановитого учня, а й вправного майстра [9, 5–
8]. Серед учнівських малюнків більше ніж 200
були присвячені анатомічним вправам.
Приблизно 150 малюнків були присвячені
зображенням голови, очей, вух, носа, губ;
набагато менше малювали погруддя та фігури в
повний зріст. Подібні малюнки виконали Федір
Уманський та Бальцеровський [9]. При
дослідженні малюнків школи можна помітити,
що учнів також навчали бути майстрами
іконостасного малярства, тобто вмінню
зображати монументальні сцени. Один з таких
прикладів – це зображення апостолів з
ангелами. Ці малюнки є прямим свідченням

іконостасного малярства, які здебільшого
зобразив високопрофесійний майстер [5, 128].
Досліджуючи лаврські малюнки, можемо
помітити, що в малярській школі навчали учнів
відчувати та розвивати пропорції [5, 128].
Головними інструментами для учнів були
пташине перо та м’які пензлі, графітний
олівець, сангіновий олівець та вугіль. Під час
свого навчання більш досвідчені майстри
ділилися своїм досвідом з учнями. Замість
натурних
фігур
учні
використовували
посібники для малювання – абецадло. Це
давало змогу краще розуміти органічні форми
й за кожним кроком навчатися зображати
частини тіла.
При дослідженні вправ «кужбушків»
можна припустити, що на початку навчання в
Лаврській
церковно-мистецькій
школі
перемальовували з гравюр окремі частини тіла,
а також людські скелети [1, 7]. Після цього,
можливо, учні переходили до зображення
святих: апостолів, сивіл, ангелів, пророків, де
учні індивідуалізували риси обличчя, надавали
їм риси тогочасних українців, а також інші
фігури із драпірування одягу й передавали
кривизну, розтягнення одягу [10, 7–10]. Один
із таких прикладів – це малюнки апостолів з
ангелами, де ангели більше були схожі на
тогочасних людей, ніж на духовних істот [8,
10–13 зв.; 11, 28–35 зв.]. Водночас учні малювали
світські портрети, пейзажі, усіляких тварин,
архітектурні будівлі тощо [5, 331]. А коли учні
(Грицько Маляренко, Іван Попович, Данило
Красовський) перемальовували гравюри Єремії
Вольфа у своїх роботах, то вони намагалися
вирішити питання світлотіньових ефектів,
тобто якомога більше додати м’якості світла,
чого не можна побачити в гравюрах Вольфа.
Отже, у Лаврській церковно-мистецькій
школі учнів навчали індивідуалізувати манеру
виконання того чи іншого сюжету. Однією з
таких причин може слугувати стиль навчання у
школі, у якій заохочували учнів розвивати
малярський хист, а також менш консервативні
погляди вчителів, завдяки чому учні могли
зображати ті речі, які подобалися їм: побут,
портрети, алегоричні сцени. Після такого
навчання учень міг мати широкий малярський
спектр можливостей для того, щоб знайти своє
місце в житті.
Наукова новизна. У цій статті досліджено
загальну
історію
Лаврської
церковномистецької
школи
другої
половини
XVIII століття. Введено в науковий обіг нові
документи та малюнки. Опрацьовано не тільки
нові архівні документи, а й малюнки,
посібники, за якими учні за безпосередній
участі вчителів оволодівали всіма можливими
навичками.
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Висновки. Отже, дослідження Лаврської
церковно-мистецької школи відбулося з кінця
XIX століття до сьогоднішнього часу. Першим
опублікував низку документів та малюнків
Істомін, який неодноразово наголошував на
особливому розвитку школи. Уманцев у своїй
праці на прикладі розписів Троїцької
надбрамної церкви показав, якого високого
рівня тоді досягла мистецька школа.
Жолтовський опублікував велику кількість
малюнків
та
проаналізував
діяльність
Лаврської церковно-мистецької школи, а
Дмитро Степовик дійшов висновку, що в школі
навчали бути різноплановим малярським
майстром. Іван Пилипенко показав особливості
навчання
учнів.
1763 року
відбулася
реорганізація Лаврської церковно-мистецької
школи, під час якої навчалися 20 учнів та
10 підмайстрів, а слідкував за цією роботою
керівник школи. Проаналізувавши малюнки та
документи, ми дійшли висновку, що в середині
XVIII століття у школі учні навчалися за
західноєвропейськими зразками, оскільки в
їхніх малюнках помітний вплив західного
художнього стилю. Попри те, що Лавра була
консервативним осередком, у школі учні
вчилися перемальовувати з посібників оголені
тіла, руки, ноги. А саме навчання починалося з
малювання простих речей, і поступово
завдання ускладнювали. Судячи з малюнків,
можемо констатувати, що учнів також навчали
індивідуалізувати обличчя святих, що давало
змогу тодішнім свідкам бачити у святих
простих земних людей. Крім того, усе навчання
та оволодіння малярської науки в школі давало
змогу мати майбутньому майстрові широкий
спектр можливостей, а головне – це західна,
барокова освіта, твори якої можна споглядати
зараз.
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ВІДНОВЛЕННЯ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В 1950-Х РОКАХ:
МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ЛІДІЇ СПАСЬКОЇ
Мета роботи – з’ясувати історію виникнення живопису Лідії Спаської під час відновлення КиєвоПодільської Покровської церкви в 1950-х роках, окреслити його іконографічні та стильові особливості. Методи
дослідження ґрунтуються на застосуванні архівних та бібліографічних пошуків, які дали змогу висвітлити
невідомі факти; іконографічного й іконологічного методів, щоб розібрати розвиток сюжетів, а метод
порівняльної оцінки дав можливість з’ясувати особливості підходу мисткині до їх трактування. Наукова
новизна статті полягає у введені до наукового обігу раніше не відомих матеріалів про участь Л. Спаської у
відновленні Києво-Подільської Покровської церкви у 1950-х роках; першій спробі іконографічного та
іконологічного аналізу виконаних нею в цьому процесі монументальних творів. Висновки. Встановлено, що
Лідія Спаська була авторкою монументального живопису Києво-Подільської Покровської церкви: її пензлю
належали роботи: «Покладення до гробу» та «Воскресіння» у конхах; «Вознесіння Божої Матері» і «Явлення
Божої Матері на горі Почаївській» у раменах; розписи барабана центральної бані та підпружних арок. До нашого
часу в первісному вигляді ці роботи не збереглися. Іконографія зображень дає підстави вважати, що Л. Спаська
не використовувала сталі сюжети, а на основі своїх знань та досвіду намагалася їх інтерпретувати чи адаптувати
на бажання замовника, що доводить їх іконографічний аналіз. Композиції всіх робіт підпорядковані
архітектурному простору й органічно сприймаються в загальному інтер’єрі храму. У живописі Л. Спаська
зосереджувала увагу на тонкому моделюванні обличчя, приділяючи йому підвищену увагу, тоді як одяг і тло
виконувала більш узагальнено; постаті характеризуються виразними силуетом і рухом. Втрати та пізніші
поновлення розписів не дають змогу зробити загальні висновки стосовно колориту і його особливостей.
Ключові слова: Лідія Спаська, Києво-Подільська Покровська церква, релігійний живопис, Покладення до
гробу, Воскресіння, Явлення Божої Матері на горі Почаївській.
Labzin Vyacheslav, graduate student, Department of Theory and History of Art, National Academy of Fine Arts and
Architecture
Restoration of the Kyiv-Podil Pokrovska Church in the 1950s: Monumental Painting by Lidia Spaska
The purpose of the article is to find out the history of Lidia Spaska's painting during the restoration of the KyivPodil Pokrovska Church in the 1950s, and its iconographic and stylistic features. The research methodology is based on
the application of archival and bibliographic searches, which enabled finding and highlighting the unknown facts;
iconographic and iconological methods, which made it possible to analyse the development of plots, and the method of
comparative evaluation allows to clarify the peculiarities of the artist's approach to their interpretation. The scientific
novelty consists in the introduction into scientific circulation of previously unknown materials about L. Spaska's
participation in the restoration of the Kyiv-Podil Pokrovska Church in the 1950s; in the first attempt at an iconographic
and iconological analysis of her monumental paintings in this restoration process. Conclusions. It has been established
that Lidia Spaska was the author of the monumental painting of the Kyiv-Podil Pokrovska Church. The following works
belonged to her brush: two compositions “The Entombment” and “The Resurrection” in half-domes; two wall paintings
in the northern and southern arms – “Ascension of Virgin” and “Apparition of Virgin on Mount Pochaiv”; paintings of
the drum of the central dome and elastic arches. These works have not survived in their original form to our time. The
iconography of the images gives reason to believe that L. Spaska did not use fixed subjects, but on the basis of her
knowledge and experience tried to interpret or adapt them to the wishes of the customer, as evidenced by their
iconographic analysis. The compositions of all works are subordinated to the architectural space and are organically
© Лабзін В. В., 2022
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perceived in the general interior of the temple. In her painting, L. Spaska focused on the fine modeling of the face, giving
it increased attention, while the clothes and the background were painted more generally; the figures are characterised by
expressive silhouette and movement. Losses and later renewals of paintings do not allow us to draw general conclusions
about the color and its features.
Key words: Lidia Spaska, Kyiv-Podil Pokrovska Church, religious painting, Lamentation, Entombment,
Resurrection, Apparition of the Virgin Mary.

Актуальність теми полягає в тому, щоб із
залученням історичних, архівних, літературних
та усних джерел, іконографічного й
історичного
матеріалу
та
на
основі
фактологічного опрацювання творів поглибити
наукові знання про монументальні розписи
Л. Спаської в Києво-Подільській Покровській
церкві в 1950-х роках.
Аналіз досліджень і публікацій. У роботах,
присвячених Києво-Подільській Покровській
церкві, питання відновлення монументального
живопису
в
1950-х
роках
носять
факультативний характер, а в сучасних працях
увагу приділяють поновленням 1990-х років.
Досліджень, де б проводився всебічний
мистецтвознавчий аналіз монументального
живопису Л. Спаської в Києво-Подільській
Покровській церкви, нині немає. Важливими є
матеріали
проєктного
інституту
Укрдержпроєктреставрація
(Л. Крощенко,
Е. Лопушинська), спогади учасників подій та їх
близьких (Магдаліна, Марія, Тетяна Глаголєви,
Л. Яскевич). Серед статей і повідомлень про
Л. Спаську виокремлюємо ті, що дають змогу
простежити мистецькі засоби, факти біографії
та творчий шлях (Я. Бондарчук, М. Дьомін,
М. Черенюк).
Метою дослідження є з’ясування історії
живопису Лідії Спаської під час відновлення
Києво-Подільської Покровської церкви в
1950-х роках, його іконографічних та
стильових особливостей.
Виклад основного матеріалу. КиєвоПодільська
Покровська
церква
–
двоповерховий кам’яний парафіяльний храм,
збудований у 1766–1774 роках за проєктом та
під
керівництвом
відомого
київського
архітектора Івана Григоровича-Барського [13].
Наприкінці XIX – початку XX століття будівля
церкви мала суттєві пошкодження, які в
наступні десятиліття тільки збільшились [9, 4].
За радянських часів храм було зачинено, його
будівля руйнувалася та занепадала, більшу
частину інтер’єру та внутрішнього оздоблення
було втрачено. Богослужіння відновилось
тільки у 1941 році, а 1948-го Покровську
церкву було передано громаді вірян [15, 136]. У
1953–1960 роках, завдяки зусиллям настоятеля
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отця Олексія Глаголєва за кошти громади та
жертводавців,
почалася
відбудова
та
реставрація храму під проводом старости храму
Олександра Горбовського [2]. Приміщення
паламарні було розібрано та перекладено,
будівлі храму та дзвіниці заново тиньковано та
побілено, зроблено нові дахи та віконні рами.
Зроблено нові настінні розписи та відновлено
старі, виготовлено новий іконостас [4, 273]. Але
1960 року,
відразу
після
завершення
відновлювальних робіт, храм було зачинено. У
1980-х роках було виконано капітальний
ремонт – відновлено розмежування нижнього
та верхнього поверхів, але значну частину
настінних розписів було втрачено. У 1990 році
храм було відкрито для богослужінь. Протягом
1990–1998 років було виконано розпис інтер’єрів
храму та зроблено новий іконостас [13].
Реставраційно-відновлювальні роботи, які
тривали в Києво-Подільській Покровській
церкві протягом 1950-х років, цікаві також тим,
що було зроблено нові монументальні розписи,
а втрачені або пошкоджені зображення у трьох
банях та хорах були реставровані або
відновлені на той самий сюжет. Автором
програми нових розписів, скоріше за все, є
Тетяна Глаголєва – дружина о. Олексія, яка
свого часу була серед учениць відомого
київського професора та релігійного діяча
В.І. Екземплярського (на приватних лекціях
якого в домашній аудиторії вона й
познайомилась з майбутнім чоловіком) [2]. Зі
спогадів Тетяни Глаголєвої та її дочок
Магдалини
й
Марії,
відновленням
пошкоджених
і
створенням
нових
монументальних
розписів
займалася
художниця з Острога – Лідія Іванівна Спаська
[4, 273].
Лідія Спаська (1910–2000) – українська
художниця, уродженка містечка Умань,
дитинство і юність провела в маєтку батьків у
селі Гавчиці неподалік Ківерець Луцького
повіту. У Луцьку Лідія Лисяна (її дівоче
прізвище) навчалася в жіночій гімназії, де
проявила неабияку схильність до малювання.
Художню освіту здобула в приватній художній
школі імені Крижанівського у Варшаві в 1928–
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1930 та академії Жульєна в Парижі в 1931–
1935 роках.
1937 року разом з чоловіком повертається
на Волинь до батьківського маєтку. 1947 року
оселяється в Острозі, де живе й працює
протягом наступних кількох десятків років.
Головним напрямом її творчості стає
релігійний живопис. Нею виконані розписи
інтер’єрів храмів в Острозі, Луцьку, Києві,
Мурманську,
Архангельську,
Ташкенті,
Махачкалі, Вологді й інших міст, у селах
Волині: Бодячеві, Озері, Гавчиці [1]. У КиєвоПодільській Покровській церкві в 1950-х роках
художниця виконала дві великі композиції в
південній та північній конхах: «Воскресіння»
та «Покладення до гробу» [4, 274] або
«Оплакування» [8, 15].
У
північній
консі
розташовано
багатофігурну композицію на відомий сюжет з
Євангелія «Покладення до гробу» (рис. 1). На
передньому плані тіло мертвого Ісуса, зняте з
хреста та принесене до гробниці. У центрі
Богоматір тримає руку свого сина. Ліворуч –
Никодим, який приніс посуд зі смирною та
єлеєм для змащення тіла Христа. Між ними та
трохи позаду юнак – Іоанн Богослов. Праворуч
Йосиф Аримафейський загортає тіло Христа у
плащаницю. Ліворуч Марія Магдалина оплакує
Ісуса та припадає до ран на його стопах.
Як описано в Євангеліях, покладення до
гробу – це процес підготовки та поховання
учнями тіла Ісуса Христа після його хресної
смерті, який відбувся увечері Страсної п'ятниці.
Епізод належить до числа Страстей Христа,
слідує
за
Оплакуванням
Христа
та
безпосередньо передує сцені виявлення
порожньої могили, тобто є останнім моментом,
у якому ще фігурує земне тіло Ісуса. Про
поховання Господа оповідають всі чотири
Євангелісти, причому кожен повідомляє власні
подробиці. Поховання Христа конкретно
згадується в Апостольському символі віри, де
сказано, що Ісус «і був розп’ятий... і страждав, і
був похований. І воскрес...» [7, 27].
Перебування Христа в гробі уособлює
здійснення спасіння людини, що несе мир у
всьому всесвіті, є справжньою сполучною
ланкою між його смертельним станом перед
Великоднем і його славним та воскреслим
станом сьогодні. Однак Богоматір та Марія
Магдалина не тільки спостерігають, але
плачуть та припадають до тіла Христа. Звідси й
інший поширений сюжет у християнському
мистецтві від середньовіччя та бароко –

«Оплакування Христа». Після розп’яття Ісуса
його тіло було знято з хреста, а його друзі
оплакували його тіло. Твори-плачі дуже часто
входять до циклів Житія Христа, а також
становлять сюжет багатьох окремих творів
багатьох різних художників.
Простежимо більш детально виникнення
та розвиток іконографії сюжету. Оскільки
зображення Страстей Христа ставало все
складнішим до кінця першого тисячоліття, було
розроблено низку сцен, які охоплюють період
між смертю Ісуса на хресті та його покладенням
у гробницю. Розповіді в Канонічних Євангеліях
зосереджені на ролях Йосифа Аримафейського
та Никодима, але згадують Марію та Марію
Магдалину, які присутні [14, 164].
«Зняття з Хреста» – тіло Ісуса знімають з
Хреста, майже завжди у вертикальному чи
діагональному положенні – було першою
розробленою сценою, що з'явилася спочатку у
візантійському мистецтві кінця IX століття, а
згодом і в західних зразках [14, 164].
«Несіння тіла» – Ісуса несуть Йосиф,
Никодим, а іноді й інші – спочатку було
зображенням, що охоплює весь період між
зняттям і похованням, воно залишалося
звичайним у візантійському світі [14, 168].
«Покладання тіла Ісуса» – Христа кладуть
на плиті або ноші, що стало важливим
предметом у візантійському мистецтві з
особливими типами тканинних ікон –
Епітафією (Плащаниця) та Антимінсом. Західні
еквіваленти в живописі називаються Помазання
Христа [14, 172].
«Поховання Христа», що зображує
опускання тіла Христа в гробницю, було
західним нововведенням кінця X століття;
гробниці зображені як вирубані в плоскій
поверхні скелі або як кам'яний саркофаг.
В XI столітті виділяється інший тип, саме
«Оплакування» (Плач). Він відводить чільне
місце Марії, яка або обіймає свого мертвого
сина, а згодом кладе його на коліна, або іноді
падає в непритомному стані чи тримає руку
Ісуса; а Йосиф та інші тримають тіло Христа
[14, 176]. Після XIV століття Плач стає більш
поширеним і ще більше підкреслює центральне
місце Марії в композиції. У найбільш
багатофігурних зразках Плачу постаті,
зображені з тілом Христа, включають Трьох
Марій, Апостола Іоанна, Йосифа та Никодима,
а часто й інших чоловіків та жінок, не кажучи
вже про ангелів і портрети донаторів [14, 174].
Тема все більше стає окремим релігійним
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чином, що концентрується на горі Марії за її
сином з меншим акцентом на розповідь.
Логічним результатом цієї тенденції стала
П'єта, що показує лише ці дві постаті, що
особливо підходило для скульптури. Не завжди
можна чітко сказати, чи слід розглядати
конкретне зображення як Плач або як один з
інших
пов'язаних
сюжетів,
що
було
обговорювано вище. Однак можна засвідчити,
що сюжет композиції в північній консі
складається з поєднання Оплакування та
Покладання до гробу. Художниця, яка була
дуже добре обізнана зі східною та західною
іконографією, намагається вкласти в єдине
зображення якнайбільше оповідального смислу
й емоційного сенсу цим поєднанням.
Ще одна композиція – «Воскресіння» у
південній консі (рис. 2). На ній Христос
воскресає та постає на хмарі над землею,
оповитий світлом, його ліва рука протягнута
вгору, права – відставлена вбік, праве плече
огорнуте плащаницею, яка тріпотить. Обабіч
стоять колінопреклонені фігури ангелів. Слід
зазначити, що в жодному з Євангелій цю подію
не описано, ніхто не був свідком Воскресіння
Христа, а тому досі воно є одним із чудес, що
підтверджують його божественну сутність. І
все
ж,
незважаючи
на
відсутність
євангельських джерел, Воскресіння Христа
протягом багатьох століть було й залишається
одним з поширених сюжетів у мистецтві.
Іконографія цього сюжету в східному
християнстві зводиться лише до двох
іконописних композицій. Перша – «Жінкимироносиці біля гробу», мабуть, існувала вже в
ІІІ ст. (храм Дура-Европос, 232 р.) [12, 185] –
момент після Воскресіння Христової плоті,
історичне відвідування гробу Господнього
Жінками Мироносицями, які першими прибули
до нього. За євангельським оповіданням,
зображено похоронну печеру, у якій
знаходиться порожня труна з пеленами, біля неї
стоїть група Жінок-Мироносиць, а на камені
поруч сидять один або два ангели в білому
одязі, що вказують мироносицям на місце, де
лежало тіло Ісуса [11].
Друга – «Зішестя до пекла», відоме з
VI століття, умовно-символічне зображення,
що передує Воскресінню Христову в тілі
(горельєф колони собору Сан-Марко у Венеції),
згідно з Апостольським символом віри, Ісус
«був розп'ятий, помер і похований, зійшов у
пекло, в третій день воскрес із мертвих» [7, 27].

144

Лабзін В. В.
Інших
іконографічних
сюжетів
свята
Великодня у православ’ї немає [6, 319].
З іншого боку, окрім двох згаданих вище,
західна іконографія значно ширше трактує
пов’язані з Воскресінням сюжети та дає значно
більшу кількість композицій Воскресіння.
По-перше, «Символічне Воскресіння» –
найдавніше християнське зображення, відоме
із середини IV століття, використовує символи
Хреста та Хризми як розіп'ятого та мертвого
Христа (Саркофаг Домітілли), що увінчані
лавровим вінком перемоги, щоб виразити
тісний зв’язок між Розп’яттям і Воскресінням
[14, 5]. По-друге, сюжет відомий з VI століття
як «Емаус»: Христос являється двом учням по
дорозі в Емаус у день Воскресіння, після
прибуття вони вечеряють з ним, але не
впізнають у ньому Ісуса до ламання хліба (Лука
24:13–35). Отже, сюжет передбачає дві сцени:
одну – в дорозі (мозаїки Сан-Аполлінаріо
Нуово в Равенні), іншу – за столом (Понтормо,
Караваджо, Рембрандт). По-третє, «Явлення
Марії Магдалині» – Ісус з'являється Марії
Магдалині. Спочатку вона думає, що він
садівник, але потім впізнає його і каже
«Господь» та хоче доторкнутися до нього, але
він відповідає: «Не торкайтеся мене, бо я ще
не піднісся до свого Отця» (Іоан 20:11–18).
Зображення показують Марію, що стоїть на
колінах або робить низький уклін; а щоб
представити «Не торкайся мене», Ісус показує
правою рукою, а Марія торкається або майже
торкається його одягу. По-четверте, Христос
виходить із саркофагу – тип зображення
XII століття, яке поширилося лише в
XIII столітті [10, 194]. У ньому, незважаючи на
мовчання Святого Письма зображено Христа,
який тріумфально виходить із саркофага. Одна
рука може тримати довгий хрест або штандарт
з прапором. Він піднімає другу руку на знак
вітання або тріумфу, а його ноги вже в повітрі.
Не дивно, що вже у XVIII столітті цей
іконографічний сюжет також поширився в
православному живописі [12, 187]. Отже, саме
до
останнього
іконографічного
типу
найкоротше
наближено
зображення
«Воскресіння» Л. Спаської в Покровської
церкві.
Фрагмент щоденника Тетяни Глаголєвої
сповіщає, що авторству Л. Спаської належало
настінне зображення «Явлення Божої Матері на
горі Почаївській» [3], а в спогадах Магдалини
Глаголєвої [4, 273] та історичній довідці [8, 15]
йдеться ще й про композицію «Вознесіння
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Божої Матері» в бокових раменах. На жаль, ці
зображення не збереглися, на їх місцях
зроблено дверні отвори. Матеріали із сімейного
архіву Глаголєвих наводять лише зображення з
північного рамена (рис. 4).
Зображення – «Явлення Божої Матері на
горі Почаївській». Богоматір у контрапості
постає на хмарі над землею, її постать
випромінює світло; права рука зігнута в лікті
піднята до рівня плеча, ліва також зігнута в
лікті на рівні пояса тримає щось подібне на
мішечок, можливо, із грішми. У нижній частині
під хмарою та обабіч від неї зображено людей,
у молитовних позах, що обурюються недугами
та скорботами, а над ними й з боків – ангели, які
здійснюють благодіяння від імені Богоматері.
На зображені є ініціали ΜΡ ΘΥ скорочення від
Μητερ Θεου – Мати Божа (грец.), традиційні
для іконографії Богоматері.
Цей сюжет апелює до подій після
1240 року, коли після розорення КиєвоПечерського монастирю Батиєм, на горі, де
зараз розташована Почаївська лавра, оселилися
два ченці. Один інок після молитви пішов до
вершини гори й раптом побачив Божу Матір,
яка стояла на камені, оточена полум'ям. Він
покликав брата подивитись на диво. Третім
свідком явлення був пастух Іван Босий. Він
вибіг на гору, і вони втрьох прославили Бога.
На камені, де стояла Пресвята Богородиця,
назавжди залишився відбиток її правої стопи.
В іконописі немає сталого іконографічного
типу для цього сюжету, але зазвичай Богоматір
зображують на повний зріст у стовпі світла (або
випромінює світло), і вона стоїть на хмарі чи
напівмісяці, а внизу колінопреклонені дві чи
три постаті ченців та пастуха з вівцями або
іншою худобою.
Потрібно зауважити, що відсутність чіткої
відповідності сталим іконографічним типам у
цьому випадку – це або поєднання різних
іконографічних типів та сюжетів, чи, можливо,
авторська інтерпретація: кожен автор із життя
Пресвятої Богородиці знаходить щось своє та
інтерпретує його на свій лад.
На додаток до сюжетних композицій,
Л. Спаська створила живопис у барабані та
арках центральної бані (рис. 5). У барабані вона
зобразила Христа Емануїла та ангелів, на
підпружних арках у медальйонах серед хрестів
і рослинних орнаментів зображено розгорнутий
Деісусний чин та Животворний Хрест й ангелів
обабіч. Матеріали з архіву родини Глаголєвих
дають підстави вважати, що, на жаль, вони

також не збереглися, сучасні зображення є
поновленнями, які виконані пізніше при
черговому відкритті храму в 1990-х роках після
тридцяти років занедбання.
Окрім
монументальних
розписів,
Л. Спаська написала Розп'яття з предстоячими
Божою Матір'ю та Іоаном Богословом,
образами Архангелів Михаїла та Гавриїла на
північній і південній брамах іконостасу (рис. 3)
[4, 273]. Після того як церкву було зачинено у
1960 році, хрест було передано до церкви
Св. Макарія, а іконостас з образами у
розібраному стані зберігався у помешканні
Глаголєвих до середини 1970-х років, потім був
переданий до однієї з церков Київської області [2].
Наукова новизна статті полягає у введені
до наукового обігу нових матеріалів з
родинного архіву Глаголєвих, які свідчать про
участь Л. Спаської у відновленні КиєвоПодільської Покровської церкви в 1950-х роках;
першій
спробі
іконографічного
й
іконологічного аналізу творів Л. Спаської
створених у межах цього процесу.
Висновки. На підставі аналізу матеріалів з
родинного архіву Глаголєвих, спогадів
сучасників подій і матеріалів архіву проєктного
інституту Укрдержпроєктреставрація можна
сказати таке. По-перше, Л. Спаська була
автором монументального живопису КиєвоПодільскої Покровської церкви, її пензлю
належали роботи: «Покладення до гробу» та
«Воскресіння» у конхах; «Вознесіння Божої
Матері» та «Явлення Божої Матері на горі
Почаївській» на стінах раменів. По-друге,
розписи барабана центральної бані та
підпружних арок. До нашого часу в первісному
вигляді ці роботи не збереглися. Іконографія
зображень дає підстави вважати, що Л. Спаська
не використовувала сталі сюжети, а на основі
своїх знань та досвіду намагалася їх
інтерпретувати чи адаптувати на бажання
замовника, про що доводить наведений вище їх
іконографічний аналіз. Композиції всіх робіт
підпорядковані архітектурному простору й
органічно сприймаються в загальному інтер’єрі
храму. У живописі Л. Спаська зосереджує
увагу на тонкому моделюванні обличчя,
приділяючи йому підвищеної уваги, тоді як
одяг і тло виконує більш узагальнено; постаті
характеризуються виразними силуетом та
рухом. На жаль, втрати та пізніші поновлення
розписів не дають змоги зробити висновки
стосовно колориту та його особливостей.
.
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Рис. 1. Покладання до гробу. 1959 рік

Рис. 2. Воскресіння. 1959 рік

Рис. 3. Іконостас. 1959 рік
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Рис. 4. Явлення Божої Матері на горі Почаївській. 1959 рік

Рис. 5. Центральна баня. 1959 рік

147

Образотворче мистецтво, декоративне…
Література
1. Бондарчук Я. Життєвий та творчий шлях
художниці Л. І. Спаської. Актуальні питання
культурології. Рівне : РДГУ, 2015, Вип. 15. С. 134–
139.
2. Глаголєва М. Спогади. Приватний архів
родини Глаголєвих. Київ. 2019. 4 с.
3. Глаголєва Т.
Щоденник
(фрагмент).
Приватний архів родини Глаголєвих. Київ, 1959. 1 с.
4. Глаголева-Пальян М., Яскевич Л. Светильники
веры. Священник Александр Глаголев. Купина
неопалимая. Київ : Дух і Літера, 2002. С. 262–276.
5. Дьомін М. Національна складова творчості
Лідії Спаської. Мистецтвознавство України. 2010.
Вип. 11. С. 27–32.
6. Evdokimov P. The art of the icon: a theology
of beauty. Redondo Beach, Calif. : Oakwood
Publications, 1990. 354 p.
7. Катехизм Католицької Церкви: Компендіюм.
Львів : Свічадо, 2008. 200 с.
8. Крощенко Л. Покровская церковь в г. Киеве
на Подоле. Историческая справка. Институт
«Укрпроектреставрация». Киев, 1974. 15 с.
9. Лопушинская Е.
Покровская
церковь.
Историческая
справка.
Институт
«Укрпроектреставрация». Киев, 1955. 13 с.
10. Male E. Religious Art in France of the
Thirteenth Century. Tr.Dora Nussey. Mineola, New
York: Dover Publications, 2013. 444 p.
11. Ouspensky L.
Peut-on
representer
la
Resurrection du Christ? Messager de l'exarchat du
patriarche russe en Europe occidentale. Paris, 1955.
№ 21. Рp. 7–8.
12. Ouspensky L., Lossky V. The meaning of
icons. Crestwood, N.Y. : St. Vladimir's Seminary Press.
1982. 222 p.
13. Покровська церква. Звід пам’яток історії
та культури України. Київ, 2004. (Кн. І, ч. ІІ. М–С.).
С. 924–927.
14. Schiller G. Iconography of Christian Art. 2
vols. Vol. II. London : Lund Humphries, 1971. 692 p.
15. Толочко Л., Дегтярьов М. Подільські храми
Києва. Київ : Техніка, 2003. С. 121–139.
16. Черенюк М. Церковні розписи Лідії
Спаської. Пам’ятки сакрального мистецтва Волині
на межі тисячоліть: питання дослідження,
збереження та реставрації : матер. VI Міжнар.
наук. конф. по волин. іконопису. Луцьк, 1999.
С. 124–125.

Лабзін В. В.
References
1. Bondarchuk, Ia. (2018). The life and work of
the artist L.I. Spaska. Actual issues of cultural studies.
Rivne: RSHU, 15, 134–139 [in Ukrainian].
2. Hlaholieva, M. (2019). The
memoirs.
Hlaholiev’s family private archive. Kyiv [in Russian].
3. Hlaholieva, T. (1959). The diary (fragment).
Hlaholiev’s family private archive. Kyiv [in Russian].
4. Glagoleva-Palyan, M., Yaskevich, L. (2002).
The lamps of Faith. Priest Alexander Glagolev. The
unburnt bush. Kiev: Duh i Litera, 262–276 [in Russian].
5. Domin, M. (2010). The national component of
Lidia Spaska’s work. Art history of Ukraine, 11, 27–32
[in Ukrainian].
6. Evdokimov, P. (1990). The art of the icon: a
theology of beauty. Redondo Beach, Calif.: Oakwood
Publications [in English].
7. Catechism of the Catholic Church &
Compendium. (2007). Lviv, Svichado [in Ukrainian].
8. Kroschenko, L. (1974). Pokrovska church in
Podil of Kyiv. History reference. Kyiv, Institute
Ukrproektrestavratsiya [in Russian].
9. Lopushinskaya, E. (1955). Pokrovska church.
History
reference.
Kyiv,
Institute
Ukrproektrestavratsiya [in Russian].
10. Male, E. (2013). Religious Art in France of the
Thirteenth Century. Tr.Dora Nussey. Mineola, New
York: Dover Publications [in English].
11. Ouspensky, L. (1955). Peut-on representer la
Resurrection du Christ? Messager de l'exarchat du
patriarche russe en Europe occidentale. Paris, 21, 7–8 [in
English].
12. Ouspensky, L., Lossky, V. (1982). The meaning
of icons. Crestwood, New York: St. Vladimir's
Seminary Press [in English].
13. Pokrovska church. (2004). Collection of
historical and cultural monuments of Ukraine. Kyiv
(Вook I, part II. M–S.), 924–927 [in Ukrainian].
14. Schiller, G. (1971). Iconography of Christian
Art. In 2 vols. Vol. II. London: Lund Humphries [in
English].
15. Tolochko, L., Dehtiarov, M. (2003). Podil
churches of Kyiv. Kyiv: Tekhnika, 121–139 [in
Ukrainian].
16. Chereniuk, M. (1999). Lidia Spaska’s church
paintings. Monuments of sacred art of Volyn on the
threshold of millennia: issues of research, preservation
and restoration: Proceedings of the VI International
Scientific Conference dedicated to Volyn's icon
painting, 124–125. Lutsk [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 17.05.2022
Отримано після доопрацювання 16.06.2022
Прийнято до друку 23.06.2022

148

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
УДК 7.048:7.035.93
DOI 10.32461/2226-3209.3.2022.266095
Цитування:
Несмачний С. М. Символістський живопис
Михайла Сапожникова: від задуму – до втілення.
Вісник Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 3.
С. 149–155.

Несмачний Сергій Миколайович,
аспірант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв,
заступник директора з наукової роботи КЗК
«Дніпровський художній музей»
https://orcid.org/0000-0002-8497-7059
sergey.nesmachniy@gmail.com
11©

Nesmachnyi S. (2022). Symbolist Painting of
Mykhailo Sapozhnykov: From Concept to
Implementation. National Academy Of Managerial
Staff Of Culture And Arts Herald: Science journal,
3, 149–155 [in Ukrainian].

СИМВОЛІСТСЬКИЙ ЖИВОПИС МИХАЙЛА САПОЖНИКОВА:
ВІД ЗАДУМУ – ДО ВТІЛЕННЯ
Мета статті полягає у виявленні особливостей і закономірностей творчого методу художника
М. І. Сапожникова та у зв’язку із цим у визначенні ролі робіт реалістичного спрямування в символістському
живописі митця. Методологія дослідження полягає в застосуванні системно-аналітичного, формальностилістичного та семіотико-семантичного методів і підходів, що дало змогу якісно розглянути означену
проблематику та сформулювати аргументовані висновки. Наукова новизна роботи полягає в систематизації
ключових засад авторського творчого методу видатного українського художника Михайла Сапожникова,
виявленні магістральних принципів формотворення в його символістських картинах та з’ясуванні ролі натурного
живописного матеріалу. Висновки. Проаналізована в дослідженні низка творів засвідчила принципи, за якими
художник намагається вибудувати свою персональну систему формотворення. За результатами поточної
наукової розвідки виокремлено три концептуальні варіанти трансформації натурного матеріалу реалістичного
спрямування в символістську образну конструкцію. Засвідчено важливість робіт реалістичного спрямування.
Представлені допоміжні роботи: пленерні етюди та натурні замальовки – наочно продемонстрували, що саме
напрацьований реалістичний натурний матеріал є тією точкою відліку, що спонукала творчу уяву
М. І. Сапожникова.
Ключові слова: Михайло Сапожников, символізм, живопис, творчий метод, формотворення.
Nesmachnyi Sergii, graduate student, Department of Art Study Expertise, National Academy of Culture and Arts
Management, Deputy Director of Research Dnipro Art Museum
Symbolist Painting of Mykhailo Sapozhnykov: From Concept to Implementation.
The purpose of the article is to identify the features and patterns of Mykhailo Sapozhnykov artist's creative method
and define the role of realistic artworks in symbolist painting of the artist. The research methodology consists in
application of system-analytical, formal-stylistic, and semiotic-semantic methods and approaches, which enabled
qualitative considering of the specified issues and drawing substantiated conclusions. The scientific novelty of the article
is aimed to systematise the important principles of the author's creative method of Mykhailo Sapozhnykov, identifying
the main principles of form creation in his symbolist paintings and elucidating the role of painting from the nature.
Conclusions. The number of works analysed in the study demonstrated several principles on which the artist tried to build
his personal system of form creation. According to the results of current scientific research, the author has been identified
three conceptual variants of the transformation of painting material with realistic direction from the nature into a symbolist
figurative construction. The importance of works with realistic direction have been proven. The presented auxiliary works,
plein air sketches and sketches from the nature, clearly demonstrated that accumulated realistic painting material was the
starting point that encouraged the creative imagination of Mykhailo Sapozhnykov.
Key words: Mykhailo Sapozhnykov, symbolism, painting, creative method, fine arts, Dnipro Art Museum.

Актуальність теми дослідження. Творчість
художника Михайла Сапожникова (1871–1937)
видається
нам
винятковою
в
історії
українського мистецтва першої чверті ХХ ст.
Водночас, на жаль, прізвище майстра та його
малярство майже не відомі за межами
11

нечисленного кола знавців. Визначна частина
творчого доробку М. І. Сапожникова пов’язана
з ідеями та естетикою символізму – важливої
філософської та мистецької складової світової
та вітчизняної культури другої половини XIX –
початку ХХ ст. Варто зауважити, що
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особливості творчого методу митця, вага та
місце робіт реалістичного спрямування в
символістському
живописі
майстра
не опинялися достатньою мірою у фокусі уваги
дослідників. Проведення відповідної наукової
розвідки є актуальним як у контексті вивчення
феномену творчості конкретного митця, так і в
сенсі певного кроку на шляху осмислення
процесів становлення і розвитку в Україні засад
символізму як мистецького напряму.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
У результаті
дослідження
історіографії
проблематики
виявлено,
що
аспекти
символістського живопису М. І. Сапожникова
висвітлювала нечисленна кількість науковців,
але слід зазначити, що поступово, з початку
2000-х років, його ім’я починає входити в
науковий обіг. Зокрема, з узагальнених
колективних
академічних
видань
слід
виокремити четвертий (2006 р.) та п’ятий
(2007 р.)
томи
«Історії
українського
мистецтва»,
які
видав
Інститут
мистецтвознавства,
фольклористики
та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
У відповідних
розділах,
присвячених
мистецтву модерна та символізму в Україні,
автори – В. Рубан [3, 609] і Л. Соколюк [6, 62],
наводять фрагментарну інформацію щодо
біографії та творчості М. І. Сапожникова.
З наукових праць варто відзначити статтю
О. Світличної «Символічна творчість Михайла
Сапожникова», у якій авторка спробувала
виокремити деякі особливості окремих
символістських
робіт
М. І. Сапожникова,
намагаючись відшукати паралелі з творчістю
М. Реріха, К. Богаєвського, М. Дені [5]. До
постаті М. І. Сапожникова зверталися в
публікаціях
наукові
співробітники
Дніпропетровського
художнього
музею:
І. Труш у статті «Досвід філософського
прочитання
деяких
картин
Михайла
Сапожникова» фокусує увагу саме на
філософських
аспектах
символістських
живописних творів митця [7], а Л. Яценко в
публікації «Твір М. Реріха “Стрільці” у
Дніпропетровському
художньому
музеї»
аналізує спорідненість окремих елементів
художньої мови у творах М. К. Реріха та
М. І. Сапожникова [8]. Окремо слід відзначити
низку публікацій В. В. Кулічихіна, який
протягом багатьох років вивчав матеріали щодо
біографії та творчої спадщини митця.
Підсумком
роботи
дослідника
стало
образотворче видання «Світ символів Михайла
Сапожникова», де в науково-популярній формі
викладені основні факти біографії та
представлено
каталог
вибраних
творів
150
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художника [1]. Аналіз останніх публікацій
засвідчує
відсутність
ґрунтовного
мистецтвознавчого
дослідження
творчої
спадщини М. І. Сапожникова. Питання щодо
естетики символізму в роботах митця,
означення стильових особливостей та ґенези
його символістської творчості висвітлені
фрагментарно та потребують подальшого
комплексного опрацювання.
Мета статті полягає у виявленні певних
особливостей та закономірностей творчого
методу митця у визначенні ролі робіт
реалістичного спрямування в символістському
живописі М. І. Сапожникова.
Виклад основного матеріалу. Перша
чверть ХХ століття – складна та драматична
фаза розвитку світової культури. В Україні, де
надзвичайно активізувалось культурне життя, –
це час виникнення розмаїття естетичних та
філософських концепцій, активного розвитку
новітніх мистецьких течій і художніх практик.
Низка українських художників опановують
актуальні європейські мистецькі напрями – від
імпресіоністичного творчого методу до
найактуальніших модерних художніх практик.
Символізм – одна з ключових літературномистецьких складових тогочасної культури.
Саме з ідеями й естетикою символізму
пов’язана визначальна частина творчого
надбання живописця і педагога Михайла
Сапожникова, який жив та працював у
Катеринославі (Дніпропетровську з 1926 р.) в
першій третині ХХ століття.
Вагома частина мистецької спадщини
художника (близько 250 творів живопису та
графіки) зберігається у фондах Дніпровського
художнього музею. До збірки твори потрапили
наприкінці 1960-х років, але для експонування
та дослідження стали доступні лише за часів
відновлення незалежності України, адже
«1994 року картини було реставровано і вперше
після смерті художника експоновано» [2, 62].
Музейна колекція творів М. І. Сапожникова
формує цілісне уявлення про його мистецькі
вподобання та пошуки, оскільки хронологічно
охоплює майже весь творчий шлях маляра: від
студентських натурних постановок часів
навчання (Імператорська академія мистецтв,
1890–1895 рр.)
до
замальовок-краєвидів
останніх років життя (1930-ті рр.). Особливий
інтерес у дослідника викликають роботи
символістського спрямування та відповідний
допоміжний матеріал (постановки, етюди,
ескізи). Роботи, що об’єднані у дві серії по
дванадцять картин (Серія №1 «Примари»,
1906–1916; Серія №2, 1917 – 1924), значно
відрізняються за художньою мовою, і це цілком
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Рис. 1. М. І. Сапожников.
«Творче начало спить». 1906–1916.
Полотно, клейові фарби, 116,5×85 см.
Збірка Дніпровського художнього музею

природно, з огляду на те, що символістський
напрям в образотворчому мистецтві не слід
обмежувати конкретними межами певного
мистецького стилю. У картинах серій, що
створені під враженням від революційних
подій, Першої світової та Громадянської війн,
митець у художніх образах-символах прагне
віддзеркалити як «одвічні» риторичні теми, так
і цілковито злободенні явища свого часу. Світ
символістського
живопису
Михайла
Сапожникова сповнений загадок, недомовок і
нерозкритих таємниць. Митець художньо
осмислює вічні категорії добра і зла, світла і
мороку, правди і кривди, розмірковує про
життя та смерть, вічність і тлінність.
Каталізатором
для
нинішньої
дослідницької розвідки став виставковий
проєкт «Від Задуму до Втілення. Світ Символів
Михайла Сапожникова», що експонували з
21.03.2019 по 12.05.2019 в Дніпропетровському
(Дніпровському із січня 2022 р.) художньому
музеї, адже презентації такого формату
творчість митця ще не знала. Передбачаючи,
що його символістські образи та ідеї не просто
буде тлумачити глядачеві відповідно саме до
авторського задуму, М. І. Сапожников, окрім
оригінальної назви, дає кожній картині
порядковий номер (а отже, і конкретне
експозиційне місце в серії). Тож експонування
робіт митця зазвичай відбувалося відповідно до
запланованого порядку. Особливістю ж
представленого проєкту стало те, що,
абстрагуючись від запрограмованої автором
послідовності, вибрані символістські твори

об’єднали в тематичні блоки з ескізами робіт,
натурними замальовками, етюдами – усім тим
важливим допоміжним матеріалом, що
зазвичай позбавлений експозиційної уваги.
Кожне окреме символістське полотно було
представлене на виставці як самостійна та
самодостатня
робота,
створенню
якої
передував, як правило, не відомий сторонньому
спостерігачеві шлях мистецьких шукань та
філософських узагальнень.
Представлена
експозиція
продемонструвала
низку
мистецьких
експериментів Михайла Сапожникова в царині
символотворення. У фокусі уваги митця
виявляється
проблема
відношень
зафіксованого натурного образу та замисленої
символістської
композиції.
Суб'єктивно
переосмислюючи зримі натурні форми, він
пропонує в окремих творах достатньо розмаїті
естетичні та художні рішення. На базі
представлених
на
виставці
матеріалів
виокремимо та розглянемо три експозиційні
блоки, кожен з яких продемонструє свій
концептуальний
варіант
трансформації
натурного етюду або пленерної замальовки
реалістичного штибу в символістську образну
конструкцію.
Насамперед, розглянемо експозиційний
блок, який віддзеркалив процес створення
картини «Творче начало спить» (рис. 1) та
складався з натурного рисунка, ескізу та власне
самої символістської роботи. Представлена
низька творів продемонструвала один з
принципів, за яким художник намагається
вибудувати свою персональну систему

Рис. 2. М. І. Сапожников.
«Натурний рисунок».
Папір, олівець, 490×298 мм.
Збірка Дніпровського художнього музею
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Рис. 3. М. І. Сапожников.
«Поцілунок смерті». 1917–1924.
Полотно, клейові фарби, 66×97 см.
Збірка Дніпровського художнього музею

формоутворення символістської образотворчої
мови.
Численний (наявний у колекції
Дніпровського художнього музею) етюдний
матеріал
засвідчує
той
факт,
що
М. І. Сапожников багато працював на пленері,
любив природу та уважно за нею спостерігав,
дбайливо ставився до натури. Малюнок,
виконаний точною та впевненою рукою,
майстерне світло-тіньове моделювання, увага
до зовнішності та деталей – усе це промовисто
характеризує натурний рисунок (рис. 2) до
картини «Творче начало спить». Але ж лише
самої ретельної фіксації натури для художника
недостатньо, і вже в ескізі спостерігаємо процес
інтелектуального
подолання
миттєвого
враження. Замальовка, яка, імовірно, була
зроблена ще за часів навчання в Академії, стає
«зачіпкою» для розроблення символістської
композиції. Фактом художньої свідомості
композиція стає і той момент, коли
позбавляється всього тимчасового та зайвого.
Художник залишає тільки позу натурниці, що
доведена до стилізованого ідеопластичного
знаку, в ритмізованому контурі якого автор
відшукує сутність свого символістського
образу. Знайдена композиційна структура
реалізована в роботі «Творче начало спить»
з характерною для більшості картин усієї
першої символістської серії митця лаконічною
художньою мовою, що тяжіє до стилістики
модерну з виразною контурною лінією та
характерним
локальним
кольором
холоднувато-сірої гами.
Підсумовуючи, зазначимо, що подібне
трактування художньої форми природне для
М. І. Сапожникова та цілковито відповідає
авторським мистецьким засадам, бо пошук
сутності художньої форми – її «потенції-ритму» –
і декларувався як ключове для митця завдання:
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«ритм … представляет космическое явление.
Искусства,
воплощающие
в
своих
произведениях ритм, являются священными
звеньями, соединяющими нас со вселенной.
Символические произведения, построенные на
ритме, это звуки великой, лучезарной,
животворящей симфонии Космоса …» [4, 24].
На схожих принципах роботи з художньою
формою, де первинним знаковим змістом
наділені самі елементи побудови живописного
образу, – контурна лінія, локальний колір – а
символіка
виникає
внаслідок
суттєвої
формалізації пізнаваної натури, і побудована
більшість творів першої серії символістських
робіт Михайла Сапожникова. Твори такого
типу – це результат внутрішньої переробки
особистих спостережень та конкретних
вражень у лаконічний художньо-естетичний
знак.
За влучним зауваженням бельгійського
науковця Філіпа Робер-Жонса, символізм як
напрям
в
образотворчому
мистецтві
«розташовується між полюсами алегорії та
експресіонізму» [9, 24]. Так само і
символістські
експерименти
Михайла
Сапожникова
характеризуються
досить
широкою амплітудою мистецьких пошуків.
Принципово інший підхід репрезентував
експозиційний блок присвячений роботі
«Поцілунок смерті» (рис. 3), що складався з
самої картини та натурної замальовки.
Буденний пасторальний мотив пленерного
етюду «Кульбабки» (рис. 4) дає авторові
поштовх до філософських роздумів на тему
життя і смерті, вічності і тлінності, де кінець
одної форми існування може стати початком
зародження іншого.
Реальність
та
фантазія
міцно
переплітаються
в
«Поцілунку
смерті».
Первісний пейзажний мотив етюду дещо

Рис. 4. М. І. Сапожников.
«Кульбабки». 1905–1906.
Полотно, олія, 21,5×30,5 см.
Збірка Дніпровського художнього музею

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____

Рис. 5. М. І. Сапожников. «У затоці». 1906–1916.
Полотно, клейові фарби, 104×177 см.
Збірка Дніпровського художнього музею

«кадрується», але і загалом, і в деталях
залишається майже незмінним. У межах
пізнаваного натурного антуражу з’являються
дві фігури: одна цілком реалістична – чоловіка,
який, спираючись на дерево та простягаючи
руку до польових квітів, лежить на землі, та
друга – відповідно фантастична – кістлявої
смерті в блакитному савані, яка обіймає
людину. Пара кульбабок, що розташовані і в
етюді, і на картині на першому плані, стають
смисловим
та
ідейним
акцентом
символістського твору, такою немовби
«промовистою деталлю», яка одночасно
оповідає і про життя, і про смерть. Кульбабка
від легкого подиху може втратити свою красу і,
як здається на перший погляд, зникнути, але
підхоплене суховієм насіння має змогу дати
початок новому життю.
Акцентуємо увагу на тому, що, на відміну
від роботи «Творче начало спить», художня
мова образного ладу «Поцілунку смерті»
досить академічна, побудована на незмінних
реалістичних засадах. Символістські якості
твору тут виявляються на рівні чітко
артикульованого сюжетного, міметичного
начал та певної низки асоціацій, що
з’являються в процесі усвідомлення якостей
зображеного предмета чи об’єкта. «Поцілунок
смерті» – характерний взірець органічного
поєднання
вигаданого
та
дійсного,
народженого фантазією, з одного боку, і
цілковито
реального,
підпорядкованого
натурі – з іншого. За аналогічними принципами
побудовано значну кількість композицій другої
серії символістських робіт М. І. Сапожникова.
За припущенням дослідників [1, 29], одним
з
перших
практичних
експериментів
символотворення Михайла Сапожникова є
картина «У затоці» (рис. 5). Експозиційний
блок складався з трьох елементів: пленерного
етюду, попереднього ескізу та власне
символістського твору. На відміну від
«Поцілунку смерті», у цій роботі ми

спостерігаємо, як пейзажний мотив піддається
не просто осмисленню, а глибокій стилістичній
переробці
на
шлях
перетворення
в
символістську композицію.
Перша складова блоку – пейзажний етюд
«Крим. Алушта» (рис. 6) – є типовою
пленерною замальовкою, де зафіксовано
краєвид околиці Алушти. Нічого зовні не
порушує спокою характерного південного
вечора, оточена кипарисами дорога веде око
глядача від дачних осель, зображених на
першому плані, в бік вогників вечірнього
курортного
міста.
Друга
частина
експозиційного блоку – ескіз картини – надає
уявлення про те, як звичайний кримський
краєвид, який художник написав у цілковито
реалістичному ключі, абсолютно несподівано
стає поштовхом до розгортання ланцюжка
оптичних метаморфоз.
Ескіз картини «У затоці» демонструє ті
перетворення, які зазнають ще досі впізнавані
мотиви
об’єктивного
реалістичного
пейзажного зображення, трансформуючись в
елементи суб’єктивного враження митця. Так, в
кипарисах біля шляху художник бачить подобу
антропоморфних фігур, а вечірнє місто в низині
перетворюється на велетенського плазуна,
тулуб якого майорить таємничими вогниками.
Здається, що саме первісні складові елементи
пейзажного мотиву породжують в уяві
живописця
суто
візуальні
асоціації.
Зображення (порівняно з етюдом) «кадрується»
і наближається до глядача, дещо корегується
кут огляду: фіксуючи увагу на головному,
художник опускає «зайві» деталі. Основними
інструментами художньої мови, яка прагне до
графічності та абстрагування, стають виразна
лінія та чіткий контур, внаслідок чого
перероблені візуальні форми отримують
принципово нові сутності та якості. На

Рис. 6. М. І. Сапожников. «Крим. Алушта». 1904.
Полотно, олія, 25,3×36 см.
Збірка Дніпровського художнього музею
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прикладі представленого ескізу можна
побачити не тільки композиційні начерки
майбутньої роботи, а й те, як природні
предметні форми стають для Михайла
Сапожникова основою для тієї «абетки»
візуальних метафор, на базі якої буде
безпосередньо
побудовано
«текст»
символістського твору.
Принципи формотворення, окреслені в
ескізі, отримують логічне розв’язання в
підсумковому
символістському
творі.
Зберігаючи знайдені в первісному натурному
етюді основні колористичні відношення,
художник прагне до ще більшої (порівняно з
ескізом) стилізації та узагальнення художної
форми. Митець, практично пориваючи з
реальністю, переформатовує видиме та складає
нову дійсність. Населений пункт остаточно
перетворюється
на
фантасмагоричного
алігатора, крізь шкіру та щелепи якого
просвічують вогні нічного міста, а гірський
масив заднього плану стає хвостом цього
велетенського
хижака.
Дерева
ж
трансформуються на антропоморфні фігурисилуети, зверху донизу задрапіровані начебто
в чернецькі сутани. Земля, небо, води затоки
перетворюються на помічену штрихами,
узагальнену за формою декорацію, на фоні якої
відбувається експозиція головних дійових осіб.
Умовно-сценічне потрактування перспективи,
що не порушує поверхню полотна та не
створює ілюзорних проривів, з чітко
артикульованою зміною планів, викликає
більше
асоціацій
з
монументальнодекоративною формою театральної завісипанно, ніж із станковим твором. Композиція
роботи, що побудована на співвідношеннях
ритмів вертикалей силуетів-кипарисів з
горизонталями міста-крокодила, прагне до
відкритості,
здається,
хижа
істота
не вміщується в заданих межах полотна. Добуті
з натурних пленерних вражень лінійні ритми
панують у символістському творі.
Наукова новизна роботи полягає в
систематизації ключових засад авторського
творчого методу видатного українського
художника
Михайла
Сапожникова,
демонстрації
та
аналізі
магістральних
принципів
формотворення
в
його
символістських картинах, виявленні ролі в
зазначених процесах натурного живописного
матеріалу.
Висновки. Під час огляду символістського
мистецького доробку живописця, створенню
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якого майстер присвятив близько двадцяти
років свого життя, М. І. Сапожников постає
художником, який перебував у постійному
мистецькому пошуку – пошуку вирішення
проблем
правильного
співвідношення
зафіксованого пленерного чи портретного
натурного враження та замисленої формальної
схеми.
Пропонований на виставці «Від Задуму до
Втілення.
Світ
Символів
Михайла
Сапожникова» спосіб експонування не тільки
надав ширше поле для глядацької інтерпретації,
а й дав змогу дослідникові, зазирнувши, так би
мовити, за лаштунки мистецької «кухні»,
вгадати те органічне зерно реалістичного
живопису, з якого проростає символістська
композиція. Представлена низка творів
продемонструвала декілька принципів, за
якими художник намагається вибудувати свою
персональну систему формотворення. Картина
«Творче начало спить» демонструє прагнення
М. І. Сапожникова формалізувати натурну
замальовку
до
стану
стилізованого
ідеопластичного знаку. На перший план тут
виступає прагнення виявити «сутність форми»,
її «потенцію-ритм». Алегоричний різновид
символістського
твору
академічною
художньою мовою реалізовано в «Поцілунку
смерті». Тут, де реалістичне поєднано з
містичним, митець прагне до відкриття
універсальних значень у світі навколо,
відшукуючи символічні знаки в буденних
подробицях пасторального краєвиду. Найбільш
радикальний
варіант
за
ступенем
трансформації
первісного
пленерного
першоджерела репрезентує робота «У затоці».
Первинний пейзажний мотив зазнає тут
докорінної трансформації, унаслідок чого
природні
візуальні
форми
набувають
принципово нової сутності та якості.
За результатами цієї наукової розвідки
виокремлено три концептуальні варіанти
трансформації
натурного
матеріалу
реалістичного спрямування в символістську
образну конструкцію. Представлені допоміжні
роботи – пленерні етюди та натурні
замальовки – наочно продемонстрували, що
саме напрацьований реалістичний натурний
матеріал став тією точкою відліку, первісною
думкою,
що
спонукала
творчу
уяву
М. І. Сапожникова.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОСТАНОВОК
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
Мета статті – виявити специфіку інтертекстуальності в хореографічному тексті постановок українського
народно-сценічного танцю. Методологія дослідження зумовлена складністю і багатоаспектністю постановки
народно-сценічної хореографії як художнього твору та представлена поєднанням різноманітних дослідницьких
підходів: міждисциплінарного, системного, культурологічного. Мета роботи зумовила застосування широко
адаптованих у сучасній гуманітарній науці компаративістського, структурно-семіотичного, герменевтичного та
методу інтертекстуального аналізу, основним принципом якого є розгляд хореографічного тексту як відкритої
системи, що взаємодіє з іншими системами. Інтертекстуальний аналіз відіграє важливу роль у розкритті концепції
хореографічного твору; його актуальність заснована на ідеї діалогічної сутності та спадкоємності культури. Наукова
новизна. Досліджено постановки народно-сценічної хореографії крізь призму концепції інтертекстуальності
Ю. Кристєвої і теоретичних підходів до вивчення тексту Р. Барта; розглянуто роль хореографа-постановника й глядача
щодо створення та інтерпретації хореографічного тексту; уточнено поняття «інтертекстуальність» у контексті
хореографічного тексту постановки народно-сценічної хореографії; виявлено, що характер інтертекстуальності
безпосередньо залежить від специфіки комунікації, що визначається природою хореографічного тексту народносценічних форм. Висновки. Внаслідок екстраполяції концепції інтертекстуальності Ю. Кристєвої і теоретичних
підходів до вивчення тексту Р. Барта на народно-сценічну хореографію виявлено, що: хореографічний текст народносценічної постановки створюють засобами синтезування цитат з різноманітних культурних джерел; у
багатовимірному просторі народно-сценічної постановки відбувається процес системного народження сенсу та його
вивільнення; концепція інтертекстуальності в контексті постановки народно-сценічної хореографії розмиває обриси
хореографічного тексту, перетворюючи його на нескінченний художній вимір зв’язків та асоціацій. Проведений аналіз
дає змогу визначити феномен інтертекстуальності постановок народно-сценічної хореографії як особливий
хореографічний міжтекстовий простір, у середині якого відбувається акумуляція, співіснування та постійна взаємодія
всього розмаїття лексики автентичного й народно-сценічного танцю. В середині нього будь-який елемент народного
танцю занурений у загальнокультурний контекст і співвідноситься з масивом інших хореографічних текстів,
примножуючи власний зміст, актуальність та інтерпретаційні можливості. Інтертекстуальні взаємодії в
хореографічному тексті народно-сценічного танцю надають можливість хореографові-постановнику увійти в
континуум одвічних тем народної культури, вступити в мистецький діалог з набутками танцювальної культури та
відобразити власне бачення сюжетно-змістової частини народно-сценічного танцю, що, своєю чергою, розширює
образну систему нового хореографічного твору, акцентує на його багатошаровості та слугує базою для різноманітних
інтерпретацій. Хореограф-постановник народно-сценічного танцю взаємодіє не лише з навколишньою дійсністю, але
й усім корпусом попередніх і сучасних йому хореографічних творів, а головне – фольклорних танцювальних
першоджерел, перебуваючи з ними в стані перманентного діалогу. Текст народно-сценічної хореографічної
постановки складається з елементів, які походять з різних культур, вступають один з одним у діалог, дискусію. Уся ця
множинність фокусується в певній точці, якою є глядач. Його роль в інтерпретації хореографічного тексту є
вирішальною, оскільки попередній досвід, культурний та освітній рівень, безсумнівно, впливатимуть на обсяг значень,
які глядач може отримати під час перегляду хореографічного твору. Відповідно хореографічний текст набуває єдності
не у своєму походженні, а своєму призначенні. Аналіз прояву інтертекстуальності як одного з основоположних
прийомів у постановках народно-сценічної хореографії потребує їх розгляду як творів, що складаються з текстів, які
актуалізуються в специфічному семіотичному контексті та сприяють збереженню української народної танцювальної
культури зокрема та культурної пам’яті українців загалом.
Ключові слова: народно-сценічна хореографія, хореографічний текст, постановки, інтертекстуальність, традиція,
фольклорне першоджерело, інтерпретація.
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Intertextual Aspects of Productions of Ukrainian Folk-Stage Choreography
The purpose of the article is to reveal the specificity of intertextuality in the choreographic text of Ukrainian folk
stage dance productions. The research methodology is determined by the complexity and multifacetedness of the
production of folk stage choreography as an artistic work and is represented by a combination of various research
approaches, namely interdisciplinary, systemic, and cultural. The purpose of the study led to the use of comparative,
structural-semiotic, hermeneutic, and intertextual analysis methods widely adapted in modern humanitarian science, the
main principle of which is to consider the choreographic text as an open system that enters into various relationships with
other systems. Intertextual analysis plays an important role in revealing the concept of a choreographic work, its relevance
is based on the idea of dialogic essence and continuity of culture. Scientific novelty. The performance of folk stage
choreography is studied through the prism of the concept of intertextuality of Yu. Kristeva and theoretical approaches to
the study of the text of R. Barthes; the role of the choreographer-director and the audience in the context of the creation
and interpretation of the choreographic text is considered; the concept of “intertextuality” in the context of the
choreographic text of the production of folk stage choreography is clarified; it was found that the character of
intertextuality directly depends on the specifics of communication, which is determined by the nature of the choreographic
text of folk-stage forms. Conclusions. As a result of the extrapolation of Yu. Kristeva's concept of intertextuality and
theoretical approaches to the study of R. Barth's text to folk-stage choreography, it was found that: the choreographic text of a
folk-stage performance is created by means of synthesising various quotes that refer to a variety of cultural sources; in the
multidimensional space of the folk stage production, the process of systematic birth of meaning and its release takes place; the
concept of intertextuality in the context of the production of folk stage choreography blurs the contours of the choreographic
text, turning it into an infinite artistic dimension of connections and associations. The conducted analysis allows us to define
the phenomenon of intertextuality of folk-stage choreography performances as a special choreographic intertextual space, in the
middle of which there is accumulation, coexistence and constant interaction of all the diversity of vocabulary of authentic and
folk-stage dance. In its middle, any element of a folk dance is immersed in a general cultural context and correlates with an
array of other choreographic texts, multiplying its own content, relevance and interpretive possibilities. Intertextual interactions
in the choreographic text of a folk-stage dance provide an opportunity for the choreographer-director to enter the continuum of
eternal themes of folk culture, enter into an artistic dialogue with the past achievements of dance culture and, thus, reflect their
own vision of the scene-content part of the folk-stage dance, which, in turn, expands the figurative system of the new
choreographic work, emphasises its multi-layeredness and serves as a basis for various interpretations. The choreographerproducer of the folk stage dance interacts not only with the reality surrounding them, but also with the entire corpus of their
previous and contemporary choreographic works, and most importantly with folk dance primary sources, being in a state of
permanent dialogue with them. The text of a folk stage choreographic production consists of various elements that come from
different cultures, enter into a relationship of dialogue, parody, discussion with each other – all this multiplicity is focused in a
certain point, which is the viewer. The viewer’s role in the interpretation of the choreographic text is crucial, as their previous
experience, cultural and educational background will undoubtedly influence the amount of meaning they can obtain when
viewing the choreographic work. Accordingly, the choreographic text acquires unity not in its origin, but in its purpose. The
analysis of the manifestation of intertextuality as one of the fundamental techniques in the productions of folk stage
choreography requires considering them as works that consist of texts that are actualised in a specific semiotic context and
contribute to the preservation of Ukrainian folk dance culture in particular and the cultural memory of Ukrainians in general.
Key words: improvisation, dance improvisation, improvisation in choreography, dance.

Актуальність
теми
дослідження.
Характерне для постмодернізму сприйняття
культури як тексту детермінувало появу одного
з ключових понять у дискурсі сучасної
культурної доби – інтертекстуальності.
Інтертекстуальність,
набувши
наприкінці
ХХ ст.
міждисциплінарного
характеру,
належить до найбільш популярних категорій у
низці парадигм сучасного гуманітарного
знання. Проте дискусії з приводу сутності цієї
категорії, її меж, а також специфіки
співвідношення із суміжними феноменами досі
не тривають. На сучасному етапі, незважаючи
на те, що інтертекстуальність охоплює
широкий спектр культурних практик різної
проблематики, разом з теорією культури
лишаються недостатньо дослідженими способи
й прийоми реалізації інтертекстуальності
хореографічних творів, зокрема постановок
народно-сценічної хореографії. Актуальність
дослідження
зумовлена
необхідністю

розглянути
твори
народно-сценічної
хореографії крізь призму інтертекстуальності:
об’єктом аналізу є не літературний, а
хореографічний текст з метою розгляду й
осмислення специфіки закріплення знаків
культурного коду в тексті хореографічної
постановки.
Аналіз досліджень і публікацій. Посилення
наукового інтересу до народно-сценічної
хореографії протягом останніх років сприяло
суттєвому
оновленню
та
розширенню
вітчизняної теоретичної бази. Українські вчені
активно розробляють різноманітні аспекти
проблематики народно-сценічної хореографії.
Наприклад, О. Бойко в статті «Український
народно-сценічний танець в контексті культури
постмодерну» [1] описує специфіку реалізації
основних технологічних і художньо-образних
особливостей
естетики
постмодерну
в
українському
народно-сценічному
танці
ХХІ ст.; В. Литвиненко в науковій публікації
«Народна образність у мистецтві народно157
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сценічної хореографії України» [3] аналізує
творчий доробок провідних українських
балетмейстерів народно-сценічного танцю в
контексті створення художніх образів з
героїчного минулого країни; джерела й
історичні передумови еволюції національної
народно-сценічної
хореографії
досліджує
О. Таранцева в розвідці «Становлення та
розвиток
національної
народно-сценічної
хореографії»
[6];
питання
стилізації
українського народного танцю висвітлює
І. Гутник у статті «До проблеми стилізації
народного танцю» [2]; фольклорні традиції
сучасного народно-сценічного танцю аналізує
О. Помпа в роботі «Використання традицій
танцювальної культури народів світу як
тенденція у розвитку української народносценічної хореографії» [5]; різноманітні
аспекти регіонального народно-сценічного
танцю досліджували О. Бігус, А. Підлипський,
А. Тимчула та ін. У названих працях висвітлено
окремі аспекти інтертекстуальності народносценічних
постановок,
проте
окремих
досліджень, присвячених означеному питанню,
не існує.
Мета статті – виявити специфіку
інтертекстуальності в хореографічному тексті
постановок українського народно-сценічного
танцю.
Виклад основного матеріалу. Поняття
інтертекстуальності
виникло
в
постмодерністській текстології, сфокусованій
на розгляді взаємодії тексту із семіотичним
культурним середовищем, і являє собою один зі
способів трансляції культурного коду.
Інтертекстуальність як термін у науковий
обіг наприкінці 1960-х рр. увела теоретик
постструктуралізму, представниця французької
літературознавчої школи Ю. Кристєва для
позначення спільної властивості текстів, що
виражається в наявності між ними зв’язків,
завдяки яким вони можуть посилатися один на
одного безпосередньо або опосередковано:
«будь-який текст будується як мозаїка
цитацій … і трансформація якого-небудь
іншого
тексту»
[8,
167].
Тобто
інтертекстуальність є своєрідною еволюцією
теорії традиції, розробленої в першій половині
ХХ ст., відповідно до якої традицію розуміють
як особливий простір одночасного існування і
постійної взаємодії між собою різних творів
мистецтва. За концепцією Ю. Кристєвої,
традиція – хаотичний і динамічний простір, що
є
фундаментальним
конструктом
для
формування
будь-якого
нового
твору;
відповідно
кожний
художній
текст
невідворотно залучає до своєї структури
багатоманіття цитацій з різних джерел і так
встановлює іманентний зв’язок із загальною
культурно-текстуальною традицією.
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Інтертекст формується очевидною або
неочевидною наявністю в тексті «мінімальної
пари», з одного боку, «інтертексту», з іншого –
претексту (соціально та культурно значуще
громадське уявлення про що-небудь, яке
виконує в соціумі роль еталону культури,
метафоризованого та символічного, й існує на
соціально-груповому,
національному
та
універсальному рівнях), з яким інтертекст
пов’язаний асоціативно. Відповідно у вивченні
інтертекстуальності дослідницький фокус
зосереджений переважно на інтертексті, згідно
з яким досліджують його зв’язки із
«зовнішніми» джерелами, на які він
посилається.
Сучасні вітчизняні дослідники визначають
інтертекстуальність як «структуру відношень
між текстами, що можуть містити в собі пряме
цитування, алюзії, імітацію, пародію та
несвідоме звернення до літературних та
культурних джерел» [4, 13].
Ю. Кристєва визначає інтертекстуальність
як «пермутацію інших текстів» [8, 204],
стверджуючи, що «в просторі того чи іншого
тексту перехрещуються і нейтралізують один
одного кілька висловлювань, взятих з інших
текстів» [8, 204].
Екстраполюючи поняття інтертекстуальності Ю. Кристєвої на постановки народносценічної хореографії, можемо розглядати мову
хореографічного твору як динамічний простір,
у якому відбувається становлення значень,
сенсів та семантичних конструкцій, завдяки
яким елементи лексики народно-сценічного
танцю набувають багатоманіття різнорідних і
незалежних конотацій і в такому вигляді
конструюють хореографічний текст. Таке
розуміння сутності мови хореографічного
твору дає змогу представити кожну постановку
народно-сценічної хореографії як продуктивну
сенсову нескінченність, у межах якої знаходить
втілення
вся
плюральність
історично
сформованих значень танцювальної лексики.
На своєму базовому рівні будь-який твір
народно-сценічної хореографії залучений у
нескінченний процес сенсового обміну з усією
широтою
національно-культурного
середовища, на просторі якого й реалізується
весь його змістовний потенціал. Це дає
можливість зробити висновок, що будь-який
хореографічний
текст
народно-сценічної
постановки формується за безпосередньої та
опосередкованої участі загальної танцювальної
традиції і вступає з нею у своєрідну
продуктивну взаємодію. Під впливом традицій
хореографічний текст постійно набуває
додаткових конотацій щодо висхідних,
примножуючи власні сенсові можливості й
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набуваючи історичної мінливості. Своєю
чергою, кожен хореографічний текст також
збагачує новим змістом саму традицію,
сприяючи її нескінченній трансформації і
становленню, а також по-новому організовує
зв’язки в середині неї.
Інтертекст є своєрідним середовищем
побутування
культурних
концептів
–
сукупності світоглядних універсалій, що
утворює
своєрідний
соціогеном
для
забезпечення спадковості духовної культури.
Як в одиниці колективного знання, позначеній
етнокультурною специфікою, у культурному
концепті об’єктивістське та безособистісне
поняття
авторизуються
відносно
етносемантичної особистості – закріпленого
базового національно-культурного прототипу
його
носія.
Культурний
концепт
–
багатовимірне ментальне утворення, у якому
виділяють кілька складових: понятійну, що
відображає його дефініційну структуру;
образну, яка фіксує когнітивні метафори, що
підтримують культурний концепт; ціннісну, що
відображає цінність денотата цього концепту в
соціумі; значущу, яка визначається місцем, що
посідає культурний концепт у загальній
системі, та ін.
Образна
складова
відіграє
в
хореографічній постановці особливу роль,
оскільки вона являє собою засіб вираження
понятійного змісту сценічного твору. За
якісними характеристиками образів, які в ній
містяться, образну складову поділяють на
перцептивно-образну та метафорично-образну
частини. Перша – відображає досвід чуттєвого
сприйняття хореографічного твору, а друга –
фіксує метафори, за допомогою яких понятійне
наповнення репрезентується свідомості й дає
змогу глядачеві «бачити» й усвідомлювати ці
абстрактні сутності.
У складі образної складової виділяють
також образно-прецедентну частину, до якої
входять закріплені в культурній свідомості
асоціативні ознаки фольклорних, міфологічних
і літературних персонажів, які уособлені в
хореографічній постановці. Вони формують
прецедентні властивості сценічного твору –
здатність асоціюватися з вербальними,
символічними або подієвими феноменами,
відомими всім членам етнокультурного
соціуму.
Інтертекстуальність є концепцією, що
передбачає
виявлення
та
дослідження
взаємовідношень між автором, текстом,
претекстом і реципієнтом, а також нових
шляхів і зв’язків між безпосередніми
способами лексичного впливу й автономією
естетики.
Застосування
прийому

інтертекстуальності до постановок народносценічної хореографії дає змогу не лише
актуалізувати сюжетно-змістове наповнення
фольклорного першоджерела, але й створює
той
концептуальний
вимір,
у
якому
використання широкого синтезу мистецтв,
полісемії та прояву феномену «художнього
полілексизму» є цілком виправданим. Оскільки
перераховані вище якості характерні для
сучасної
народно-сценічної
хореографії,
можемо припустити, що інтертекстуальність є
одним з важливих елементів сучасних народносценічних хореографічних постановок.
Основні положення інтертекстової теорії
набули розвитку в працях Р. Барта, відповідно
до головної тези якого кожен текст у широкому
сенсі як знакова структура – це інтертекст,
«нова тканина, яку зіткали зі старих цитат»
[11, 86], а інші тексти наявні в ньому на
різноманітних
рівнях
у
більш-менш
упізнаваних формах: тексти попередньої
культури й тексти навколишньої культури. У
тексті переплітаються «уривки культурних
кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти
соціальних ідіом» [9, 78].
За Р. Бартом, будь-який текст являє собою
не лінійний ланцюжок лексичних елементів, що
виражають єдиний, ніби теологічний сенс (як
«повідомлення»
Автора-Бога),
а
багатовимірний простір, у якому поєднано
різноманітні види письма, жоден з яких не є
основним [10, 144]. У цьому контексті
хореограф-постановник
є
своєрідним
скриптором – людиною, яка компонує цілісний
текст за допомогою цитування інших текстів.
Використання
в
хореографічній
постановці
народно-сценічного
танцю
індивідуального або соціокультурного коду як
інструменту опису предметної дійсності
свідчить
про
прагнення
хореографапостановника розширити сферу певного
способу пізнання світу. Умови реалізації
контекстних значень лексичних одиниць
українського народного танцю (кроків, рухів,
фігур) у тексті хореографічної народносценічної постановки вимагають від глядача
руху від знаку до сенсотвірної інстанції,
оскільки він є одиницею понятійної системи,
яку
необхідно
розпізнати.
Відповідно
необхідно ідентифікувати не те, до чого
відсилає конкретний знак, а його місце в
системі хореографічного твору, реляцію з
іншими її елементами, щоб осмислити
постановку в її цілісності, а глибше – опанувати
мову хореографічного твору й стати її носієм.
У цьому контексті виникає ілюзія, що
текст
постановки
народно-сценічної
хореографії складно зрозуміти, оскільки
передусім необхідно знати можливий контекст
її інтерпретації.
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З одного боку, у випадку коли
хореографічний текст є своєрідною реалізацією
певних філософсько-світоглядних доктрин,
авторами яких є хореографи-постановники,
його розуміння надзвичайно ускладнюється,
оскільки, щоб усвідомити такий «вторинний»
хореографічний текст, необхідно звернутися до
інших хореографічних текстів того самого
автора в пошуках індивідуального культурного
коду, який би дав змогу ідентифікувати та
характеризувати його постановки. Натомість
коли хореограф-постановник використовує
систему танцювальних образів певного
соціокультурного коду, він сам безпосередньо
вказує
на
перифрастичний
характер
постановки.
Наприклад, хореографічна композиція
К. Балог «Березнянка» є не лише поетичним
хореографічним описом реальної життєвої
ситуації
–
весілля
(фольклорним
першоджерелом постановки є весільна
обрядовість долинян) [7, 9], що розкриває
певний
душевний
стан
хореографапостановника, а й результатом її моделювання
в лексиці соціокультурного коду українців
Закарпаття, ідентифікація якого не викликає
ускладнень.
Аналізуючи сучасні стратегії вивчення
інтертекстуальності,
К. Ніколаєнко
й
О. Ніколаєнко
зазначають,
що
«теорія
інтертекстуальності трансформує усталене
розуміння
тексту
як
самодостатньої
герметичної єдності», і наголошують, що
процес появи твору «завжди відбувається за
безпосередньої участі інших текстів і творів
мистецтва, різноманітних соціальних та
історичних чинників» [4, 13].
У контексті теми нашої статті можемо
стверджувати, що хореографічний текст
сучасної народно-сценічної постановки є
самодостатньою
герметичною
єдністю,
оскільки процес її створення передбачає
безпосереднє
звернення
хореографапостановника до різноманітної танцювальної
лексики (наприклад лексики народного
українського танцю), творів мистецтва
(зокрема музичного), фольклорних творів
(пісень, міфів, легенд та ін.), народної
обрядовості, ритуалів, історико-культурних і
соціально-культурних факторів та ін., а в
багатьох випадках – до елементів сучасних
видів мистецтв (мультимедійного, цифрового,
кіномистецтва й ін.).
Між кожною конкретною постановкою
народно-сценічного танцю і загальною
традицією
танцювальної
культури
встановлюються особливі конструктивно160
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деструктивні взаємовідносини. Традиція слугує
для хореографічного тексту континуальним
джерелом сенсів, організовуючи його зв’язок з
іншими творами й забезпечуючи здатність до
історичної
реактуалізації
та
розмаїття
інтерпретацій.
Наукова новизна. Досліджено постановки
народно-сценічної хореографії крізь призму
концепції інтертекстуальності Ю. Кристєвої і
теоретичних підходів до вивчення тексту
Р. Барта;
розглянуто
роль
хореографапостановника й глядача у створенні та
інтерпретації
хореографічного
тексту;
уточнено поняття «інтертекстуальність» у
контексті хореографічного тексту постановки
народно-сценічної хореографії; виявлено, що
характер інтертекстуальності безпосередньо
залежить від специфіки комунікації, яку
визначає природа хореографічного тексту
народно-сценічних форм.
Висновки.
Внаслідок
екстраполяції
концепції інтертекстуальності Ю. Кристєвої і
теоретичних підходів до вивчення тексту
Р. Барта на народно-сценічну хореографію
виявлено, що: хореографічний текст народносценічної постановки створюють засобами
синтезування
цитат
з
різноманітних
культурних джерел; у багатовимірному
просторі
народно-сценічної
постановки
відбувається процес системного народження
сенсу і його вивільнення; концепція
інтертекстуальності в контексті постановки
народно-сценічної
хореографії
розмиває
обриси хореографічного тексту, перетворюючи
його на нескінченний художній вимір зв’язків
та асоціацій.
Проведений аналіз дає змогу визначити
феномен
інтертекстуальності
постановок
народно-сценічної хореографії як особливий
хореографічний міжтекстовий простір, у
середині якого відбувається акумуляція,
співіснування та постійна взаємодія всього
розмаїття лексики автентичного й народносценічного танцю. В середині нього будь-який
елемент народного танцю занурений у
загальнокультурний контекст і співвідноситься
з масивом інших хореографічних текстів,
примножуючи власний зміст, актуальність та
інтерпретаційні можливості. Інтертекстуальні
взаємодії в хореографічному тексті народносценічного танцю надають можливість
хореографові-постановнику
увійти
в
континуум одвічних тем народної культури,
вступити в мистецький діалог з минулими
набутками
танцювальної
культури
та
відобразити власне бачення сюжетно-змістової
частини народно-сценічного танцю, що, своєю
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чергою, розширює образну систему нового
хореографічного твору, акцентує на його
багатошаровості та слугує базою для
різноманітних інтерпретацій.
Хореографпостановник
народно-сценічного
танцю
взаємодіє не лише з навколишньою дійсністю,
але й усіма попередніми та сучасними йому
хореографічними творами, а головне –
фольклорними танцювальними першоджерелами,
перебуваючи з ними в стані перманентного
діалогу.
Текст народно-сценічної хореографічної
постановки складається з елементів, які
походять з різних культур, вступають один з
одним в діалог, дискусію – і вся ця множинність
фокусується в певній точці, якою є глядач. Його
роль в інтерпретації хореографічного тексту є
вирішальною, оскільки попередній досвід,
культурний та освітній рівень, безсумнівно,
впливатимуть на обсяг значень, які глядач може
отримати під час перегляду хореографічного
твору. Відповідно хореографічний текст
набуває єдності не у своєму походженні, а
своєму призначенні.
Аналіз прояву інтертекстуальності як
одного з основоположних прийомів у
постановках народно-сценічної хореографії
потребує їх розгляду як творів, що складаються
з текстів, які актуалізуються в специфічному
семіотичному
контексті
та
сприяють
збереженню
української
народної
танцювальної культури зокрема й культурної
пам’яті українців загалом.
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МУЗИЧНА ЕСТЕТИКА – ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ:
ГЕНЕЗА ТА АКТУАЛЬНА СУЧАСНІСТЬ МУЗИКОЗНАВСТВА
Метою роботи є виявити закономірний принцип передування філософії музики в музичній науці, що
відсторонила музичну естетику з її базисом традиційної філософсько-раціоналістичної системи картезіанства.
«Культурологізація» сучасного музикознавства засвідчує вбирання позалогічних надбань асоціативного знання,
яке, за Ю. Кристєвою, наука сьогодні вже не відкидає, будучи називаним «герменевтично-інтерпретаційним»
сенсом предмету вивчення. Методологічною основою дослідження є інтонаційний підхід школи Б. Асаф’єва
в Україні, як це відображено в працях О. Зосім, О. Маркової, О. Муравської, О. Козаренка, Лю Бінцяна,
О. Рощенко, з акцентуацією на герменевтичному та стильово-компаративному аналітичному апараті пошуку.
Наукова новизна роботи зумовлена теоретичною першістю в музикознавстві України заяви філософії музики
замінником превалюючої від XVIII сторіччя сфери музичної естетики як «спекулятивної теорії музики» відносно
традиційного ядра музикознавства теорії та історії музики. Висновки. Переміщення музичної естетики в лоно
філософії музики відбулося відсуненням услід за практикою в музичній науці театрально-секуляризованого
вираження загальноестетичних антитез на користь всеосяжного ліричного як специфічно музичного втілення
краси; а драматичне й комічне постають у ступенях неповноти подання ліричного, що й відмежовує «естетичнепочуттєве» в музичних сенсах. Зосередження музичної виразності на естетизмі прекрасного-ліричного в такому
підході узагальнює, попри безпосередню церковність, досвід духовної музики, для якої краса ліричного
в синкрезі надособистого й особистісного вираження (порівняно з «красою духовною» музики в Михайла Пселла,
ХІ ст.) витісняє значеннєві антитези, що теоретично збігається із символізмом піфагорейства-неоплатонізму
у філософсько-розумовому осягненні музики як дотичності до Вічного.
Ключові слова: музична естетика, філософія музики, традиційне музикознавство, сучасне
культурологізоване музикознавство, генеза науки про музику.
Androsova Daria, Doctor of Art Studies, Professor, The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music;
Markova Оlena, Doctor of Art Studies, Professor, The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music
Music Aesthetics as Philosophy of Music: Genesis and Topical Contemporaneity of Musicology
The purpose of this work is to reveal the natural principle of the precedence of the philosophy of music in music
science, which removed musical aesthetics with its basis of the traditional philosophical and rationalist system of
Cartesianism. ‘Culturologisation’ of modern musicology testifies to the absorption of non-logical properties of associative
knowledge, which, according to Yu. Krysteva, is no longer rejected by science, being called the ‘hermeneuticinterpretive’ meaning of the object of the study. The methodological basis of the research is the intonation approach of
the B. Asafiev school in Ukraine, as it was in the works of O. Zosim, O. Markova, O. Muravska, O. Kozarenko, Liu
Bingjian, O. Roschenko with an emphasis on hermeneutic and stylistic-comparative analytical search engine. The
scientific novelty of the work is due to the theoretical primacy in the musicology of Ukraine of the statement of the
© Андросова Д. В., 2022
© Маркова О. М., 2022
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philosophy of music as a substitute for the sphere of musical aesthetics, which has prevailed since the 18th century, as a
"speculative theory of music” relative to the traditional core of musicology, the theory and history of music. Conclusions.
The movement of musical aesthetics into the bosom of the philosophy of music was carried out by the displacement,
following practice, in musical science of the theatrical-secularised expression of general aesthetic antitheses in favor of
the all-encompassing lyric as a specifically musical embodiment of beauty, and the dramatic and the comic appear in the
degrees of incompleteness of the lyric presentation, which delimits the “aesthetic-sensual” in the musical sense. The focus
of musical expressiveness on the aestheticism of the beautiful and lyrical in this approach generalises, despite its direct
ecclesiasticism, the experience of spiritual music, for which the beauty of the lyrical, in the syncresis of the suprapersonal
and personal, expression (compare with the “spiritual beauty” of music in Mikhail Psellus, 11th century) displaces
meaningful antitheses, which theoretically coincides with the symbolism of Pythagoreanism-Neoplatonism in the
philosophical-mental understanding of music as a touch to the Eternal.
Key words: musical aesthetics, philosophy of music, traditional musicology, modern culture-oriented musicology,
genesis of music science.

Актуальність теми дослідження зумовлена
сучасним розумінням сутності того, що
відбувається в навколишньому середовищі,
переконуючи
в
реальності
положень
метафізики історії щодо нашого розміщення в
неоготичному соціумі, у котрому категорично
переглядаються завоювання раціоналістичної
систематики Нового часу. І музика явно
перестає
бути
результатом
авторської
композиторської продукції: багато хто з
музикантів-митців відмовляється від фіксації в
нотах
своїх
творінь,
спілкуючись
безпосередньо через нібито виконавську сферу.
Виступи Т. Райлі, С. Райха, В. Мартинова та
багатьох інших високоталановитих і визнаних
майстрів орієнтовані на естетику комунікації,
оминаючи специфічно художні завдання
побудови образно-знакових тем-структур. Ми
повертаємося, судячи з усього, до цінностей
позахудожньої музики, яка найбільш повно
проявляється в духовній сфері, а суть її
сформульована в роботі Д. Андросової з
посиланням на В. Одоєвського: консонантність
вираження, дисонанс тут зайвий [1, 118–120].
Аналіз досліджень і публікацій. Питання
переозброєння культури та музики в ній у
поставангардний
період
неодноразово
порушували в роботах Г. Гадамер, Р. Барт,
Ж. Дерріда, Ю. Кристєва. Саме Г. Гадамеру
належить формула про «смерть автора» в
сучасній літературі [4], що була підхоплена
ідеєю «кінця часу композиторів», яка,
відповідно до зазначеної вище фактології,
становить реалію сьогоднішнього музичного
буття. Наближення до позахудожнього виміру
музики в її онтологічно-культурному прийнятті
виводить на теоретичні засади, принципово
відмінні
від
попереднього
класичного
мистецького періоду: замість першості в
музикознавстві «спекулятивної теорії музики»
у вигляді музичної естетики знаходимо наукову
лінію,
що
живила
музично-теоретичні
узагальнення до Нового часу, а саме релігійно
започатковану філософію музики.

Метою роботи є виявлення закономірного
принципу передування філософії музики в
музичній науці, що відсторонила музичну
естетику з її базисом традиційної філософськораціоналістичної
системи
картезіанства.
«Культурологізація» сучасного музикознавства
засвідчує вбирання позалогічних надбань
асоціативного знання, яке, за Ю. Кристєвою,
наука сьогодні вже не відкидає [6], будучи
названим «герменевтично-інтерпретаційним»
сенсом предмету вивчення.
Виклад основного матеріалу. Художня
музика стверджувалася опорою на життєвий
мімезис, зберігаючи міметичні устремління до
абстракції; у церковному мистецтві життєва
мімеза усувається на користь високої
ідеальності Вічного. Теорія, яка забезпечує це
переродження мистецтва, перетворюється на
щось
протилежне
картезіанському
семіотизованому музикознавству, про яке
багато говорять як про те, що невідступно
«культурологізується». Проте замовчується те
зближення з духовним мистецтвом, щодо якого
художньо-самозначуща музика класичного
періоду усвідомлюється у зв’язку з її духовним
витоком, тобто з прикладним розумінням цього
мистецтва, з обмовкою, що додається до такого
високого, що є вищим за саму музику.
Естетизація
музичного
вираження
очевидна в сучасності, драматико-трагічні
образи явно не затребувані, як і в
музикознавстві, що від XVIII–ХІХ століть
позначилося в співвідношенні теорії-історіїмузичної естетики. А ця остання втрачає своє
провідне, «спекулятивне» значення, тобто
усвідомлення музичних смислів тяжіє вже до
теоретично-музичних підстав, що відроджують
філософію
музики,
минаючи
чуттєвоматеріальні предметні зазначення музичної
виразності Нового часу.
Музична естетика в сучасній академічній
літературі утвердилася в певній єдності з
філософією музики, але відмінна від останньої
розгорнутістю до музикознавчої специфіки в її
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традиційному картезіанському значенні: «…
філософія музики (англ. Philosophy of music) –
розділ естетики, у межах якого досліджують
засадничі питання, що стосуються музики
(курсив О. М.). Філософське вивчення музики
має багато зв’язків з філософськими питаннями
в метафізиці та естетиці» [13]. І це в
трактуванні музикознавства в авторитетних
джерелах – наявність у ньому чотирьох частин,
визначених історичним розвитком: теорія,
історія музики, музична естетика – філософія
музики, музична культурологія (див. в
О. Маркової [5, 6–10]).
У цей перелік органічно вписується
музична психологія (або психологія музики),
оскільки саме ця дисципліна на початку
ХХ століття
в
працях
Е. Курта
[14]
претендувала на провідне становище в
музикознавстві, витісняючи цим музичну
естетику, яку затвердив у перевагах
«спекулятивної теорії музики» Е. Ганслик у
середині ХІХ століття. Пропозиція Е. Курта
щодо провідного значення психології музики в
музикознавстві
спиралася
на
переваги
ХХ століття як епохи науково-технічної
революції та психології підсвідомого.
Така декларація лідерства названої
частини музикознавства стала завуальованою
формою впровадження в науку надбань
релігійного світогляду: знамениті книги
Е. Курта, які переклав Б. Астаф’єв, з відомих
ідеологічних причин зроблені були з
пропуском
фідеїстичних
і
відверто
богословських коментарів. Важливо те, що
Е. Курт широко оперує запозиченим ніби від
нової
фізики
поняттям
«енергія»,
підкреслюючи як найвищий її прояв
«мелодійну», а похідну від неї «гармонічну»
енергії.
При цьому залишилася тенденція не
усвідомлювати цю термінологічну зв’язку –
музика-енергія-мелодика – у її похідності від
християнського містичного вчення ісихастів
про екстаз та екстатику як найвищий прояв
людського обóжения [3, 70–190]. Величезний
вплив на світову музичну громадськість автора
«Поеми екстазу», коріння концепції якої в
слов’янському світі, та й поза нею найменше
схильні були виявляти в християнській сфері,
хоча, як зазначено вище, головне поняття в
указаних програмних заявах – це екстаз,
екстатичність, тобто терміни, сенс яких
співвідносний з православним богословським
уявленням про енергійність Бога: «… у серпні
1341 року відбувся Другий собор… Тут було
затверджено вчення про існування енергій у
Бозі і про їх відмінність від сутності Божої…
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Приймаємо віддане древніми (отцями), що
Бог – енергійний, Божеству належить енергія
… пройшов П’ятий собор у Константинополі
1368 року... тут же відбулася канонізація
Григорія Палами» [3, 70].
Містичне вчення ісихастів про екстаз
знаходить закінчений прояв у діяльності та
працях преподобного Симеона Нового
Богослова, твори якого переповнені відчуттям
постійного екстазу, глибокого зіткнення з
вищою дійсністю. Він говорить нам, як
безуспішно намагається схопити Світло своєю
п’ястю… Описує дію Божественного Вогню,
яке очищає його, і каже, що відчуває запах
палаючої плоті [3, 189–190]. Тож висновок
дослідника: «Символіка вогню посідає також
важливе місце в містичному переживанні
преподобного Симеона та перегукується із
символізмом світла... Бог є вогонь, Він
прийшов як вогонь...» [3, 193]. І далі: «Бог є
світло, і світло найвище» [3, 194].
Лексика Симеона Нового Богослова
цілком пізнавана в текстах містеріальних
музичних творів (про це докладно в
Д. Андросової [2, 73–75]): «Прийди, світло
правдиве! Прийди, життя вічне! Прийди,
потаємне таїнство!.. Прийди, невечірнє світло!
Прийди, істинна надіє всіх, хто прагне
спасіння! Прийди, що належить пробудженню!
Прийди, мертвих воскресіння!..» [2, 195].
Цей вплив ісихастського містицизму
прослідковуємо у французьких скрябіністів
М. Обухова, І. Вишнєградського, а також
М. Рославця,
К. Шимановського,
які
працювали в Україні (К. Шимановський,
перебуваючи в Єлисаветграді й Одесі, написав
до 1919 р. свої основні твори: цикл «Маски»,
Третю симфонію, оперу «Король Рогер» та ін.).
Цей вплив пізнаємо в О. Мессіана через
Вишнєградського (зустрілися в 1937), що
визначив перелом у творчості творця
«Турангаліли»,
коли
після
впевненого
дебюссізму та неоімпресіонізму з'являються
твори рівня «Квартету на Кінець часу» (1942),
«Двадцяти поглядів на младенця Ісуса», (1944),
названої вище «Турангаліли» (1946–1948) (про
це докладно в дисертації Т. Моторної [10]).
Всі названі твори знаменують народження
неоекспресіонізму, принципово нового синтезу
«мелодійної тональності» К. Дебюссі й
експресіоністської серійності, що дали нову
модальність О. Мессіана. Загалом зазначений
синтез дебюссізму-скрябінізму та серійності
здійснив
І. Вишнєградський
у
своїх
композиціях у чевертитоновій та в одну шосту
тони організованих системах творів 1930-х
років. А до нього цей синтез здійснили в 1913–
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1914 роках геніальні композитори й теоретикиноватори в одній особі, які працювали в
Україні. В. Ребіков, М. Рославець, на жаль, у
своїй Вітчизні з ідеологічних та естетичних
причин досі маловідомі.
Показово й те, що всі названі автори
чудово вписувалися в концепцію П. Валері
«системи Леонардо да Вінчі», у якій
наголошено на неоренесансній дифузії творчопрактичної і науково-теоретичної діяльності
для
великих
представників
мистецтва
ХХ століття. М. Москаленко щодо цієї позиції
П. Валері відзначав: «Поль Валері на прикладі
генія Відродження – Леонардо да Вінчі
розглядає два типи мислення і свідомості
(науково-об’єктивістський і “романтично”суб’єктивістський) як породження єдиної
системи культури. Леонардо да Вінчі як «геній
універсальності” для Валері цікавий передусім
тим, що самим своїм існуванням втілює
систему, що про неї можна скласти уявлення за
відношеннями та зв’язками її можливостей, які
становлять її першооснову, – систему,
структурно однорідну у своїй універсальності.
В цій системі єдині всі науки і мистецтва, всі
сфери їхнього прояву і самі операції» (курсив
Д. А. та О. М.) [9].
Розвиваючи характеристику «методу
Леонардо да Вінчі», дослідник вказує на
«центральну вихідну точку, де мова, наука та
мистецтва єдині» і яку П. Валері знайшов в
операції
уподібнення:
«всякий
смисл
ґрунтується на ефективності уподібнення»,
«систему
образних
уподібнень
можна
розглядати як систему єдиної мови всередині
цілісної розумової структури» [9]. І якщо
діяльність Ю. Кристєвої виступає в кінці
минулого століття в підсумку наукових
досягнень останньої, то її висновок про
легітимізацію
в
науковому
знанні
асоціативності становить певний ракурс
бачення «методу Леонардо да Вінчі», за
П. Валері, як «цілісної розумової структури
уподібнень», теоретично апробуючи тим самим
гіпотезу теоретика мистецтва й поета.
Якщо жоден з великих композиторів і
виконавців століття романтизму не поєднував
свою творчість із проявами теоретичної
наукової думки, то зазначена єдність відзначає
багатьох музичних лідерів ХХ століття, крім
названих вище В. Ребікова, М. Рославця,
М. Обухова, І. Вишнєградського, О. Мессіана,
це також Б. Барток, П. Хіндеміт, К. Орф,
С. Скотт, Б. Шеффер та ін.
«Система Леонардо да Вінчі», за П. Валері,
окрім поєднання творчо-практичної та науковотеоретичної роботи, передбачає й інші види

синтезу художньої і релігійно-політичної,
педагогічно-організаційної,
державнобудівельної, інших проявів творчості. Це
знаходимо
в
активності
педагогів
і
композиторів в одній особі рівня К. Орфа,
З. Кодаї, Б. Бріттена й інших державних і
політичних діячів та композиторів рівня
Е. Вілли-Лобоса, Л. Руссоло, Г. Ейслера й
інших менеджерів і композиторів-виконавців
на кшталт С. Кусевицького тощо.
Проте досі залишається недооціненою
релігійно-месіанська організаційна робота в
єдності з власне музичним генієм в особах
скрябіністів М. Обухова й І. Вишнєградського,
тоді як канонізація Святості О. Мессіана в
Католицизмі при вираженості францисканства
автора «Св. Франциска Ассизького» фіксує
саме цю єдність виняткових заслуг не лише в
музикантсько-композиторсько-педагогічному,
а й у місіонерсько-релігійному прояві. Не
набула гідного продовження та розвитку в
активності послідовників композиторського
дару Ч. Айвза месіанська спрямованість його
роботи в дусі ідей трансценденталізму, коли він
зробив спробу реалізувати постановку своєї
«Вселенської
симфонії»
(явно
термін
«симфонія» тлумачено не лише в музичному, а
й у церковно-сакральному заломленні) у розпал
Першої світової війни та всупереч їй.
Перелічені виходи фахівців, композиторів
і виконавців за межі мистецтва із
«вторгненням» у сферу, що ніби не стосується
їх компетенції, створювала й для буття
музикознавства принципово нові умови. Адже,
очевидно, зростала потреба в «спекулятивній»
теорії музики, а психологічний ухил такої
«спекулятивності», який запропонував Е. Курт,
виявився одним зі шляхів, що зовсім не
вичерпував прояви цього єднання музичного
мистецтва та позахудожніх сфер.
Як
відомо,
музична
естетика
вичленувалася із самостійним предметом та
методом дослідження на підставі розробки
теорії афектів, загальне уявлення про які
звертає музику до театрального пафосу та
культу почуття. Однак очевидне коріння цього
вчення – у релігійній екстатиці, оскільки
вищими афектами усвідомлювали афекти
Радості й Спокою, у яких впізнавані витоки
релігійної екстатики і в якій головним
завданням виявлялася здатність зосередження
на почутті-ідеї, що виключала буттєво-речове
усвідомлення її сенсу, але співвідносила із
високим шарінням думки в подвижницькогероїчному прояві суб’єкта.
Спроба усвідомити музику частиною
буттєвого світу (турботи про просування
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реалізму у Франції і на європейському Сході в
середині ХІХ ст.) у музичній естетиці відкрила
шлях до семіотизації-лінгвізації цієї науки. А це
призвело до появи «музичного словника епохи»
Б. Астаф’єва, до розробок знакової специфіки
музичного
твору,
«розгалуженого»
у
виконавських множинностях його подання в
працях Р. Інгардена.
До середини минулого століття зазначені
розрізнення частин музикознавства (теорії,
історії,
психології,
естетики
музики)
утвердилися знову у висуванні «переутвореної»
музичної естетики на методологічне лідерство
в музикознавчій сфері – і це чудово
ілюстрували численні видання в колишньому
Радянському Союзі множинних книг з історії
музичної
естетики;
більш
скромно
представлені були теоретичні розробки
музичної естетики, зокрема це й робота
О. Маркової «Естетичний аспект інтонаційної
теорії та аналіз музичних творів» (1983).
Вихід на теорію музичної естетики
гальмувався, оскільки теоретична база явно
тяжіла до перетинів із Богослов’ям, а цього
інерція європейського наукового світу,
визначеного постулатом І. Канта (віра й розум,
а поміж них прірва), не приймала. Це означало
обминання науковим пізнанням релігійних
засад. Лише після 1970-х років, у часовій межі
встановлення
постмодерну-поставангарду,
відзначеного також духовним Відродженням у
планетарному масштабі, світ зрушив до
неоготичних розумових позицій [11], у яких
Віра та Розум склали дифундуючі якості.
У роботі О. Маркової [7, 99–134]
відзначено для музики стильовий комплекс
неосимволізму, бо саме на межі ХХ та
ХХІ століть
відбувається,
по-перше,
відродження творчості лідерів символізму,
категорично забутих у ХХ столітті (див.
«Ренесанс
Шрекера»,
«ренесанс
Цемлинського» [15, 128; 15, 136]), відновлення
значущості В. Ребікова, М. Рославця в Україні
й ін., а також усвідомлення нерозривності
духовно-ужиткової та художньо-самостійної
музики як спеціальної цінності творчості.
Наслідок у теорії мистецтва – відновлення
в музично-естетичному знанні її історичного
базису філософії музики, яке й відзначають
сучасні автори як відмінну властивість
музично-естетичного вчення наших днів, тобто
це онтологізація музичної естетики й
музикознавства загалом.
Прояв цього – захист специфічного сенсу
музики як змістовності музичних форм, що
наочно демонструє сучасний вокал, у якому все
більш
послідовно
відроджується
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демонстративна штучність фальцетного співу.
А він ніяк не суміщається з наївним «вокальним
реалізмом» «драматичних» тенорів, які звучать
агресивно, і жіночими драматичними сопрано,
що відповідають їх виразності. У фортепіанній
практиці, за розробками Д. Андросової [2], – це
клавіризація фортепіано, яка «купюрує»
театральну
оркестральність
традиційної
академічної школи, поєднуючи із сакральними
витоками органної та клавірної струннощипкової гри. Відповідно у фортепіанному
мистецтві стає цінним усвідомлення базисності
лірики клавірного «легкого» піанізму (див.
працю Л. Степанової [12]) як утілення
надбуттєвого шаріння і політності, історично
первинного
щодо
фортепіанної
оркестральності Ф. Ліста й академічної
піаністики наших днів.
Ліричний початок європейської музики як
сакрального гімноспіву висуває поняття
ліричного в концепції О. Маркової на
становище базової категорії сучасної музичної
естетики, минаючи запозичену з так званої
загальної естетики двійковість категорій
«прекрасне – потворне», «піднесене –
низинне», «трагічне – комічне». Бо в музиці як
такої антитеза прекрасному-ліричному у
вигляді «потворного» не існує: тонова природа
музичного мистецтва сконцентрована в
абстракції церковного вокалу – і обов’язкове
витримування
цієї
«ритмізації
звуковиробництва», породжене сакральним
мімезисом-наслідуванням Вічного, що до
низького й потворного не має права
доторкуватися.
Гімнотворча основа музичної лірики
живиться
сакральним
першоліризмом
алілуйного співу, який, за філософомсвященником П. Флоренським, є «надгробним
риданням, творящим піснь алілуя». Тим самим
здолана скорбота й безмірна духовна радість
утворюють базові образи-смисли музичного
вираження в його ліричних засадах – і в суто
мелодійному прояві. Те, що в музикознавстві
прийнято
називати
«драматичними
інтонаціями» на рівні мелодійних архетипів
інтонацій Lamento й Eroica, постає як
поєднання зазначеної вище ліричної сфери із
семантично протилежними їй зворотами.
Драматичне
в
музиці
«поглинає»
піднесене та трагічне, яке є деяким
«порушенням» ліричного, але не розривом з
ним. Центральний жанр класичного періоду
європейської музики – опера, що народилася як
«музична драма», у якій трагічні сюжетноподібні колізії не переходили в жанр музичної
трагедії (єдиний приклад-виняток – «Загибель
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богів» Р. Вагнера, але це частина опернодраматичного циклу «Кільце нібелунга»). У
музиці чудово працює категорія комічного, яка
колись-то
висунула
типології
сервент,
скоморошин, класичного скерцо, в останньому
заміщається і «поглинається» потворне та
низинне у вигляді різновидів «демонічнотрагічних» скерцо.
Висунута концепція музичної естетики
утворює етап поєднання з філософією музики,
адже від Нового часу, що висунув першу з
названих наукових сфер з принциповим
обговоренням парності форма-змістовність,
Новітня історія відмежовувалася активним
уникненням
програмності
на
користь
нумерології та більш абстрактної символіки.
Можливо,
саме
концепція
музики,
представлена
«мікрохроматикою»
І. Вишнєградського, що відсторонюється від
будь-якої програмності, знаменує і теоретичне
торжество тотожності Зміст-Форма, причому в
зазначенні обох термінів з великої літери як
позначення абстракцій надлюдського виміру їх
розуміння.
З тим відпадає потреба в театралізованій
життєподобі форми-процесу Аристотеля й
Б. Асаф’єва, народженій уявленням про
афекти, згодом семіологічно розширених, тоді
як форма «підтягувалася» до життєподібної
процесуальності (взяте від театральних
узагальнень Аристотеля уявлення про форму в
музиці як initium-movere-terminus). Однак
своєю філософією як людськопервинною
філософією Гармонії сфер музика сполучалася
у формах не з буттєво-життєвим і минущим, а
Вічним.
Семіотизована музична естетика безсила
на сьогодні охопити музичні явища, що
позначилися у ХХ столітті на творчості
величних творців європейського Сходу, а серед
них геній М. Рославця та «скрябіністів»
Франції,
послідовників
і
вихованців
О. Мессіана, твори Дж. Тавенера та близьких
йому за «кельтським Відродженням» митців.
Адже в них, якщо висловлюватись словами
найбільшого представника релігійної філософії
музики Візантії Михайла Пселла, насамперед
наявна Краса духовна, а не текстологічно
подана «життєподібність» (див. матеріали
щодо засвоєння наук квадривіуму [8]).
Повернення музичної естетики в лоно
філософії музики проголосив ще в 1920-ті
О. Лосєв, видання книги якого «Музика як
предмет логіки» у 1970-ті відновило
формування теорії музичної естетики – на
основі філософії музики з її онтологічносоціологічним та аксіологічним корінням.

Прийняття ліричного-драматичного-комічного
як категорій музично-естетичного знання, що
заявляє всеприсутність у музиці лірики як
специфічно музично-тонової символізації
Прекрасного, у спадній мірі, але не антитетично
показаної в драматичному та комічному,
створює дефінітивний базис для теоретичних
міркувань у сфері знання, що дифундує з
проблематикою філософії музики.
Наукова новизна роботи зумовлена
теоретичною першістю в музикознавстві
України заяви філософії музики замінником
превалюючої від XVIII сторіччя сфери
музичної естетики як «спекулятивної теорії
музики»
відносно
традиційного
ядра
музикознавства у вигляді теорії та історії цього
виду мистецтва.
Висновки.
Переміщення
музичної
естетики в лоно філософії музики відбулося
відсуненням услід за практикою в музичній
науці театрально-секуляризованого вираження
загальноестетичних антитез на користь
всеосяжного
ліричного
як
специфічно
музичного втілення краси; а драматичне й
комічне постають у ступенях неповноти
подання ліричного, що й відмежовує
«естетичне-почуттєве» в музичних сенсах.
Зосередження музичної виразності на естетизмі
прекрасного-ліричного в такому підході
узагальнює, попри безпосередню церковність,
досвід духовної музики, для якої краса
ліричного в синкрезі надособистого й
особистісного вираження (пор. із «красою
духовною» музики в Михайла Пселла, ХІ ст.)
витісняє значеннєві антитези, що теоретично
збігається із символізмом піфагорействанеоплатонізму у філософсько-розумовому
осяганні музики як дотичності до Вічного.
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ШТРИХИ ДО «ПОРТРЕТА» М. ЛИСЕНКА-ДИРИГЕНТА
(НА ОСНОВІ СПОГАДІВ І ЛИСТІВ)
Мета статті полягає у виокремленні методичних принципів роботи М. Лисенка з хором, розкритті
особливостей його диригентської практики. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні біографічного
та теоретичного підходів, методі узагальнення, що в комплексі дають змогу виявити головні аспекти
диригентської діяльності митця, особливості інтерпретації хорових творів, творчі методи роботи з хором.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розкрито питання диригентської практики М. Лисенка крізь
призму спогадів сучасників, епістолярію, що сприяло виявленню глибокої зацікавленості хоровою справою,
реконструюванню окремих концертних виступів диригента з хором, увиразненню методики розучування творів,
їх «прочитанню» за допомогою мануальної техніки. Вперше узагальнено особливості диригентського «почерку»
М. Лисенка, виявлено його зв’язок з українською національною співочою традицією. Висновки. Багатогранність
М. Лисенка як композитора, виконавця-піаніста, диригента, педагога та музикознавця свідчить про
універсальність майстра, який у різних ділянках творчої діяльності виявив себе надзвичайно органічним,
оригінальним, продуктивним, із власним питомим «почерком». Диригентурою М. Лисенко займався з 19-річного
віку й до кінця життя. Цей вид виконавської практики корелював з організаційною, композиторською, музичногромадською, педагогічною, симбіоз яких спрямовувався на процеси українського націєтворення. Вболіваючи за
українську справу, митець засновував хорові колективи, до складу яких входили переважно аматори,
популяризував українську пісню на доброму мистецькому рівні. Хоча диригентська діяльність не посідала
провідне місце в житті та творчості майстра, можемо констатувати, що вона стала вагомим внеском у
національний культуротворчий процес. Її окреслення дає можливість заглибитися в артистичну «майстерню»
М. Лисенка, сфокусувати увагу на окремих аспектах диригування та інтерпретацій, у яких митець виступає в ролі
«співавтора» (як композитор і диригент), виявляючи художній потенціал, зашифрований у хоровій партитурі.
Ключові слова: М. Лисенко, хор, диригентська діяльність, інтерпретація, спогади, листи.
Bermes Iryna, Doctor of Art Studies, Professor, Head of the Department of the Methodology of Music Education
and Conducting, Drohobych Ivan Franko State Pedagogic University
Strokes to M. Lysenko-Conductor “Portrait” (the case study of memoirs and letters)
The purpose of the article is to outline the methodical principles of M. Lysenko’s cooperation with a choir and to
disclose his conducting practice. The research methodology is based on the combination of biographical and theoretical
approaches and the method of generalisation. As a whole, they highlight the main aspects of the master’s conducting
activity, peculiarities of choral works interpretation, and creative methods of cooperation with a choir. The novelty of
this research involves disclosing an issue about M. Lysenko’s conducting activity for the first time through the prism of
contemporaries’ memoirs, epistolary, which helped to manifest a deep interest in choral activity, as well as, reconstructing
separate conductors’ concert performances with a choir and accentuating the methodology of learning compositions, their
"reading” with the help of manual techniques. The peculiarities of M. Lysenko’s conducting style and his connection with
Ukrainian national singing tradition have been summarised here for the first time. Conclusions. M. Lysenko’s
multifaceted talent – he is known to be a composer, a pianist, a conductor, a teacher, a musicologist – testifies his
versatility as a master, who seemed to be organised, original, productive and having his own unique style in different
spheres of creating activity. This kind of performing method correlated with organisational, compositional, musicalpublic, and pedagogical practice – the symbiosis of which was focused on the process of Ukrainian nationalisation.
Although conducting activity did not play an important role in his life and work, we can state that M. Lysenko’s work as
a conductor is a great contribution to a national culture-creating process. Its description reveals the depth of the artistic
“workshop” of M. Lysenko, concentrating on separate aspects of conducting and interpretations, of which M. Lysenko is
a composer and a conductor, showing his artistic potential, hidden in a choral musical score .
Key words: M. Lysenko, choir, conducting activity, interpretation, memoirs, letters.
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Актуальність теми дослідження. Високий
рівень професійності М. Лисенка, широта
музичних зацікавлень, вболівання за долю
української культури сприяли виявленню
різнобічних творчих інтересів, які проявилися
не тільки в компонуванні, а й у виконавській
(піаністичній, диригентській), педагогічній,
фольклористичній, музикознавчій, музичногромадській царинах. І всюди Микола
Віталійович
виявив
себе
справжнім
професіоналом,
українцем-патріотом,
засновником національної композиторської
школи,
українського
виконавського
професіоналізму, українського музичного
шкільництва, національного культуротворчого
процесу.
Диригентська діяльність М. Лисенка,
зокрема, такі її параметри, як особливості
інтерпретації, диригентської техніки, художні
принципи, методи репетиційної роботи з хором
ще не були предметом спеціального
теоретичного дослідження, хоча вона мала
непересічне значення для української культури.
Видається, що саме диригування як невід’ємна
складова творчого життя майстра є найменш
вивченою. У розкритті її «таїн» і полягає
актуальність нашої статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Окремі
аспекти теми «М. Лисенко – диригент»
представлені
в
праці
Л. Архімович,
М. Гордійчука
(«М. Лисенко.
Життя
і
творчість»),
розвідках
українських
музикознавців,
зокрема
О. Берегової
(«Диригентська діяльність Миколи Лисенка:
естетико-світоглядні орієнтири у світлі
проблеми
музичної
комунікації»),
А. Мартинюка
(«Культурний
універсум
диригентської діяльності М. В. Лисенка»),
В. Лисенка («М. В. Лисенко – хоровий
диригент»), М. Лисенка (мол.) («Диригентська
діяльність М. Лисенка в контексті формування
національної виконавської традиції»). Увагу
диригентській практиці митця присвячує
О. Коменда в дисертації «Універсальна творча
особистість в українській музичній культурі»,
окреслюючи структуру його діяльнісного
універсалізму. Диригування як один із видів
творчої самореалізації М. Лисенка спорадично
висвітлено в публікаціях М. Грінченка,
О. Фрайт і Н. Синкевич, С. Тележинського,
Р. Дзундзи та ін.
Мета роботи полягає у виокремленні
методичних принципів роботи М. Лисенка з
хором,
розкритті
особливостей
його
диригентської техніки.
Виклад основного матеріалу. Зібрані по
крихтах у спогадах сучасників, почасти в
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епістолярній спадщині, факти, думки щодо
диригентської практики М. Лисенка з хором є
безцінною основою для виокремлення її
окремих площин задля змалювання цілісного
«образу» Лисенка-диригента. Фіксація живих
вражень дає змогу реконструювати ті чи інші
моменти репетиційного процесу з хором,
концертні подорожі, диригентські «секрети»
М. Лисенка, зрозуміти, наскільки переконливо
були втілені його художні концепції.
В. Лисенко в статті «М. В. Лисенко –
хоровий диригент» виокремлює три періоди
діяльності М. Лисенка в цій царині: ранній, що
включає навчання в Київському університеті
(1861‒1865), де відбулися перші диригентські
проби, та «концертну діяльність після
повернення з Лейпцизької консерваторії (1871‒
1874), пов’язану з Київським відділенням РМТ
(“Гурток любителів співу”)». Другий період –
петербурзький
(1874‒1876),
коли
було
засновано український хор «при музичному
відділі педагогічного музею» і проведено
«Слов’янсько-етнографічні концерти». Третій –
кульмінаційний (1876‒1912), пов’язаний із
діяльністю аматорського хору (70 чол.) і
здійсненням чотирьох «хорових подорожей»,
причому щоразу з іншим складом [8, 13].
Перевівшись 1860 року на навчання з
Харківського університету до Київського
університету св. Володимира, М. Лисенко
відразу поринув у музичну атмосферу
студентського життя. Він залюбки слухав спів
студентів «в університетській церкві, на
клиросі, деяких звичайних літургійних “кантів”
церковно-слов’янського складу» [15, 85]. Хоча
співаки «не були згромаджені в …постійний
вивчений хор» [15, 84], М. Лисенко «поєднав ту
розпорошену силу в один гурт – національний
український хор – і не жалував ні часу, ні свого
хисту, ні клопоту для його навчання» [15, 140].
Ці перші кроки на диригентсько-хоровій ниві
засвідчили велике бажання М. Лисенка
вишколити студентський колектив. Він «почав
підучувати своїх товаришів-співців співати
хором доладно. Спільна ретельна наука пішла
добре й досягла в початку 1861 року, в січні,
такого
дивного
скутку:
український
студентський хор виконав під орудою
М. Лисенка перший український концерт,
зложений виключно з українських пісень!» [15,
85]. З ініціативи М. Лисенка зібрані на концерті
кошти були передані «незаможним студентам».
Згодом, за О. Пчілкою, хор «побільшав і
зміцнів», почав активно концертувати. Його
виступи проходили «то в Біржовій залі, то в залі
“Благодійного зібрання”, то навіть у великому
оперному театрі» [15, 89]. Цьому хорові
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М. Лисенко «віддавав ще наймолодшу силу
свою, порив юнацького віку свого», маючи
«велику прихильність до народної творчості»,
розуміючи «артистичну вартість української
пісні» [15, 139].
У 60-х роках у Києві набули популярності
літературно-музичні вечори, до програм яких
вельми часто долучався хор М. Лисенка.
Колектив, зокрема, озвучив «пісні, що ввійшли
потім у перші друковані Лисенкові збірники
українських народних пісень, з них найбільш
улюблена була тоді “Ой пущу я кониченька в
саду”» [15, 90].
Студентський
хор
під
орудою
М. Лисенка брав активну участь у музичному
житті Києва, передусім у тих заходах, які
підносили національну свідомість українців.
Так, покликаючись на О. Пчілку, 26 лютого
1864 року відбувся Шевченківський концерт, у
програмі якого зазначалося, що «хором і
оркестрою
буде
диригувати
Микола
Віталійович Лисенко» [15, 98]. А отримати
дозвіл на проведення такого концерту було
непросто через утиски всього українського,
передусім мови. Про це згадував Є. Кротевич:
«Траплялося іноді, що… серед нас, молоді,
пролетить радісна звістка: Микола Віталійович
з Михайлом Петровичем (Старицьким – І. Б.)
таки добилися дозволу на відзначення того дня
(смерті Т. Шевченка – І. Б.), і то не в
просторому Колонному залі теперішньої
філармонії, а в приміщенні Літературноартистичного товариства» [6, 551–552].
Неординарний
талант
М. Лисенка
захоплював учасників студентського хорового
колективу, особливо ставлення диригента до
народної пісні. Так, Д. Ревуцький стверджував:
«Він (М. Лисенко – І. Б.) весь горів палкою
любов’ю до творчості народу, до тієї могутньої
краси, що в різноманітних образах виступала
там» [16, 531]. Про захоплення М. Лисенка
українськими
піснями
ділилася
також
О. Пчілка: «Товариші-студенти були з різних
околиць українських, правобережних і
лівобережних, і, коли усвідомила молодеча
думка любов до свого рідного, співали багато
своїх місцевих пісень. М. Лисенко чарувався
тим багатством, різноманітністю мелодій
українських» [15, 84].
Під час навчання в Петербурзькій
консерваторії
М. Лисенко
мріяв
про
популяризацію
українського
хорового
«продукту» серед мешканців північної столиці.
З цією метою він заснував невеликий хор, що
«підобрався проміж учнями … консерваторії»
[15, 118]. Колектив виступав у «Соляному
містечку»,
Художньому
клубі.
Було

підготовлено «серію українських концертів» [3,
228]. У часописі «Голос» було вміщено відгук
про один із виступів хору: «За проханням
публіки в неділю, ... після лекції .., співав хор
п. Лисенка. … злагоджена хорова пісня ...
справила на публіку чарівне враження.
Зачарування було суцільне ... музичній
обдарованості українців» [4, 45].
За О. Діаніним, «навколо Лисенка
групувалася переважно українська молодь, яка
давала йому насолоду, виконуючи пісні свого
рідного краю» [2, 278].
1875 року М. Лисенко влаштував у
Петербурзі Шевченківський вечір, на якому,
за О. Коннор-Вілінською, «майже усі номери
… співу були М. В. Лисенка» [12, 187].
У лютому того самого року М. Лисенко
підготував із хором низку благодійних
концертів «на користь неімущих студентів
Імператорської медико-хірургічної академії».
До його програм увійшли українські народні
пісні, які опрацював керівник колективу: «Ой
пущу я кониченька», «Гей, не дивуйте, добрії
люди», «Не топила, не варила».
М. Лисенко був ініціатором проведення
українських вечорів, просвітницьке значення
яких у петербурзькому російськомовному
середовищі важко переоцінити. Так, у березні
1875 року український вечір відбувся в залі
«Благородного зібрання». Відгук про цю подію
було опубліковано в часописі «Петербургский
листок». Програму виконували бандурист
О. Вересай і хор, до складу якого ввійшло
«25 молодих любителів, під керуванням
п. Лисенка, які з натхненням і дивовижною
злагодженістю виконали кілька українських
пісень» [4, 45]. «Цікава програма концерту
зібрала силу-силенну народу… Концерт …
пройшов з небувалим успіхом», – згадував
О. Сластіон [19, 258]. Виступи хору викликали
захоплення в слухачів, серед яких були й
українці: «… чимало українських душ втішили
ті концерти» [15, 118].
О. Пчілка згадувала, що М. Лисенко мав
на меті «знайомити петербуржців та своїх
земляків … з українськими музичними
творами». Йшлося не тільки про українські
народні пісні, які опрацював М. Лисенко, а і
його хори з опер: «… співано під керуванням
Миколи Віталійовича колядки й інші зразки з
“Різдвяної ночі”» [15, 118].
У Петербурзі М. Лисенко задумав «дати
ряд
українських
і
західнослов’янських
концертів» з організованим ним хором, до
складу якого увійшли «земляки, студенти,
дрібні чиновники, закинуті на північ» [10, 98].
Було підготовлено десять «Слов’янсько171
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етнографічних концертів», на яких звучали
українські, болгарські, сербські, чеські,
моравські, польські пісні в опрацюванні
М. Лисенка. У програмах за участі хору та
кобзаря
О. Вересая
перевагу
надавали
«українським пісням і музиці», ‒ наголошував
О. Сластіон [19, 255]. «Микола Віталійович
положив на них дійсно дуже велику працю і
наслідками її … був задоволений» [19, 257].
Найбільш
плідним
у
діяльності
М. Лисенка-диригента був третій період, коли
митець набув достатнього практичного досвіду,
виробив певні методи роботи з хором. Утім це
були непрості часи дії Валуєвського указу,
антиукраїнської політики російського царату,
коли популяризувати український репертуар
було не тільки вкрай важко, а й небезпечно.
Все ж М. Лисенко не втомлювався засновувати
хорові колективи, вводити до їхнього
репертуару українські пісні в найкращій
інтерпретації. Так, Г. Курковський наводить
приклад концерту хору М. Лисенка, що
відбувся 1882 року, відгук про який було
опубліковано в часописі «Труд»: «програма
концерту була складена дуже цікаво…
Виконання … було чудовим… Мистецтво
Лисенка як вчителя хору дуже велике» [7, 117].
Найбільший
хор,
який
заснував
М. Лисенко, складався із «числа студентів,
курсисток, семінаристів і “вільної молоді”, …
що налічував 70 чоловік» [8, 13]. Його
«учасники й учасниці… були свідомі українці й
українки» [15, 141]. Із цим хором М. Лисенко
вистудіював кантату «Іван Гус», що була
виконана
на
ювілейному
вечорі
М. Старицького. Репертуар містив твори
М. Лисенка на слова Т. Шевченка, хори з
кантат, західноєвропейську хорову літературу.
На пробах хору диригент наголошував: «Треба,
щоб народна душа сама співала своєю мовою,
своїми стражданнями й надіями, а ми, співаки,
були б тільки її вустами» [10, 154].
Утім диригент мав своєю метою
запізнати слухачів «з репертуаром народних
пісень тільки українських» [15, 143], «проїхати
з своїм хором геть по Україні, по можливості в
більшому числі міст, більших і менших. Для
сього … треба ще потурбуватись посилити хор,
побільшити число учасників його, додати й
солістів, підготуватися ще; хотілося, щоб хор
показався краще і з окольного боку – в гарнім
козацькім убранні» [15, 142]. Про це
М. Лисенко писав також у листі до співачки
М. Муромцевої: «Задумав я зібрати великий
платний мішаний хор і взятися за концертну з
ним подорож. … У мене є великі номери хорові
з оркестром, врешті, із моїх опер багато номерів
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можу виконувати. … програми можуть бути
солідні» [9, 188]. Звісно, провадити такий хор,
організовувати
концерти
у
«великих
губернських містах на Україні і в багатьох
маленьких, повітових» [15, 143] було непросто,
бо для цього, на думку О. Пчілки, «мало бути
артистом, знавцем свого артистичного діла,
тямущим керівником хору – треба мати ще й
кебету антрепренера, людини практичної,
спритної» [16, 143–144]. Успішні виступи хору
радували М. Лисенка, але не приносили
матеріальної сатисфакції, оскільки диригент
«“антрепренерського” таланту не посідав» [15,
144].
З 1892 по 1902 роки М. Лисенко здійснив
чотири «хорові подорожі» (1893, 1897, 1899,
1902). Так, 1893 року хор побував із
концертами на Київщині, Катеринославщині,
Волині, Полтавщині. М. Лисенкові допомагали
К. Стеценко,
Я. Яциневич,
О. Кошиць.
Організовуючи «хорові подорожі» аматорських
хорових колективів різних типів, М. Лисенко
«активно популяризує зібраний фольклорний
матеріал, розкриває перед слухачами художні
багатства народної пісні, прищеплює любов до
неї» [4, 49]. Про першу «хорову мандрівку», що
включала 9 концертів у містах Чернігів, Ніжин,
Полтава, Єлисаветград, М. Лисенко ділився в
листі до В. Шухевича: «Пісня українська у
такому розквіті, розвою і художньому
виконанні велике враження чинить» [9, 214].
Два виступи хору в Полтаві П. Мирний
окреслював «справжнім святом», оскільки
«такого артистичного виразу народного співу
… не часто доводиться чути. Один тільки
д. Лисенко все те може зробити, … бо ніхто так
глибоко не збагнув народну душу у його співу,
ніхто так не пройнявся тим співом, як він» [11,
283]. І далі письменник продовжував: «Треба
чути його, треба знати, як він виливає кожну
пісню, де її протягає, де покоротшує; де в усю
силу пускає голоси, а де так задержує, що їх
ледве чутно, немов з-під води виринають» [11,
282]. У концертних програмах невеликого хору,
укомплектованого «молодими та до ладу
підібраними голосами» «найбільше… уразили
хорові протяжні: “Колядки” (д. Лисенка), “Ой
нема, нема, ні вітру, ні хвилі” (д. Лисенка) та
“Закувала та сива зозуля” (д. Ніщинського)»
[11, 283].
Учасник
Лисенківського
хору
М. Павловський,
згадуючи
про
другу
«подорож» хору (Золотоноша, Лубни, Прилуки,
Бердичів, Житомир, Умань, Козятин, Біла
Церква, Сміла, Черкаси), наголошував, що
«репертуару мандрівних концертів вистачало
на три – чотири програми». А «при виконанні
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таких складних творів, як “Ой нема, нема ні
вітру, ні хвилі” або “Кругом неправда і неволя”
(“Іван Гус”) хористи ставали навколо рояля, а
Лисенко сам акомпанував і водночас подавав
нам знаки очима» [13, 514; 13, 515].
Про завершальну, найбільш вдалу
поїздку мандрівного хору (1902, Лубни, Ромни,
Лохвицю, Гадяч, Полтаву, Ромодан, Миргород,
Хорол, Кременчук, Катеринослав, Павлоград,
Лозову, Черкаси, Смілу, Корсунь та Бердичів)
О. Сластіон ділився: М. Лисенко «поїхав по
Україні з своїм добре вишколеним чоловічим
хором, що складався з 36 душ хористів, та з
двома солістами» [19, 261]. По дорозі до
Полтави хор виступив у Миргороді, у скляній
залі
художньої
промислової
школи.
«… обиватель валом повалив слухати ніколи
ще до того не чувані у Миргороді “концерти”»
[19, 261]. Повертаючись з турне до Києва, хор
знову завітав із концертом до Миргорода.
«… співи хору й солістів були … чудові» [19,
268]. Крім того, «хор Миколи Віталійовича
співав обідню у Воскресенській церкві» [19,
268].
Концерти хору мали великий успіх.
О. Пчілка писала, що «люди з “провінції” …
пам’ятають до сеї пори, яке враження робив у
них приїзд українського хору Лисенкового»
[15, 145]. Надаючи важливого значення
діяльності хору, письменниця визнавала: «Так,
значне то явище було в нашому житті…, –
концерти Лисенкового українського хору» [15,
146]. «Пропаганда оригінальних творів,
народних пісень була далеко не єдиною метою
хорових
подорожей»,
‒
наголошував
О. Лисенко [10, 157]. У листі до О. Куліш
(Ганни Барвінок) 1899 року М. Лисенко писав,
що концертами українського хору у
Полтавщині та Київщині «будив заспаних
земляків піснями» [9, 309].
Роздумуючи про хорові подорожі по
Україні, М. Лисенко ділився з сином Остапом:
«… щось спільне між нашою справою і працею
хлібороба. Тільки той спочатку сіє і потім жне,
збирає, а ми спочатку по зернині збираємо
пісню до пісні, а вже потому хор наш сієрозсіває ті зерна по всій Україні. Ось так і
віддаємо народові взяте у нього, тільки вже в
оправі» [10, 157].
Оскільки
хорові
мандрівки
були
збитковими,
М. Лисенко
вирішив
не
розпускати хор, а виступати з ним у Києві,
компонувати для нього. Озвучувалися кантати
«Б’ють пороги», «Іван Гус», «Радуйся, ниво
неполитая», так само «чужі класичні твори,
тільки завжди текст їх виконувано мовою
українською» [15, 147].

М. Павловський згадував, що 1903 року
М. Лисенко «з хором і оркестром виїздив до
Полтави
на
відкриття
пам’ятника
І. П. Котляревському. На цьому торжестві
виконувалася його … кантата “На вічну пам’ять
Котляревському” для хору, солістів і оркестру»
[13, 518]. О. Пчілка у своїх спогадах подає дещо
іншу інформацію: «В Полтаві здавен був
хороший хор з учнів духовної семінарії та
опрічних охочих з хорошими голосами; той хор
і розучив кантату до свята; М. Лисенко мав
його наставити по-своєму, приїхавши зачасу.
Кантату прийнято дуже добре» [15, 152].
Діяв хор і при Музично-драматичній
школі. Покликаючись на О. Кошиця, співанки
під орудою М. Лисенка «не для одного мене …
були справжньою лекцією розуміння музики».
З цим хором «улаштовувались пишні
шевченківські свята, розучувались його
“Великі веснянки”» [5, 488].
Крім стаціонарних, М. Лисенко любив
організовувати і «стихійні» хори, передусім під
час домашніх концертів, які відбувалися в
помешканні композитора. Про це згадував
В. Пухальський: М. Лисенко «часто збирав у
себе студентську молодь, учнів музичного
училища … аматорів музики, що утворили
чудовий хор. … В цій квартирі (на Хрещатику
в домі Мезера – І. Б.) відбувались систематичні
співки, причому Микола Віталійович як
ідеальний хормейстер працював з своїм хором
дуже сумлінно, приділяючи багато уваги
кожному учасникові окремо» [14, 282].
За М. Тележинським, «на старості своїх
літ Микола Віталієвич не любив провадити з
хором співанки, а все доручав Ол[ександру]
Ан[тоновичу] Кошицю, або комусь іншому.
Сам сидів у куточку й з замилуванням слухав,
схрестивши руки на грудях, як семинарські
піднебесні тенори “заливалися солов’ями” або
підземні баси “рили” землю. Любив він
семинарську молодь за її співучість» [20, 690]. І
в цьому також проявлялася велика любов
майстра до хорового співу.
Спробуємо виокремити методи роботи
М. Лисенка з хором, покликаючись на спогади
його сучасників і сина. Так, О. Лисенко
наголосив на вимогах, які висував батько
співакам, готуючи їх до концертів по Україні:
«Мало співати гарно; потрібно кожному
спіймати думку голосом, проникнутись, зажити
настроєм пісні. Не треба ні прикрас, ні
викрутасів. Треба, щоб народна душа сама
співала своєю мовою, своїми стражданнями й
надіями, а ми, співаки, були б тільки її вустами»
[10, 154].
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Музичне мистецтво
С. Тобілевич згадувала, що М. Лисенко,
«приступаючи до репетиції якого нового
хорового номера, мав звичай перше програвать
його» [22, 383].
Відтак,
за
М. РостовськоюКовалевською,
диригент
апелював
до
художнього образу твору: «У процесі роботи
Микола Віталійович приділяв багато уваги
розумінню нами тексту пісні. Він сам читав
пісню, пояснював її характер, звертав … увагу
на образи, красу слова. Потім програвав
мелодію з акомпанементом, розповідав про
співвідношення між словом і звуком і, нарешті,
голосом демонстрував пісню» [18, 565]. Далі
учасниця хору продовжувала: «На початку
розучування Микола Віталійович вимагав, щоб
ми
співали
напівголосно,
уважно
прислухаючись до мелодії. … Коли окремі
партії були вивчені, починалися репетиції
зведеного хору» [18, 565]. Такий самий підхід
окреслювала й С. Тобілевич, співачка хорів
М. Лисенка (театрального і хору студентів та
курсисток – І. Б.): «Починаючи вчити … пісню,
Микола Віталійович знайомив учасників хору
зі словами і з тими думками, які в ній
висловлювались. Говорив про значення пісні в
житті українського народу. … Репетируючи з
хором, Микола Віталійович сідав за рояль і
кілька разів програвав мелодію, перший раз у
досить примітивному звучанні, а потім
повнозвучно і навіть з варіаціями. Далі йшла
робота зі співаками … по партіях, а потім –
зведення партій. Коли мелодія пісні була добре
засвоєна.., починалася найтрудніша для нас
робота над виробленням нюансів. При цьому
Микола Віталійович пояснював нам, як треба
брати ту чи іншу ноту голосом, як дихати» [21,
401‒402].
Про ретельність і вимогливість диригента
в роботі зі співаками підкреслювала О. Пчілка:
«М. Лисенко витрачав багато часу й сили на
навчання хористів. … До того ж треба додати,
що М. Лисенко бував доволі суворий і
вибагливий учитель: всяке недотримання того,
що він вимагав од співців, гнівило, дратувало
його» [15, 140]. Ба більше, за Є. Кротевичем,
«і в стосунках з учасниками хору, в оцінці
кожного з них Лисенко великого значення
надавав тому, як ставився до пісні той чи інший
хорист» [6, 555‒556].
М. Лисенка-хормейстера схарактеризував
М. Павловський: «Микола Віталійович був
дуже вимогливий, велику увагу він звертав на
чіткість виконання, дикцію, дотримання всіх
позначень. Особливого значення надавав …
емоціональній виразності виконання» [13, 513].
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Бермес І. Л.
Митець «вмів видобувати з … хору … чудові
співучі інтонації» [16, 528].
О. Кошиць вирізнив такі методи роботи
майстра з хором: «Цікаво було дуже на
співанках спостерігати Миколу Віталійовича,
як він пояснював музичні твори: двома – трьома
словами він умів яскраво виявити саму суть чи
то фрази, чи то всього твору. Варто було
бачити, як після якої-небудь його уваги
оживала музична картина і як зразу хор давав
такі риси в музичному малюнку, яких не можна
було б добитися довгими годинами роботи» [5,
487‒488].
Суголосною
була
думка
Д. Ревуцького: «Він мав надзвичайний хист
розтлумачити річ, призначену до виконання,
захопити виконавців нею, розкрити її художній …
зміст. Він умів ухопити художній образ,
зробити його реальним і, що найважливіше,
умів одному йому присутніми тонкими
засобами заставити і хор подати цей образ
слухачеві» [16, 531]. І це при тому, що «при
виконанні яких би то не було творів – чи
народних, чи власних Лисенка – досягалася
тільки художня сторона, за ефектами Лисенко
ніколи не ганявся», стверджував помічник
Миколи Віталійовича Я. Гулак-Артемовський
[1, 509].
Одним з найбільш важливих виконавських
принципів Лисенка-диригента була детальна
продуманість
інтерпретації,
що
була
результатом кропіткої підготовчої роботи з
музичним і поетичним текстами.
У виконанні Лисенко-диригент завжди
прагнув досягнути звукового балансу співочих
голосів, логічності форми в розгортанні
музичного матеріалу, узгодженості всіх
елементів хорового звучання.
Що ж до мануальної техніки М. Лисенка,
імовірно, у митця виробився свій «словник»
жестів, за допомогою яких він спілкувався з
хором,
передаючи
найтонші
нюанси
інтерпретаційної моделі того чи іншого твору.
Тож можемо припустити, що Лисенківський
жест був яскравим вираженням його «душі» та
творчої індивідуальності. За М. Рильським, у
диригентському стилі М. Лисенка вражало
«якесь дивне і прегарне поєднання в тій манері
елеганції, простоти і стриманості» [17, 656].
Так само митець мусив володіти специфічною
диригентською особливістю, котру можемо
визначити як харизму, тобто сукупність
особистісних рис, сили волі й здатності
диригента повести за собою хор. М. Лисенку
вдавалося оволодіти увагою слухачів, залучати
їх до процесу «творення» художнього образу
через
глибоке
проникнення
в
задум
композитора.
Завдяки
оригінальному
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«прочитанню» передусім власних авторських
композицій, хори М. Лисенка досягали
майстерного звучання (незважаючи на те, що до
їх складу входили здебільшого аматори), котре
вирізнялося
переконливою
художньою
образністю та емоційністю. Мануальну техніку
М. Лисенка можна схарактеризувати як вияв
артистизму митця, у якому органічно
переплелися стриманість і шляхетність манери,
відточеність та вивіреність жесту, сила
темпераменту й романтична проникливість.
Хор М. Лисенка не мислиться поза
національною співочою традицією, котра
завжди й у всьому асоціювалася зі знаковим
началом
–
ментальністю
українців.
Укорінившись глибоко у свідомості народу,
ментальність
виражала
характер
його
світовідчуття, ставлення до життя тощо. І все це
втілювалося в співі керованих М. Лисенком
хорових колективів.
Основним
творчим
принципом
М. Лисенка-диригента
була
відданість
національному «музичному корінню», чітке
розуміння того, що його художньою місією є
збереження українських хорових традицій,
багатої пісенної спадщини народу.
Диригентська практика митця виявляє
чіткі ознаки просвітництва, котре було для
М. Лисенка духовною потребою і моральним
обов’язком та яке він усвідомлював як
відповідальне доручення. Лисенко-диригент
спрямовував свої зусилля на досягнення таких
творчих і просвітницьких завдань:
1. Введення до концертної практики взірців
українського та слов’янського пісенного
репертуару як дієвого чинника національної
своєрідності того чи іншого етносу.
2.
Популяризація
головно
творів
українських композиторів, зокрема власних
обробок народних пісень та оригінальних
творів
задля
усвідомлення
значущості
національної музичної культури.
3. Намагання глибоко осмислити та
переконливо «передати» художній образ твору
з метою залучення до хорового музикування
широких верств українців і їх культурного
піднесення.
Висновки. Багатогранність М. Лисенка –
композитора, виконавця-піаніста, диригента,
педагога, музикознавця – свідчить про
універсальність майстра, який у різних
ділянках творчої діяльності виявив себе
надзвичайно
органічним,
оригінальним,
продуктивним,
із
власним
питомим
«почерком».
Диригентурою
М. Лисенко
займався з 19-річного віку й до кінця життя.
Цей вид виконавської практики корелював із

організаційною, композиторською, музичногромадською, педагогічною, симбіоз яких був
спрямований
на
процеси
українського
націєтворення. Вболіваючи за українську
справу, митець засновував хорові колективи, до
складу яких входили здебільшого аматори,
популяризував українську пісню на доброму
мистецькому рівні. Хоча диригентська
діяльність не посідала провідне місце в житті й
творчості майстра, можемо констатувати, що
вона є вагомим внеском у національний
культуротворчий процес. Її окреслення дає
можливість
заглибитися
в
артистичну
«майстерню» М. Лисенка, сфокусувати увагу
на окремих аспектах диригування та
інтерпретацій, у яких митець виступає в ролі
«співавтора» (як композитор і диригент),
виявляючи художній потенціал, зашифрований
у хоровій партитурі.
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МІСТЕРІАЛЬНО-МІФОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ XIX СТОЛІТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ С. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО ТА М. ЛИСЕНКА)
Мета дослідження – виявлення сакрально-містеріальної ґенези та духовних підвалин класики українського
музичного театру, репрезентованої творчістю С. Гулака-Артемовського та М. Лисенка. Методологія дослідження.
Суттєвими для цієї роботи виявилися міждисциплінарний, історико-культурологічний, жанрово-стильовий
підходи. Наукова новизна роботи визначена її аналітичним ракурсом, що враховує не тільки оригінальність
творчого внеску С. Гулака-Артемовського та М. Лисенка, але й духовно-містеріальну ґенезу їх оперної
спадщини. Висновки. Поетика українського музичного театру формувалася на тлі традицій барокового
шкільного театру, жанрова специфіка якого сходила до візантійської ритуально-культової практики та
літургічної драми в поєднанні з міфологічно-архетиповими настановами української національної свідомості.
Класика української опери XIX століття, репрезентована у творчості С. Гулака-Артемовського та М. Лисенка,
успадковує цей театрально-містеріальний та етико-дидактичний базис у культурно-історичних реаліях своєї
епохи. «Запорожець за Дунаєм» у межах комічного жанру висвітлює архетипові риси типажу вертепного козаказапорожця, а також міфологему «пошуків раю». На тлі поетики історико-героїчної опери ця проблематика
представлена в «Тарасі Бульбі» М. Лисенка, що створює авторську версію гоголівської повісті з очевидними
паралелями з біблійною тематикою та звертанням до домінантної басової тембральності, яка генетично сходила
до православної культової співацької практики. Дитячі опери М. Лисенка на рівні мінімістерій символізують
залучення до національної міфології та її архетипових настанов, звернення до українського містеріального
Універсуму через авторську «космологічну казку».
Ключові слова: український музичний театр, шкільний театр, містерія, інтермедія, «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського, музичний театр М. Лисенка.
Muravska Olha, Doctor of Art Studies, Professor, Department of Theoretical and Applied Cultural Studies, The
Odessa National A. N. Nezhdanova Academy of Music
Mysterious and Mythological Foundations of Ukrainian Musical Theatre of the 19th Century (based on the
work of S. Gulak-Artemovsky and M. Lysenko)
The purpose of the study is to reveal the sacred and mysterious genesis and spiritual foundations of the classics of
Ukrainian musical theatre, represented by the work of S. Gulak-Artemovskyi and M. Lysenko. Research methodology.
Interdisciplinary, historical-cultural, genre-stylistic approaches were essential for this work. The scientific novelty of the
work is determined by its analytical perspective, which takes into account not only the originality of the creative
contribution of S. Gulak-Artemovskyi and M. Lysenko, but also the spiritual and mysterious genesis of their opera
heritage. Conclusions. The poetics of the Ukrainian musical theatre was formed against the background of the traditions
of the baroque school theatre, the genre specifics of which went back to the Byzantine ritual and cult practice and liturgical
drama in combination with the mythological and archetypal instructions of the Ukrainian national consciousness. The
classics of Ukrainian opera of the 19th century, represented in the work of S. Gulak-Artemovskyi and M. Lysenko, inherit
this theatrical-mysterial and ethical-didactic basis in the cultural-historical realities of its era. “Zaporozhets by the
Danube” within the comic genre highlights the archetypal features of the Zaporozhian Cossack type, as well as the
mythologem of the “search for paradise”. Against the background of the poetics of the historical-heroic opera, this
© Муравська О. В., 2022
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problem is presented in “Taras Bulba” by M. Lysenko, which creates an author's version of Gogol's story with obvious
parallels with the biblical theme and an appeal to the dominant bass timbre, which genetically descended from the
Orthodox cult singing practice. M. Lysenko's children's operas at the level of mini-mysteries symbolise involvement in
national mythology and its archetypal instructions, an appeal to the Ukrainian mysterious Universe through the author's
“cosmological fairy tale”.
Key words: Ukrainian musical theatre, school theatre, mystery, interlude, S. Gulak-Artemovsky's “Zaporozhets by
the Danube”, musical theatre by M. Lysenko.

Актуальність теми дослідження. В одному
зі своїх листів до М. Антоновича П. Маценко
писав: «Шукайте жемчужини українського
духа, нанизуйте на разок, а колись із того буде
чудова гірлянда» [цит. за: 2, 278]. На сучасному
етапі в період входження України в
європейський культурно-історичний простір
особливої актуальності набуває усвідомлення
сакральних настанов національної культури як
частки
загальнолюдського
культурного
надбання. Водночас сьогодення висуває
питання про її духовне переосмислення та
подальше
поглиблене
вивчення
її
«герменевтичних кіл», що наближають нас до
відкриття сутності людського буття. Сказане
стосується, зокрема, й українського театру, а
саме музичного, позаяк опера як синтетичний
жанр, історично похідний від літургічної драми
та містерії, має можливість найбільш повно
відображати у своїх різноманітних жанровостильових «моделях» духовне й естетичне
осягнення
Всесвіту.
«Християнськомістеріальний континуум» [13] оперного
жанру, маючи різноманітні форми прояву в
культурі Європи Нового часу, зокрема й
України, завжди становив одну з показових
якостей її музичного театру, визначаючи
суттєві аспекти його духовно-змістового
«наповнення».
Необхідність
осмислення
вітчизняної національної оперної творчості в
культово-релігійних категоріях поєднує митців
різних
духовно-естетичних
спрямувань
минулого та сучасності, що зумовлює
актуальність теми представленої статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Історія
українського музичного театру представлена у
виданнях, що висвічують загальні еволюційні
шляхи розвитку української музичної культури,
зокрема й опери. Це роботи Л. Корній [8],
О. Шреєр-Ткаченко [23], І. Сікорської [17] та
ін., а також фундаментальне шеститомне
видання «Історії української музики», другий
том
якого
присвячений
становленню
національної музичної культури у XIX столітті,
зокрема й опери [4]. Особливу увагу звертаємо
на публікації О. Рощенко [14; 15], що
спрямовані на виявлення національного
оперного міфу, архетипів та міфологем в
оперному спадку М. В. Лисенка. Зазначимо
також, що містеріальна проблематика в останні
десятиліття є предметом пильної уваги
багатьох українських мистецтвознавців і як
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складова французької оперної поетики та
інструментальної творчості [22; 10], і як
важливий
показник
жанрово-стильових
настанов музичного театру Р. Вагнера [12], і,
нарешті, як духовна компонента оперного
мистецтва Європи взагалі [13]. Зазначена
спрямованість дослідницької думки показова
також для дисертації В. Черненка [21],
зверненої до розгляду концепції метажанру як
феномену культури на тлі історичної взаємодії
містерії, літургії, опери та «містерії».
Суттєвими
в
дослідженні
зазначеної
проблематики вважаємо також наукові
розвідки з історії українського драматичного
театру. Матеріали робіт О. Клековкіна [5; 6],
Л. Софронової [18], М. Сулими [19], С. Хороба
[20],
І. Савченко
[16]
безпосередньо
порушують питання ґенези та історії
українського барокового шкільного театру,
зокрема містерії та споріднених з нею жанрів,
що в подальшому склали питомий ґрунт для
формування поетики української опери. Проте
її духовно-містеріальна та міфологічна
компоненти поки що не стали об’єктом
спеціального узагальненого мистецтвознавчого
дослідження і потребують подальшого
глибинного вивчення.
Мета дослідження – виявлення сакральномістеріальної ґенези та духовних підвалин
класики українського музичного театру,
репрезентованої
творчістю
С. ГулакаАртемовського та М. Лисенка.
Виклад основного матеріалу. Український
музичний театр має багатовікову історію,
зумовлену низкою чинників географічного,
соціально-політичного та духовно-релігійного
характеру. Його коріння більшість дослідників
вбачають у культово-ритуальній практиці
давніх слов’ян як язичницького періоду, так і
християнського, у вертепній драмі, в
оригінальній
синкретичній
творчості
скоморохів Київської Русі, у видовищних
дійствах Запорізької Січі й, нарешті, у
феномені українського шкільного театру доби
Бароко. Показово, що всі ці різноманітні форми
«пратеатру» та його подальших форм так чи
інакше були пов’язані з духовно-релігійною
культурою та культовою практикою. На думку
Л. Софронової, у стародавні часи «в
українській культурі, як і в інших
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східнослов’янських культурах, не існувало
власне театру. <…> Вона віддавала перевагу
іншим способам художнього освоєння світу, в
яких театральність була однією зі складових.
<…> Театр увійшов в систему культури,
посівши місце в сакральному (курсив наш –
О. М.) її колі» [18, 102].
Позначений підхід зумовлений, з одного
боку, суттєвою роллю показових для
української національної свідомості архетипів,
серед яких домінують софійність та
кордоцентризм. З іншого боку, духовний світ
України зазнав впливу візантійської культури з
показовим
для
останньої
принципом
сакралізації-спіритуалізації всіх рівнів буття
людини
–
від
повсякденного
до
репрезентативно-імперського.
Духовнорелігійний
«космос»
українського
світовідчуття,
доповнений
численними
культурно-історичними
впливами
європейського Сходу і Заходу, на думку
О. Козаренка, фактично породив показову для
української культури загалом оригінальну
світоглядну модель – «ідею слов’яно-греколатинської єдності, що стала відповіддю
вітчизняного інтелектуалізму на нові умови
існування, дальшим розвитком питомого
українсько-візантійського європеїзму» [7, 106].
Останній визначав сакральний підтекст як
української культури загалом, так і її музичного
театру.
Позначене духовне підґрунтя, маючи
багатовікову історію, укорінене як у культоворитуальних настановах античного театру, так і
в
певній
театралізації
християнського
богослужіння та похідних від нього літургійної
драми та містерії. У кінцевому підсумку у
європейській свідомості минулого була
сформована метафора про Всесвіт як «Театр
Слави Божої». Ця «метафора унаочнення мала
не випадковий характер, адже “буття Боже, –
писав С. Аверінцев, – у патристичній думці не
“доводиться”, а “показується”. До цієї ж
“видовищної” метафори залюбки зверталися у
XVI столітті <…> Ронсар (“Господній світ –
театр”); Шекспір (“Весь світ – сцена”» [цит. за:
5, 14], що також виявляє духовну ґенезу їх
драматичного театру та його провідних жанрів,
що сходили, зокрема, і до «священних
видовищ» доби Середньовіччя. З іншого боку,
ця метафора також апелює до порівняння
Всесвіту зі школою, у якій священна історія
сприймалася як певний педагогічний процес,
спрямований на активізацію духовної просвіти.
При цьому поняття «школа» мало не тільки
символічне тлумачення, але й конкретно
суспільне, педагогічне, позаяк саме через

школу церква мала можливість впливати на
соціум у межах світського простору. Саме на
цьому кордоні й опинився шкільний театр.
Біблійна концепція світу, доповнена її
оригінальним тлумаченням у культурноісторичному просторі Середньовіччя та
Ренесансу, суттєво вплинула й на поетику
шкільного театру, що став важливою
складовою не тільки західноєвропейської
культури, але й історії українського музичнодраматичного театру, визначивши тим самим
його духовно-смислову специфіку.
Релігійно-біблійна
спрямованість
шкільного театру України, орієнтована на ідею
духовної просвіти, зумовила його жанрову
специфіку та домінантну роль у ній типології
містерії, або драми із життя Ісуса Христа та
Діви Марії, сюжети яких здебільшого були
пов’язані з різдвяною та великодньою
тематикою. Історики українського театру
неодноразово
підкреслювали
генетичну
спорідненість цього жанру з літургією та
літургічною драмою. «Зародившись у храмі,
літургійний театр вийшов у відкритий простір
міста, із сакральної зони у світську, що й
породило містерії, які потім покинули її. Вони
повернулися на помежів’я світського та
сакрального, ставши ядром шкільного театру».
Як вважає Л. Софронова, цей театр, «подібно
до обряду, вимагає до себе особливого
ставлення, урочистого та серйозного, у якому
ілюзія не сприймається як основа театрального
спектаклю; театр бере участь в улаштуванні
світопорядку (курсив наш – О. М.)» [18, 169, 172].

Звертаємо також увагу на принципово
співацьку (вокальну) природу храмового
синтезу мистецтв, що поширюється не тільки
на літургію, літургійну драму, а й на містерію,
які фактично «розспівувалися, переводячи все
дійство в символічний вимір надбуттєвості.
<…> Підкреслюємо: то спів вокальний, тобто
позбавлений опори на мовленнєві форми,
не відривні
від
буттєвої
призначеності
людини» [10, 32]. Позначені духовно-смислові
та виразні особливості біблійного шкільного
театру фактично закладали базис для
формування в подальшому поетики української
опери у всьому різноманітті її жанрових
«моделей».
Не менш популярними в українському
шкільному театрі були міраклі – дії із життя
святих, а також мораліте, декламації та
діалоги, що знов-таки апелювали до сакральної
тематики та духовного повчання. Аналогічну
мету мали алегоричні, політичні п’єси, у межах
яких історичні реалії частіше мислилися знову
ж таки в біблійних категоріях та були
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Музичне мистецтво
співвідносними з ідеями сакрального світу. Цю
традицію успадковує у своїй оперній творчості
М. Лисенко, зокрема в «Тарасі Бульбі».
Невід’ємною рисою буття цього твору, на
думку
О. Рощенко,
є
«міфотворчість»,
трактована як «оперотворчість на взірець міфу»
[14, 121], що є очевидною вже на самому
початку опери, яка, на відміну від
літературного першоджерела, відкривається
сценою біля храму. «Початок опери, що
припадає, за авторською ремаркою “на кінець
церковної відправи” й супроводжується
дзвонами, <…> надає майбутній дії святості:
сакральний хронотоп, ідеальний соборний
часопростір в українському оперному міфі
представлений від основи творіння. <…> В
українському національному міфі Лисенка –
Старицького Служба Божа переходить,
перетворюється на оперну дію, освячуючи
відтворений у ній український всесвіт» [14,
122].
Зазначимо
також,
що
архетиповопритчевий містеріальний підтекст «Тараса
Бульби» М. Лисенка – М. Гоголя виявляється в
численних аналогіях образу головного
персонажа з античною, біблійною міфологією.
В останньому випадку жертовність самого
Тараса
Бульби
також
доповнюється
очевидними алюзіями на мотив жертви
Авраама, що віддає на вівтар Віри найдорожче
– свого сина. В оперній концепції М. Лисенка
образ головного героя дещо облагороджений і
позбавлений
раблезіанських
якостей
персонажів літературного першоджерела.
Виділяємо також переможний фінал опери, що
може
сприйматися
як
відновлення
Божественної справедливості, мислимої на
рівні виконання старозавітного закону.
Водночас характер розвитку дії в «Тарасі
Бульбі» М. Лисенка підпорядкований ідеї
«набирання сил для спокутного подвигу».
Такого роду смисловий акцент досить
рідкісний для опери XIX століття, проте вельми
показовий для ХХ століття (наприклад у
«Святому Франциску» О. Мессіана), фактично
концентрує спрямованість до містеріального
оновлення опери. Однією з рис позначеної
духовно-літургійної специфіки можна вважати
вокально-темброві переваги опери М. Лисенка.
З 14 її чоловічих партій чотири представлені
тенорами, дві – баритонами, тоді як усі інші,
разом з партією самого Тараса Бульби, – баси.
«Такого роду концентрація басів, природно,
підтримувала той “дух церковності”, який
визначав принцип подачі образів-персонажів і
патріотичної ідеї твору: саме православна
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Муравська О. В.
релігійна традиція була турботливою до
культури басового співу» [цит. за: 11, 406].
Аналогічного роду сакрально-містеріальні
ознаки показові також і для дитячих опер
класика української музики («Коза-Дереза»
(1888), «Пан Коцький» (1891), «Зима і Весна»
(1892)).
Створювані
в
«домашньому»,
камерному середовищі, вони, з одного боку,
безпосередньо адресовані дітям композитора.
З іншого боку, міфопоетична символіка
названих опер має глибоке архетипове коріння,
що виявляє специфіку власне української
міфологічної свідомості, реалізуючи тим самим
бідермаєрівський
духовний
принцип
відтворення «великого в малому» і, водночас,
показовий для української культури межі
століть інтерес до символізму з характерним
для нього тяжінням до сакрально-містеріальної
сфери. Так через казку-притчу як містерію в
мініатюрі слухач-глядач (дитина) отримує
певний життєвий урок, перший досвід
зіткнення зі звичаями суспільства. При цьому
кожен з образів пов’язаний із давніми
архетипами української культури, а також з
фольклорною традицією, залучення до якої для
юного покоління стає знаком входження в
доросле життя та водночас розумінням
духовних
основ
вітчизняної
культури.
Найбільш показовою в цьому плані є «дитяча
фантастична опера» («оперка») «Зима і весна».
Домінуюча тема в ній – давньослов’янський
календар. Язичницьке річне коло тут збагачене
християнськими святковими «знаками» –
Стрітення, Касьян, Явдоха, християнські
колядки,
згадка
про
40 мучеників
(Севастійських), символіка «зеленої вербиці»,
«червоного яєчка», що асоціюються з Вербним
воскресінням та Великоднем. Показовим є і
фінал опери М. Лисенка, побудований на
веснянці «А вже весна», який визначив власне
національний колорит твору завдяки образу
завзятого козака як символу українства.
Музична мова твору апелює до принципу
жанрово-стильового колажу, діапазон якого
простягається від стилізації різних жанрових
традицій українського фольклору аж до
конкретних цитат.
Повертаючись до розгляду витоків
українського музичного театру, що генетично
сходив до традицій шкільного біблійного
театру, відзначимо, що складовою частиною
останнього
можна
також
вважати
й
інтермедії – міждійні комічні вистави, які
нерідко мали певний зв’язок зі змістом дійства
серйозного, що відповідало як критеріям
барокового мистецтва, так і власне поетиці
містерії, орієнтованим на оригінальний симбіоз

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
трагічного і комічного, сакрального та
профанного. Зазначимо також, що типологічні
ознаки цієї жанрової сфери у своїх прадавніх
першоджерелах сходять до язичницьких
ритуальних практик (архаїчний і ритуальний
сміх), з яких у свій час постала антична комедія.
За аналогією з духовно-перетворювальним
сенсом давньогрецької трагедії, зосередженим
у феномені катарсису, остання завдяки сміху
уособлювала власну «модель» духовного
очищення, орієнтованого на «звільнення від
ілюзій», відновлення істини, гармонії та
духовної цілісності особистості. Отже, «гумор
інтермедій не був тим веселим безтурботним
сміхом, яким його хотіли бачити. Будучи
нерозривно пов’язаним зі шкільною драмою,
вони були підпорядковані певній дидактичній і
педагогічній меті – вдосконаленню людини й
світу, що її оточує» [16]. Показовим виступає
також акцентування в них на ключових
персонажах
українських
інтермедій,
зосереджених на фігурах представників
провідних верств українського соціуму Нового
часу, зокрема на ідеалізованому образі козаказапорожця.
Позначені типологічні якості інтермедій
склали базис для народження власне
української комічної опери, класика якої
представлена в опері С. Гулака-Артемовського
«Запорожець за Дунаєм». З одного боку, цей
твір на рівні лірико-комічного жанру мав
певний перетин з аналогічними операми
В. Моцарта, Дж. Россіні й ін. [див. про це
детальніше: 8, 199–200]. За формальними
ознаками це музична комедія, що містить
розмовні діалоги. Але, водночас, цей твір має
особливості, які підкреслюють його духовноархетиповий підтекст, що не дає змогу бачити в
ньому лише розважальний спектакль. В основу
сюжету опери покладено історичні події.
Головний герой спектаклю – запорожець-козак,
який є не тільки історичним символом дієвогероїчного українства, але й одним із провідних
персонажів, наприклад, українського вертепу
як «народно-християнської містерії» [18, 73]. З
одного боку, «Запорожець безшабашний вояка
й гуляка, такий собі “стихійний гедоніст”. <…>
Але це лише поверховий семантичний шар
образу. Запорожцю зовсім не далекі й роздуми
про швидкоплинність життя та смерть» [9, 128],
мрії про кращу долю батьківщини, відданість
їй. Наслідуючи певною мірою риси міфічних
казкових змієборців, воїнів-архангелів, цей
образ набуває особливої актуальності в
українському музичному театрі XIX століття як
символ українства та прагнення до свободи.
С. Гулак-Артемовський
(«Запорожець
за

Дунаєм») та М. Лисенко («Тарас Бульба») на
різних жанрових рівнях фактично відтворюють
глибинні духовні аспекти цього типажу.
Серед інших показових національних
архетипових
якостей
твору
С. ГулакаАртемовського можна вважати акцентування
на гендерному аспекті в образі Одарки. Крім
того,
при
всій
жанрово-смисловій
різноманітності зразків української опери
XIX століття
(лірико-героїчна,
лірикопобутова, лірико-фантастична, лірико-комічна
тощо) провідне місце посідає саме лірична
тематика. Вона ж зосереджена й у партіях
більшості персонажів «Запорожця за Дунаєм»
(Оксана, Андрій, частково Одарка). Ван
Мінцзе, виділяючи культово-літургійну ґенезу
музичного ліризму, акцентує на цій образності
як одному з показових явищ семантики
українського і європейського загалом оперного
мистецтва Нового часу, зокрема й у
XIX столітті, позаяк «лірична виразність
базується на мелодійній речовності, що
відбиває кругові-хвилєподібні симетричні
структури космічних досконалих пропорцій,
які
протистоять
одинично-людським
мовленнєвим проявам. <…> Також суттєвим
видається формування ліричної повноти
піднесення над буттійністю – у співі як
подоланні обмеженості діапазону за рахунок
фальш-регістрів <…> як гіпертрофії кругових
рухів голосу у вигляді фігуративних побудов,
як спосіб втілення високого безволля, що
протистоїть моделям вольових устремлінь у
музиці» [1, 77].
Зазначені
характеристики
ліричності
показові й для інтонаційної мови опери
С. Гулака-Артемовського, виявляючи тим
самим не тільки кохання її героїв, але і їх любов
до рідної землі, що апелює знову ж таки до
показового
архетипу
українського
світосприйняття – антеїзму. З ним, на наш
погляд, пов’язана й фінальна сцена опери – гімн
рідному краю («Там за тихим за Дунаєм…»). Це
повернення пов’язане не тільки з певним
географічним місцем, але й зі своєрідним
міфічно-містеріальним
поверненням
до
першоджерел за аналогією з тим, як людська
душа після життєвих випробувань сходить до
Бога як до своєї духовної колиски. Такий
сюжетний містеріальний мотив фіналу, на наш
погляд, має перетин із «міфологемою пошуків
раю» як «ідеалу, божественної досконалості,
відображення (віддзеркалення) світу небесного
у земному вимірі. <…> Заради наближення або
навіть оволодіння тим ідеалом, уособленням
якого є рай, українець здатний на дію, на
вчинок, подвиг, самозабуття і самопожертву»
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[14, 127]. У межах жанрово-стильових
можливостей «Запорожця за Дунаєм» ця
райська міфологема виявляється зосередженою
саме на образі України – рідної землі, «рідного
краю», що стає для героїв опери заповітною
кінцевою метою їх буття. Зазначимо, що ця
тема, але в більш камерному варіанті становить
також один з провідних сюжетних мотивів
мистецтва бідермаєру, орієнтованого на
патріархальне мислення людського побуту,
пронизаного релігійністю. Його жанровостильові показники фактично підготували
питомий ґрунт і для музичної культури України
XIX століття. Отже, невибаглива на перший
погляд комічна опера С. Гулака-Артемовського
стала
інтонаційно-драматургічним
уособленням духовних архетипових глибин
української національної свідомості.
Наукова новизна роботи визначена її
аналітичним ракурсом, що враховує не тільки
оригінальність творчого внеску С. ГулакаАртемовського та М. Лисенка, але й духовномістеріальну ґенезу їх оперної спадщини.
Висновки.
Поетика
українського
музичного театру формувалася на тлі традицій
барокового шкільного театру, жанрова
специфіка якого сходила до візантійської
ритуально-культової практики та літургічної
драми в поєднанні з міфологічно-архетиповими
настановами
української
національної
свідомості.
Класика
української
опери
XIX століття, репрезентована у творчості
С. Гулака-Артемовського
та
М. Лисенка,
успадковує цей театрально-містеріальний та
етико-дидактичний базис у культурноісторичних реаліях своєї епохи. «Запорожець за
Дунаєм» у межах комічного жанру висвітлює
архетипові риси типажу вертепного козаказапорожця, а також міфологему «пошуків раю».
На тлі поетики історико-героїчної опери ця
проблематика представлена в «Тарасі Бульбі»
М. Лисенка, що створює авторську версію
гоголівської повісті з очевидними паралелями з
біблійною тематикою та звертанням до
домінантної басової тембральності, яка
генетично сходила до православної культової
співацької практики. Дитячі опери М. Лисенка
на рівні мінімістерій символізують залучення
до національної міфології та її архетипових
настанов,
звернення
до
українського
містеріального Універсуму через авторську
«космологічну казку».
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АКРОСТИХ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ГИМНОГРАФІЇ
ТА СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ ПОЕЗІЇ
Метою роботи є дослідження функціонування форми акровірша в різних контекстах духовної культури
європейського простору. Ця давня форма вживається в старозавітній поезії, візантійській гимнографії,
українській сакральній монодії та духовній пісні. Методологією дослідження є застосування системного та
комплексного підходів, що забезпечило встановлення ціннісних суспільно-культурних функційних елементів
у межах історичного розвитку людства. Використання порівняльного методу дослідження сприяло виявленню
структурних моделей, що забезпечили цілісність і системність еволюції культури на прикладі формотворчих
структур. У цьому контексті використано також евристичний метод дослідження, що сприяв моделюванню
структурних зв’язків у межах культурно-мистецьких форм. Використання вказаних методів дослідження дало
змогу отримати власні теоретичні результати. Наукова новизна роботи зумовлена оригінальністю теоретичного
принципу порівняння форми акростиха в різних жанрах та різних часових проміжках. Висновки. Способи
укладання поетичних текстів, що заклали основи візантійської гимнографії, є складною системою, сформованою
на основі давніх метричних і мелодичних конструкцій. Свідченням адаптації такого досвіду давніх форм
віршування став акростих як джерело цілої низки важливих формотворчих процесів. Тривале використання
акростиха є свідченням тривалого літургійного досвіду в контексті синтезування «технічних напрацювань»
давніх культур і виокремлення серед них найбільш функціональних, зокрема, акростиха.
Ключові слова: акростих, візантійська гимнографія, сакральна монодія, барокова поезія, Богогласник,
духовна пісня.
Syrotynska Natalia, Doctor of Art Studies, Professor, Department of Musicology and Choral Arts, Ivan Franko
National University of Lviv
Acrostic in Byzantine Hymnography and Slavonic Spiritual Poetry in Byzantine Hymnography
The purpose of the work is to investigate the functioning of the acrostiс verse in various contexts of the spiritual
culture of the European space. This ancient form is used in Old Testament poetry, Byzantine hymnography, Ukrainian
sacred monody and spiritual song. The methodological basis is the application of systemic and complex approaches,
which ensured the establishment of valuable social and cultural functional elements within the historical development of
mankind. The use of comparative method of research contributed to the identification of structural models that ensured
the integrity and systematicity of the evolution of culture on the example of form-forming structures. In this context, we
also use the heuristic method of research, which contributes to the modeling of structural connections within cultural and
artistic forms. The use of the specified research methods contributed to obtaining own theoretical results. The scientific
novelty of the study is determined by the originality of the theoretical principle of comparing the form of the acrostic in
different genres over time intervals. Conclusions. The ways of arranging poetic texts, which laid the foundations of
Byzantine hymnography, are a complex system formed on the basis of ancient metrical and melodic constructions. The
acrostic became the evidence of the adaptation of such experience of ancient forms of poetry – as a source of a number
of important form-creating processes. The long-term use of the acrostic is evidence of the use of liturgical experience in
the context of synthesising the “technological developments” of ancient cultures and singling out among them the most
functional, in particular, the acrostic.
Key words: acrostiс, Byzantine hymnography, sacred monody, baroque poetry, Bohohlasnyk, spiritual song.
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Актуальність теми дослідження. Сучасні
дослідження
літургійного
співу
християнського обряду переконують у міцних
зв’язках різних етнічних груп, що зумовлено
спільним
закоріненням
у
візантійську
спадщину. Впродовж раннього періоду
поширення християнства в його канонічному
вигляді зберігалися найважливіші форми й
жанри, зокрема осмогласна система організації
візантійського
церковного
співу.
Так
полегшувався процес адаптації християнського
обряду із цілим комплексом важливих
внутрішніх структурних і мистецьких засад. У
цьому контексті виділяються формотворчі
особливості візантійської гимнографії, чимало
з яких апелює до досвіду культур
дохристиянської доби. Це свідчить як про
якісні переваги певних конструкцій, так і про
обізнаність та відкритість християнських
гимнографів до сприйняття поетичного досвіду
минулого. В цьому контексті особливої уваги
заслуговує форма акростиха.
Аналіз досліджень і публікацій. Акростих
належить до тих нечисленних формотворчих
структур, що зберігалися впродовж тисячоліть і
представлені в численних сакральних жанрах:
від сакральної гимнографії до духовної поезії та
духовних пісень. Зазначена форма відзначена в
дослідженнях М. Антоновича [1], Ю. Медведика
[6–8], П. Женюха [19], Г. Попова [11],
К. Станчева [14], Н. Сиротинської [12]. Це
також
підтверджено
матеріалами
опублікованого
Ю. Медведиком
[18]
інципітарію богогласникових пісень з окремою
вказівкою на акростих з позначенням
авторства. Часту наявність акростиха в
гимнографії відзначали Ю. Ясіновський [17],
Г. Пожидаєва [9], а в бароковій літературі
Д. Чижевський
[10],
М. Возняк
[2],
В. Крекотень [15], І. Ісіченко [3]. Відтак
визначення форм функціонування акровірша в
різних
контекстах
духовної
культури
європейського простору й стало предметом
нашого аналізу.
Метою роботи є віднайдення усталених
структурних
поетичних
елементів
спорідненості середньовічної гимнографії,
барокової
поетики
й
духовної
пісні
слов’янської співаної поезії. Методологічною
основою
дослідження
є
застосування
системного та комплексного підходів, що
забезпечило встановлення ціннісних суспільнокультурних функційних елементів у межах
історичного розвитку людства. Використання
порівняльного й евристичного методів
дослідження сприяло виявленню структурних
моделей, що забезпечили цілісність і

системність еволюції культури на прикладі
формотворчих структур. У цьому контексті
використовуємо також евристичний метод
дослідження, що сприяє моделюванню
структурних зв’язків у межах культурномистецьких форм. Використання вказаних
методів дослідження сприяло отриманню
власних теоретичних результатів. Наукова
новизна
дослідження
зумовлена
оригінальністю
теоретичного
принципу
порівняння форми акростиха в різних жанрах
на різних часових проміжків.
Виклад основного матеріалу. Історія
усталення форми акростиха в європейській
культурі, як і поетичні форми візантійської
гимнографії, найтісніше пов’язанi з античною
спадщиною, оскільки стародавні греки співали
все: епос, сольну лірику, елегію, оди, трагедію
тощо. Аж до кінця V ст. в основі грецького
вірша лежали метричні схеми, які набували
різноманітних форм, представлених багатим
термінологічним списком: дактиль, анапест,
ямб, іонік, хориямб, трохей, хориямбічний
диметр та багато інших [13]. Відтак ритмічна
впорядкованість стала міцним фундаментом
для розвитку поетичних форм, які вибірково
застосовували і в гимнографії. Такий досвід
збереження в регіональній церковно-пісенній
практиці метричних, часових параметрів
піввіршів,
масштабів
форми,
окремих
метричних моделей і надалі підтверджував
стійкість нормативів часомірної метрики як
важливої
основи
словесно-музичного
формотворення в монодії, з урахуванням
суттєвого мелодико-ритмічного оновлення
музичного тексту давніх, архаїчних форм
наспівів.
Важливим досвідом для християнських
гимнографів став сирійський поетичний стиль,
що не був силабічним, а навпаки, базованим на
якості складочислення та наголосів, тож рими
траплялися рідко, без певних правил і загалом
були випадковими співзвучностями. Із часом на
цій основі постали не лише численні метричні
варіанти структурних форм, які в різних
комбінаціях
забезпечували
особливу
виразовість вислову, але й особлива
конструкція – «акростих» або в слов’янському
варіанті – «краєгранесіє». Початково така
форма
виникла
завдяки
використанню
послідовності літер алфавіту, а одним із
найдавніших прикладів є старозавітній
118 псалом, який детально дослідив о. Петро
Крип’якевич [4]. Псалом побудований на
основі послідовності строф, укладених згідно з
гебрайським алфавітом із 22 літер, а структура
кожної строфи складається з восьми речень,
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об’єднаних однією літерою абетки. Так, у
кожній строфі, у восьми різних поетичних
образах прославляється Закон Божий – і в такий
спосіб виникає цілісна гармонія, немов з
восьми тонів граюча октава. Знаково, що
алфавітний принцип укладання 118 псалма став
відомим у латинському перекладі як октавний і
згодом проявився в італійській поезії під
назвою octava prima або станца. Такими
віршами були написані поеми «Божевільний
Роланд»
(«Orlando
furioso»)
Аріосто,
«Визволений Єрусалим» («Gerusalemma liberate»)
Торквато Тассо, «Оберон» («Oberon») Віланда
[12, 92].
О. Петро Крип’якевич відзначає також
алфавітну структуру найдавніших зразків
візантійської гимнографії, зокрема «Алфавіт»
патріарха Германа на честь Блаженної Діви
Ἀκατάφλεκτε βάτε (Сod. Vindobon. Theol. 185,
f. 220), призначений для виконання разом із
віршами цього ж 118 псалма. Він наводить
також інші приклади – форму сирійської поезії
сугніта (sugnita) як поетичного діалогу з
алфавітним акровіршем; гимни св. Єфрема
Сиріна на честь Блаженної Діви: «Сила Отця»
(Гимн на Благовіщення Блаженної Діви,
посередині якого знаходиться алфавітний
діалог між Блаженною Дівою та Ангелом),
«Спонукай, о кифаро моя» (алфавітний гимн на
честь Блаженної Діви); алфавітні гимни
Св. Гілярія Піктавського (S. Hilarius Pictaviensis,
† 366), якими він навчав «непросвічених у
гимнічній пісні» галлів [4, 165].
Форму алфавiтного акростиха також часто
застосовували в канонах. Це було дуже зручно
завдяки 24 літерам грецького алфавіту, що
відповідало вісьмом пісням канонів, у кожній з
яких було по три тропарі [17, 65]. Ця практика
перейшла до слов’янської традиції, проте
ускладнилася через більшу кількість літер.
Із часом акростих стали укладати зі
словесних сегментів, і він утворив форму
словесного вербального акровірша. Це не лише
виразніше підкреслювало послідовність строф
у піснеспівах, але й дозволяло зафіксувати
слово або й цілий вислів, зокрема: Мати Божа
независна благодать подай (Μῆτερ Θεοῦ τήν
ἄφθονόν μοι δὸσ χάριν), Споглянь Богородице
(Εἴσβλεψον Θεοτόκε εἰς τρόπους 'Αρσενίου),
кондак на честь Успення Богородиці з
акровіршем Гимн смиренного Косми (Tοῦ
ταπεινοῦ
Κοσμᾶ
ὕμνος)
[4,
156];
давньоболгарський канон на Введення
Богородиці з анонімним фразовим акростихом
«Приими пречиста пѣниє принесения твоєго»,
який часто трапляється в слов’янських
літургійних збірниках [4, 165].
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Особливе значення акростиха полягало у
фіксуванні імені автора. Це допомогло
встановити авторство багатьох творців
візантійської гимнографії, які в такий спосіб
виписували своє ім’я. Застосування такої
практики
пов’язують
з
приписами
Лаодікейського собору (360), що заборонив
виконувати піснеспіви, які створили невідомі
особи. Відтак акростих став одним із
найчастіше використовуваних у гимнографії в
межах широкого християнського ареалу та
суттєвою допомогою для сучасних дослідників.
Зокрема, Ліана Квірікашвілі віднайшла в Мінеї
квітневій на день пам’яті Георгія Святогорця
давньогрузинський переклад канону святому
Георгію з акростихом імені автора Германос.
Аналогічним способом прочитується також
ім’я автора канону празника св. Афанасія, з
якого був зроблений давньоболгарський
переклад для Путятиної мінеї ‒ Георгій, ім’я
якого визначається за першими літерами
богородичних тропарів.
Цікавим
є
«зворотний»
досвід
використання акростиха для встановлення
авторства. Так, Іван Добрев переклав на
грецьку мову початкові слова канону служби
Успення св. Івана Рильського, яка вважалася
оригінальним
твором
давньоболгарської
гимнографії. Внаслідок перекладу дослідник
отримав акростих з іменем автора – Георгія
Скилиці, грецького правителя Сердики [14, 66].
Мабуть найбільш відомим гимнографом,
що використовував акростихи, був Роман
Сладкопівець (V–VI), чия творчість пов’язана із
жанром кондака. Дуже часто початкові літери
строф кондака укладали акростих, у якому
вказували ім’я автора – τον ταπεινού Ρωμανος
(смиренний Роман). З іменем Романа
Сладкопівця пов’язують також створення
окремої
групи
алфавітних
стихир,
розташованих за принципом алфавітного
акровірша. Його ім’я прочитується у
48 стихирах, присвячених Різдву Христовому,
до того ж початкові літери стихир укладають
грецький алфавіт в прямому і зворотному
порядку.
Відома група алфавітних стихир Великого
канону Андрія Критського. Ці стихири мають
однакову метричну структуру й алфавітний
акростих, кожна закінчується рефреном.
Алфавітними стихирами є також воскресні
стихири на стиховнех, які виконують на вечірні
із стишками 92 псалми як запіви.
Поступово акростих досяг верхівки свого
розвитку у візантійській церковній поезії і в
другій половині ІХ ст. утвердився як знак
вишуканості
й
досконалості.
Тож
із
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виникненням слов’янського письма перші
слов’янські просвітителі, які були добре
знайомі з формальними особливостями
візантійської
літератури,
також
часто
використовували
цю
поетичну
форму.
Константину
Преславському,
зокрема,
належать ритмізовані переклади канонів Йоана
Дамаскіна на Різдво Христове та канону на
Богоявлення зі слов’янськими акростихами.
Важливо відзначити, що перекладачі зберігали
число складів і поділ на речення, що давало
змогу використовувати мелодію грецького
оригіналу при виконанні слов’янського тексту.
Про
популярність
акростиха
на
слов’янських землях свідчать найдавніші
збережені тексти, серед яких, зокрема,
«Константинова азбучна молитва» Констатина
Солунського. Іван Франко вважає цей твір
найстаршим слов’янським віршем, складеним
близько 860 року [16]. Форма алфавітного
акростиха проникла також до найдавнішої
руської Мінеї празничної, відомої як Ільїна
книга, де знаходиться цикл 36 азбучних стихир,
укладених за порядком літер алфавіту.
Піснеспіви входили до циклу предпраздничних
служб Різдва Христового (25 грудня), і їх
виконували поміж 19–24 грудня.
Виразовість і композиційна стрункість
форми акростиха сприяла його активному
поширенню в межах християнського ареалу та
стала настільки популярною, що спричинилася
до реформації музичного порядку. На початку
ХІ століття бенедиктинський монах Ґвідо
Аретинський (бл. 990 – бл. 1050) використав
форму акростиха з навчальною метою на
прикладі прославного гимну св. Іванові
Хрестителю. У формі акростиха приховав своє
ім’я відомий композитор Жоскен Де Пре
(1450–1521) у мотеті «Illibata Dei Virgo nutrix».
Цей твір тривалий час привертав свою увагу
головним чином саме завдяки тому, що текст
мотету містив акростих [1, 123].
Відтак акростих міцно утвердився в
європейському
ареалі.
Латинські
та
візантійсько-слов’янські
християнські
й
культурні традиції і досі складають дві рівні
духовної та культурної спадщини, яка бере свій
початок
з
великоморавського
періоду,
позначеного наслідками Кирило-Мефодіївської
спадщини. Як відзначав Ю. Медведик, важливо
враховувати, що саме словацька та польська
культури були основними ретрансляторами
чеської, а також латинської духовної пісні як на
Закарпатті та Лемківщині, так і в інших
автохтонних українських землях. Зокрема,
заслуговує уваги джерельне й текстологічне
опрацювання
словацьких
впливів
на

духовнопісенний репертуар Петера Женюха
[19].
Він
провів
паралелі
багатьох
духовнопісенних
текстів
Шаришського
співаника з їх прототипами в перших
друкованих
пам’ятках
паралітургійної
культури Словаччини (Cantus Catholici, Chitara
sanctorum).
Українська поезія доби Бароко також
перейняла досвід літургійної практики, й
алфавітний принцип побудови твору часто
траплявся в літературній творчості XVII–
XVIII ст. [15, 86]. Іноді ім’я автора також
ховали поміж літер вірша, як це зробив Дмитро
Туптало (Иєромонах Димитри Савич) [15, 310]:
ИзсохшЕ нам се Руцѣ орОси, о мати
Маріє, ОбильНАя в водаХ благодати,
Душам палИМИам сТРастИ огнем,
свишше чашу
Студеном подАждь ВодИ, пеЧаль видя нашу.
Прикладом алфавітної структури є також
однойменна метафізична збірка української
літератури «Алфавіт» Йоана Максимовича
(1705) [3, 253]. У віршах відображено
універсалізм барокового мислення, прагнення
до символічного відображення найширшої
картини
світобудови
в
алфавітній
послідовності. Певною мірою акростих є тією
давньою формою, на основі якої в Україні
також виникла візуальна або зорова поезія ще в
часи Київської Русі. Надалі вона найяскравіше
проявилася в добу Бароко, зокрема в таких
формах, як паліндром, вірш-лабіринт, фігурний,
квадратний,
узгоджений,
паромейський,
піфагорійський, вірші-загадки, вірші-ребуси й
ін. Із часом різні форми укладання алфавітних
віршів усталилися не лише в літургійній, але й
світській літературі, з чого скористалася також
катехизація і педагогіка. Такий метод
композиції
сприяв
структуруванню
та
увиразненню змісту, а отже, кращому його
розумінню і запам’ятовуванню [10, 102].
Досвід укладання поетичних текстів з
використанням aкростиха активно підхопили
творці духовних пісень, що презентували
духовну пісню. Цей жанр належить до зразків
паралітургійної культури і був представлений у
широкому мультиетнічному християнському
просторі:
українському,
польському,
словацькому, чеському, німецькому тощо. Це
зокрема, підтверджують перші видання
«Богогласника» (1790/91, 1805, 1825), які
публікували почаївські греко-католики, та
попри те до збірника ввійшли тексти
православних авторів, а також пісні римокатоликів, зокрема єзуїтів. Все це свідчить як
про конфесійну толерантність самих видавців,
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так і про позаконфесійний статус стародруку [8,
9]. Імовірно, це також впливало на запозичення
текстових, мелодичних та формотворчих
елементів, а також підкреслювало цілісність
християнського ареалу Slavia Orthodoxa. Звідси
й подібність змісту збірників духовних пісень,
зокрема
українського
«Богогласника»,
словацького
протестантського
«Chitara
sanctorum» і католицького канціонала «Cantus
Catholichi».
Важливо, що давній метод акростиха для
фіксації імені використовували також творці
духовних пісень. Це виявляємо на основі
каталогу пісень авторів «Богогласника» [5],
який опублікував Ю. Медведик, а також
інципітарію богогласникових пісень з окремою
вказівкою на акростих з позначенням авторства
[18]. Варто відзначити, що один із творців
української духовної лірики свої патріотичні
почуття зашифрував в акровірші «УКРАИНО»,
і його вдалося відчитати в богородичній пісні
«Воспойте,
небеса,
піснь
велегласно»
(Національний музей, №480132, арк. 22,
середина XVIII ст.) [6, 77].
Завдяки акростиху простежуємо рідкісну в
українській
духовнопісенній
творчості
авторську династичність, зокрема жіночу. Про
це свідчать збережені акровірші: ОНИСІЯ
ПАРФЮНОВНА, МАРІЯ, ОЛЕНА, ПЕЛАГЕЯ
та деякі інші. Так, авторкою пісні «Милосердія
наполнена Чиста Панна» була МОТРЯ, про що
також свідчить акровірш. Ця пісня була
написана на прославу волинської Радуської
ікони Богородиці, яка була свого часу «Стиром
ріков принесена» (Національний музей,
№ 480131, арк. 88; с. Радухів біля Рівного) [6,
75]. Жіноча творчість в Україні не була
рідкістю, адже ще в середині XVII ст. Павло
Халебський (Алеппський) відзначав високу
освіченість українців, причому як чоловіків, так
і жінок.
Варто
вказати,
що
акростих
використовували навіть для локальної фіксації
перебування. У рукописному «Богогласнику»
1799 pоку, який зберігається у відділі рукописів
Наукової бібліотеки ім. В. Вернадського АН
України, містяться три пісні Дмитра
Левковського: одна – на честь св. Димитрія, а
дві – приурочені святу Покрови. У текстах
пісень на честь святих збереглися акровірші з
ім’ям та прізвищем автора, а ще дві пісні мають
акровірш ЯРОВЕ, РИХВАЛД. Так було
позначено село Ярове, яке сьогодні входить до
Кам’янського району Черкаської області, та
лемківське село Рихвальд, розміщене в межах
Південно-Східної Польщі [7, 319].
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Цікавий приклад визначення локації
наводить також Петер Женюх, покликаючись
на акростих, за яким також можна визначити
місцезнаходження, – АЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
ПРЕЗВИТЕР ЧЕРНЯНСКІЙ, що відноситься до
назви села Черніна, розташованого поблизу
Гуменного в південній частині Низьких
Бескидів [19, 4].
Найповнішу
інформацію
про
використання
акростиха
в
духовній
піснетворчості отримуємо з Інципітарію
богогласникових пісень, опублікованих у
другому томі «Богогласника» [18]. Ці матеріали
свідчать про те, наскільки часто застосовували
акростих у піснетворчості XVII–XVIII століть і
наскільки це важливо для дослідників. Зокрема,
Михайло Возняк ввів до наукового обігу
акровірші зі співаника Івана Пашковського.
Цікавився дослідник також співаником
«Начало с Богом…» (70-ті рр. XVIII ст.), який
уклав та переписав інший богогласниковий
автор – Дмитро Левковський. Завдяки
реконструкції акровіршів вчений також виявив
імена та прізвища невідомих творців духовних
пісень [2]. Внаслідок цього в його
найважливішій праці з проблем дослідження
духовної лірики зібрані відомості майже про
сотню піснетворців, з яких чимало імен він
уперше ввів до наукового обігу.
Висновки. Безумовно, способи укладання
поетичних текстів, які заклали основи
візантійської
гимнографії,
є
складною
системою, сформованою на основі давніх
метричних та мелодичних конструкцій. Проте
найважливішим постає сам процес синтезування
«технічних напрацювань» давніх культур і
виокремлення серед них найбільш функціональних,
зокрема акростиха. Такий формотворчий засіб
надавав більшої чіткості не лише структурі, але
й змісту. Це підтверджує особливе місце
вказаного поетичного прийому не лише в
сакральній гимнографії, але й духовній культурі
всього європейського простору.
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МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ ІНТЕГРАТИВНОГО ТИПУ:
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ І ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТИ
Мета роботи – розглянути можливості використання нових освітніх технологій в умовах дистанційної та
змішаної форм навчання, зокрема створення мистецьких проєктів інтегративного типу на прикладі репрезентації
творчої постаті Владислава Заремби як українського композитора польського походження. Методологія
дослідження полягає у використанні історико-компаративного та персоналістичного підходів, з боку мистецької
педагогіки – діяльнісного підходу. Результати експериментальної роботи переконують, що залучення технології
створення мистецьких проєктів інтегративного типу дає змогу висвітлити різні грані творчої постаті Владислава
Заремби як українського композитора, музичного педагога, автора збірки «Кобзар Тараса Шевченка», зразків
камерної вокальної та інструментальної музики. Наукова новизна. Увагу зосереджено на ролі українських
композиторів польського походження, пов’язаних з Волинню та Поділлям, у розвитку професійної української
музики середини ХІХ – початку ХХ століття. Прослідковано різні грані творчості Владислава Заремби, які
визначені окремими напрямами студентської пошукової та виконавської діяльності в підготовці та презентації
проєктів. Наведені короткі приклади характеристики вокально-хорового та фортепіанного письма Владислава
Заремби. Висновки. Узагальнено роль технології мистецьких проєктів інтегративного типу для активізації
пошукової та виконавської діяльності студентів музичних спеціальностей, аналізу ними окремих аспектів
українсько-польських культурних відносин, ролі окремих персоналій у розвитку музичної культури України .
Ключові слова: музичне мистецтво України ХІХ століття, сучасна мистецька освіта, мистецькі проєкти,
Владислав Заремба.
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Artistic Projects of Integrative Type: Research and Performance Aspects
The purpose of the article is to consider the possibilities of using new educational technologies in distance and
blended learning, in particular the creation of integrative art projects as in the case of representaing the creative personality
of Vladyslav Zaremba as a Ukrainian composer of Polish origin. The research methodology consists in the use of
historical-comparative and personalistic approaches, as well as the activity approach from the point of view of art
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pedagogy. The results of the experimental work prove that the involvement of technology of integrative art projects allows
highlighting various aspects of the creative personality of Vladyslav Zaremba as a Ukrainian composer, music teacher,
the author of the “Taras Shevchenko's Kobzar” collection, as well as samples of chamber vocal and instrumental music.
Scientific novelty. Attention is focused on the role of Ukrainian composers of Polish origin, associated with Volyn and
Podillia, in the development of professional Ukrainian music in the mid-nineteenth – early twentieth century. Among
them: Joseph Dominik Vytvytsky (1813–1866), Michael (Michael) Zavadsky (1828–1887) and Vladyslav Zaremba
(1833–1902). Different facets of Vladyslav Zaremba's creative personality have been traced, which are presented by
separate scopes of student search and executive activities in the preparation and presentation of integrative art projects.
In particular, the following areas have been presented: artistic Ukrainian–Polish relations in the context of the contribution
of Ukrainian composers of Polish origin to the composers of the Dolysenko period; presentation of V. Zaremba's creative
career; vocal and choral work of the composer; Shevchenko in the works of V. Zaremba (“Taras Shevchenko’s Kobzar”
collection, Kyiv, 1889), the program book of the event dedicated to the 185th anniversary of V. Zaremba (vocal class of
associate professor N. Ovod), the “Let’s Sing Together” project realised in collaboration with the Youth Choir (artistic
director H. Misko) and Polish students. The composer's piano works have also been singled out, which include a piano
cycle for children “Mały Paderewsky” (“Little Paderewsky”), translations of Ukrainian folk songs, plays “Farewell to
Ukraine”, “Thought-Shumka”, “The Dnipro Roars and Moans”, “At the end of the dam willows rustle”, “All the burlaks
gathered”, and a number of piano miniatures. A brief performing and pedagogical analysis of V. Zaremba's work “Oh,
the moon, the moon” has been performed. Conclusions. The authors have generalised the role of the technological process
of integrative art projects for intensification of searching and performing activities of music students, their analysis of
certain aspects of Ukrainian-Polish cultural relations, the role of individuals in the development of musical culture of
Ukraine.
Key words: musical art of Ukraine of the XIX century, modern art education, art projects, Vladyslav Zaremba.

Актуальність теми дослідження. Сучасні
освітні реалії спонукають викладачів до
використання
ефективних
технологій
викладання мистецьких дисциплін у нових
форматах дистанційної та змішаної форм
навчання. Особливо актуальним постає цей
виклик у процесі вивчення фахових
виконавських і теоретичних дисциплін в
умовах підготовки майбутнього вчителя
музичного мистецтва. Серед дисциплін –
«Постановка голосу», «Вокальний ансамбль»,
«Хоровий клас», «Хорове диригування»,
«Хорове аранжування», «Основний музичний
інструмент (фортепіано)» та ін., які читають
автори статті. Отже, постає необхідність
пошуку шляхів міжпредметної інтеграції та
взаємодії у форматах дистанційної та змішаної
форм навчання.
У
сучасному
навчально-освітньому
процесі, зокрема на заняттях з фахових
мистецьких дисциплін (авторські курси
доцента
І. Гринчук
«Основи
музичнопедагогічних досліджень», «Основи музичної
інтерпретації» та ін.) і дисциплін вокальнохорового
циклу,
застосовано
форми
інтерактивної взаємодії, роботи «малими
групами», створення проєктів різного типу й ін.
Окремий
напрям,
для
прикладу,
–
монографічний підхід у репрезентації як
відомих, так і менш досліджених постатей в
історії музичного мистецтва України. У межах
публікації звернемося до репрезентації творчої
постаті В. Заремби шляхом підготовки та
представлення
студентами
мистецьких
проєктів інтегративного типу.

Аналіз досліджень і публікацій. Різні
аспекти діяльності В. Заремби як українського
композитора
польського
походження
представлені в сучасних фундаментальних
дослідженнях з української музичної культури
(Л. Кияновська, Л. Корній та ін.). Відомості про
митця отримуємо також з енциклопедичного
матеріалу, музикознавчих джерел (М. Печенюк
[7], М. Дремлюга, В. Іванов, В. Прокопчук [8],
Р. Римар,
А. Сваричевський
та
ін.).
Актуальними є публікації Т. Круліковської
[3; 4], І. Шатківської [10] та ін., присвячені
проблемі професійної музичної культури
Поділля в контексті загальнонаціональних
мистецьких процесів.
Мета статті – розглянути можливості
використання нових освітніх технологій в
умовах дистанційної та змішаної форм
навчання, зокрема створення мистецьких
проєктів інтегративного типу на прикладі
репрезентації творчої постаті Владислава
Заремби
як
українського
композитора
польського походження.
Виклад основного матеріалу. У сучасному
навчально-освітньому процесі, зокрема в
лекційних курсах, на заняттях з дисциплін
виконавського циклу творчість В. Заремби
розглядаємо в різних аспектах: його творчість,
тематика й зміст вокальних, хорових та
інструментальних творів, специфіка музичного
письма, взаємопов’язаність українських і
польських музичних традицій та ін.
При
створенні
міждисциплінарного
проєкту на прикладі ознайомлення з різними
гранями творчої постаті В. Заремби ми
сформували «малі» групи студентів різних
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виконавських
класів.
Відповідно
були
визначені тематичні напрями проєкту:
- мистецькі українсько-польські зв’язки в
контексті внеску українських композиторів
польського походження в композиторську
творчість долисенківського періоду;
- презентація творчого шляху В. Заремби
(насамперед середовища, у якому формувався
його світогляд, періоду навчання, творчої та
педагогічної діяльності);
- вокальна й хорова творчість композитора;
- шевченкіана у творчості В. Заремби;
- фортепіанна творчість В. Заремби.
Підготовка проєкту відбувалася в кілька
етапів: ознайомлення учасників груп з
напрямом пошуку, підбір та опрацювання
відповідної музикознавчої літератури, нотних
прикладів, пошук аудіовізуального ряду,
оформлення презентацій, підготовка до захисту
і презентації проєкту.
Так, студенти першої групи звернулися до
енциклопедичного матеріалу [5; 6], до
музикознавчих
джерел
(Л. Кияновська,
М. Печенюк [7], М. Дремлюга, В. Іванов,
Т. Круліковська [3–4], В. Прокопчук [8],
Р. Римар, А. Сваричевський, І. Шатківська [10]
та ін.), присвячених проблемі професійної
музичної культури Поділля в контексті
загальнонаціональних мистецьких процесів.
Студенти вказали, що до становлення
музичної культури Поділля долучались
представники різних національних культур,
їхня творчість мала велике значення для
формування професійної музичної культури
регіону.
Підкреслено,
що
«найбільш
впливовою групою діячів музичної культури є
польські композитори та музиканти, які внесли
вагомий внесок у розвиток української
музичної культури, і саме Поділля славиться
найбільш
численними
польськими
осередками» (Т. Круліковська) [3]. Серед цієї
плеяди Т. Круліковська називає, передусім,
Юліуша
Зарембського,
Михайла
Скорульського, Михайла Завадського, Антона
Коціпінського, Казімєжа Любомирського,
Віктора та Ромуальда Зентарських, Діонісія
Бонковського, Тадея Галицького й ін. [3].
Студенти могли прослідкувати, що
творчість зазначених митців у контексті
взаємовпливів української і польської культур є
предметом
системного
різностороннього
аналізу. Окремим пластом досліджень є
окреслення ролі В. Заремби в розвитку
української і польської музичних культур.
Студенти другої групи мали завдання
представити основні етапи життєвого і
творчого шляху В. Заремби (1833–1902) [5; 6],

проаналізувати його роль у процесі початку
професіоналізації музичної культури й освіти
України
ІІ половини
ХІХ
–
початку
ХХ століття.
В Енциклопедії зазначено, що Владислав
Іванович Заремба, український і польський
композитор, народився 15 серпня 1833 року в
містечку Дунаївці (сучасна Хмельницька обл.).
Музичну
освіту
він
здобував
у
А. Коціпінського в Кам’янці-Подільському.
Дослідники вважають, що педагог, композитор
й етнограф-фольклорист Антон Коціпінський
(1816–1866) значною мірою визначив життєві
та мистецькі пріоритети молодого музиканта.
Як і його педагог, В. Заремба реалізував себе в
різних напрямах діяльності, зокрема і як
викладач у жіночих пансіонах Києва (1862–
1902) [5; 6]: він вів фортепіано та хоровий спів
в Інституті шляхетних дівчат. На той час поряд
із ним викладали відомі музиканти К.-А. Ванка,
Й. Витвицький, А. Паночіні, М. Завадський та
ін. Зазначимо й про педагогічну діяльність у
цьому закладі М. Лисенка (1881–1906) як
викладача та інспектора, що дає змогу
трактувати цей період як підґрунтя для
становлення вітчизняної музичної освіти та
фахової методики [7, 14].
Студентам було цікаво зіставити зміст
тогочасного навчання із сучасними реаліями.
Так, вихованки Інституту музику опановували
впродовж усього навчання: для занять з
фортепіано відводилось 4 години на тиждень, з
хорового співу – 6 годин, із сольного співу –
2 години, проходили заняття із сольфеджіо та
музичної грамоти, ансамблевого музикування.
Відомо, що окремі випускниці здобули славу
відомих піаністок та оперних співачок [7].
Учасники третьої групи зосередилися на
розгляді творчості композитора, зокрема на
тематиці й змісті вокальних творів, специфіці
та стилістиці музичного письма В. Заремби.
Зазначено, що розквіт його композиторської
діяльності припадає на т.зв. київський період
творчості. Загалом у цей час композитори
«долисенківської пори» активно працювали в
жанрі пісенно-романсової лірики з огляду на
традиції виконання їх у домашньому
музикуванні, писали музику до театральних
вистав, хорові твори, зразки інструментальної
музики. Тож творчість М. Вербицького,
С. Гулака-Артемовського,
В. Заремби,
П. Сокальського та ін. [5; 6] знаменувала
певний стильовий період у професіоналізації
української музики, вокальної зокрема.
Студенти навели інформацію, що відома
пісня-романс «Де ти бродиш, моя доле» (обр.
В. Заремби й М. Кропивницького) була введена
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як центральний номер ліричного героя Івана
Коваленка в українській театральній п’єсі
«Купала на Івана» Стецька Шепері (псевдонім
Степана Писаревського) (1838 р.). Це свідчить
про тісний «генетичний» зв’язок жанру
побутового романсу з театральною практикою.
Учасники групи проаналізували низку
романсів В. Заремби та виявили такі характерні
риси романсів, як: зручний діапазон вокальних
творів, тональний план, прозорість фактури,
тексти, які відтворюють широкий спектр
внутрішніх переживань, – усе це дає змогу
віднести їх до жанрів «салонного» чи
домашнього музикування.
Відомо, що солоспіви «Вітре буйний, вітре
буйний» та «Над Дніпровою сагою» В. Заремби
увійшли до камерно-вокального репертуару
видатної співачки світової слави С. Крушельницької,
уродженки Тернопілля [2, 43].
Одним із напрямів творчих завдань
проєкту стало створення музичних вікторин з
використанням вокальних творів композитора
на слова Т. Шевченка, зокрема до теми
«Класифікація хорових голосів» (предмет
«Хорознавство»). Студенти з ентузіазмом
підійшли до поставлених завдань, задіяли
медіаресурси, інтернет-видання, приготували
відеопрезентацію творів «Вітре буйний, вітре
буйний», «До сестри», «Ой одна я, одна, як
билиночка в полі», «Не тополю високую»
(сопранова група), «Минають дні, минають
ночі», «Тече вода в синє море», «Чому мені
тяжко» та ін. (групи низьких голосів).
Окремим блоком було виділено зразки
творчості В. Заремби для дітей, серед яких –
вокальний цикл «Пісенник для наших дітей»
(«Spiewnik dia naszych dziatek»), який видало
видавництво
Л. Ідзіковського
(Варшава).
Важливе місце в збірнику посіли пісні
релігійного змісту, які містять щоденні
молитви:
«Modlitwa
dziecka»
(«Дитяча
молитва»), «Do Bóga» («До Бога»), «Wieczorny
pacierż» («Вечірня молитва»), пісні на важливі
періоди церковного року: Різдво Христове –
«Anioł pasterzom mówil» («Ангел сказав
пастушкам»), «Bóg się rodzi» («Бог роджений»);
Великдень – «W żłobie leżę» («В жлобі лежу»).
Збірник має певне педагогічне спрямування,
збагативши репертуар також полегшеними
редакціями уривків з опер польських
композиторів, творів Ф. Шопена, власних
творів
В. Заремби
[3;
10].
Студенти
представили також інструментальні зразки
творчості композитора.
Цікавим напрямом став блок проєкту,
пов’язаний із шевченкіаною у творчості
українських композиторів, серед них і

В. Заремби. Відомо, що в період романтизму
значна частина польських митців активно
звернулася до українського фольклору,
української літератури, зокрема до творчості
Т. Шевченка.
В. Заремба, наприклад, видав вокальну
збірку «Кобзар Тараса Шевченка» (видання
Леона Ідзіковського в Києві, 1889 р.). До збірки
увійшло 30 пісень-романсів на слова Кобзаря.
За образним змістом дослідники (Т. Круліковська
та ін.) [4] розподіляють їх на окремі групи:
- роздуми про долю, філософію життя
(«Минають дні», «Ой люлі, люлі», «І тут, і
всюди – скрізь погано»);
- соціальні мотиви, роздуми про жіночу
долю («Не журюся я, не спиться», «Не тополю
високую», «На вулиці не весело», «Нащо мені
чорні брови», «Якби мені черевики», «Якби
мені, мамо, намисто», «І багата я, і вродлива я»;
- твори про козака, загубленого на
чужині, про козацьку волю («Тече вода в синє
море», «Над Дніпровою сагою», «Не женися на
багатій»);
- настрої суму, самотності («Ой, умер
старий батько», «Сонце заходить», «Ой одна я,
одна», «Закувала зозуленька»).
Завершує збірку твір «Заповіт».
Зазначимо, що фортепіанні супроводи до
вокальних творів викликають зацікавленість
студентської
аудиторії
на
заняттях
концертмейстерського класу, оскільки містять
розвинений
фортепіанний
вступ,
який
«здебільшого містить тематичне зерно, за
структурою
розімкнений
(зупинка
на
домінантовій гармонії) та здійснює емоційне
налаштування на характер змальованого у творі
поетичного
образу».
Загалом
можна
підсумувати, що збірка В. Заремби відіграла
значну роль у розвитку жанру українського
романсу та музичної шевченкіани XIX ст. [4].
Наукова
новизна.
Проєкт
став
теоретичною інформаційною основою в
підготовці мистецького вечора, присвяченого
185-річчю В. Заремби (клас доцента Н. Овод).
У концертному виконанні прозвучали відомі
твори: «Повій, вітре, на Вкраїну», «Козак
виїжджає, дівчинонька плаче», «Ой місяцю,
місяченьку! Не світи нікому» на слова поезій
М. Петренка і С. Руданського, «Така її доля» та
ін. Зокрема, більшість аудиторії з цікавістю
слухали відомі романси, які часто трактували
як народні. Широка наспівність, внутрішня
емоційна напруга, мелодична краса, виразний
фортепіанний супровід у вокальних творах
«Недолі» («Дивлюсь я на небо»), «Сонце
низенько, вечір близенько», «Ой, не ходи,
Грицю», «Віють вітри» та ін. не залишили
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байдужими
поціновувачів
романсу
та
вокального мистецтва загалом.
Ще один цікавий творчий проєкт
«Співаймо разом» було реалізовано за
співпраці Молодіжного хору (мистецький
керівник Г. Місько) з польським студентом
Х. Мікошею. Серед численних творів звучали
романси композитора на слова польських
авторів: «Jam ci oddal serce moje»
(сл. А. Яновича) та «Рiosеnка і Mazurek»
(сл. Ф. Добровського).
У другій частині концерту слухачі могли
послухати різдвяні колядки: «Anioł pasterzom
mówil» («Ангел пастирям мовив»), «Bóg się
rodzi» («Бог роджений») з «Пісенника для
наших дітей» («Spiewnik dia naszych dziatek»).
У концертній програмі були виконані також
українські колядки, які є аналогами польських.
Так, для прикладу, «Anioł pasterzom mówil» –
«Ангел пастирям мовив», «Небо і земля» –
«Dzisiaj w Betlejemі», колядка «W żłobie leżę» –
«В яслах лежить». Цікавим аспектом у цій
програмі
стало
зіставлення
виконання
польських колядок сольно, а українських – у
хоровому аранжуванні Г. Місько.
Інтегративний тип проєкту дав змогу
представити й фортепіанну творчість В. Заремби
(клас доцента І. Гринчук) у контексті
загальноєвропейських та українських традицій
фортепіанного мистецтва. Так, у передмові
йшлося про етапи та зміст процесу творення
зразків фортепіанної музики в контексті
феномену
української
музичної
мови,
національної композиторської школи в її
регіональних складових (І. Ляшенко, О. Козаренко,
Л. Корній і Б. Сюта, О. Бенч та ін.), про загальні
музично-теоретичні проблеми виконавства на
прикладі
аналізу
зразків
української
фортепіанної
літератури
(публікації
М. Дремлюги, В. Клина, Н. Кашкадамової,
О. Лігус,
О. Олійник,
Н. Ревенко,
Л. Свірідовської, О. Фрайт, Л. Філоненка та ін.,
передмови репертуарних хрестоматій та ін.).
Слухачам була репрезентована серія
восьми [9] навчально-методичних посібників
на матеріалі фортепіанних творів українських
композиторів різних періодів (упорядники
І. Гринчук, О. Горбач), яка стала спробою
представлення українського фортепіанного
репертуару в його жанрово-стильовому аспекті,
в епохальному та регіональному зрізах. До
видань включені такі твори митців польського
походження: «Українка» (варіації) ЙосипаДомініка (Хомича) Витвицького (1813 р.,
Волинь – 20.02.1866 р., Київ), Третя українська
думка-шумка
тв. 52
Михайла
(Міхала)
Адамовича
Завадського
(7.08.1828 р.,

с. Михалківці – 17.03.1887 р., Михалківці
(сучасна Хмельницька обл.) і твори В. Заремби,
на яких зупинимося детальніше.
Відомо, що композиторові належать
фортепіанний цикл для дітей «Маленький
Падеревський»
(«Mały
Paderewsky»),
переклади українських народних пісень, п’єси
«Прощання з Україною», «Думка-шумка»,
«Реве та стогне Дніпр широкий», «В кінці
греблі шумлять верби», «Зібралися всі
бурлаки», низка фортепіанних мініатюр.
У межах статті наведемо фрагменти
виконавсько-педагогічного аналізу твору «Ой
місяцю, місяченьку» В. Заремби [9, 119]. Твір
написаний у складній тричастинній формі,
розпочинається великим вступом, побудованим
на інтонаціях теми (народної пісні «Ой, не
світи, місяченьку»). «Короткі інтонаційні
поспівки, численні фермати, стрімкі пасажі з
дрібних тривалостей, контрастна перемінна
динаміка гучності (f, p і pp) – все вказує на
імпровізаційний характер вступу (Andante)».
Тема (Lento) «елегійно-романсова за
характером, тому в її інтонуванні необхідно
прагнути гнучкої кантилени, мелодикоритмічної пластичності, чіткої диференціації
мелодії і супроводу. Головне завдання
виконавця полягає в зосередженні уваги на
звуковій
диференціації
мелодії
та
мелодизованому
супроводі,
рельєфності
ведення мелодичної лінії, що неможливо без
використання глибокого туше і запізнюючої
педалі».
Мелодія середньої частини (Andantino)
«інтонаційно близька до теми і може трактуватися
як її варіація. Зміна характеру на схвильований,
тривожний, драматичний зумовлена зміною
розміру, темпу, фактури, динаміки, штрихів, які
приводять до кульмінації всього твору». Отже,
слід звернути увагу на педалізацію, обирати
пряму педаль, підкреслюючи артикуляційні
зміни, а в кульмінаційних моментах –
запізнюючу, «гармонічну». Третя частина
(a tempo) – динамічна реприза.
Упорядники констатують, що яскрава
образність, фольклорна основа, доступність у
виконанні фортепіанної фактури дають змогу
включити твір до навчально-виконавського
репертуару, до репертуару для слухання музики
на уроках музичного мистецтва, зокрема до
тем, пов’язаних з творчістю українських
композиторів-класиків, із жанрами українського
фольклору, із темами, пов’язаними із синтезом
різновидів мистецтва [9, 119].
Висновки. Підготовка зазначених проєктів
та мистецьких акцій значно підвищує інтерес до
вивчення історії українсько-польських культурних
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відносин, історії української вокально-хорової
та інструментальної музики загалом. Студенти
мали змогу переконатися, що українські
композитори
польського
походження,
демонструючи своєю творчістю зацікавлення
національними традиціями обох народів,
сприяли розвитку їх культурних надбань,
закладенню професійної композиторської та
виконавської школи в Україні. Узагальнено роль
технології мистецьких проєктів інтегративного
типу для активізації пошукової та виконавської
діяльності студентів музичних спеціальностей,
аналізу ними окремих аспектів українськопольських культурних відносин, ролі окремих
персоналій у розвитку музичної культури України.
Вважаємо, що використання новітніх
методичних і технологічних підходів в
організації пізнавальної та дослідницької
діяльності здобувачів, зокрема створення
різновидів проєктів, є актуальним у практиці
мистецької освіти. Важливим напрямом
організації проєктної діяльності студентів
залишається вивчення творчих постатей митців
різних епох і національних культур.
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ТЕХНІЧНІ ТА ВИРАЖАЛЬНО-ЗМІСТОВНІ ФУНКЦІЇ «ПЕРЕХІДНИХ ТОНІВ»
І «ПРИМАРНОГО ТОНУ» В КОНТЕКСТІ
ВОКАЛЬНО-РЕГІСТРОВОЇ ВИКОНАВСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
Мета статті – визначити технічні та виражально-змістовні функції «перехідних тонів» та «примарного тону» у
вокальному мистецтві. Методологія дослідження базується на цілісному аналізі виконавського, викладацького
досвіду видатних співаків, педагогів, власному досвіді авторки статті в синергії з працями музикознавців та
науковців, використаного з метою виявлення специфіки функціонування «перехідних тонів» та «примарного
тону» в структурі оперної партії як художньої цілісності; виконавському аналізі, націленому на визначення
технічної специфіки вокального співу на «перехідних тонах» та «примарного тону», тлумачних як втілення
специфічно-музичної змістовності «паріння людського духу» над «прозою життя»; умовою вивчення предмету
дослідження постає історичний підхід, спираючись на який, оперний співак має обирати відповідні виконавськостильові ракурси виконання оперної партії задля розкриття «мистецької правди» вокалізації. Наукова новизна
дослідження зумовлена: виявленням специфіки синтезу вчення про «перехідні тони» та «примарний тон»,
сформованих в італійській і німецькій школах, що набули значення складової вітчизняного вокального
виконавства; тлумаченням співацького голосу як інструменту розкриття художнього змісту музичного твору за
умов базування на принципі взаємодії виконавських регістрів. Висновки. Визначено технічні та виражальнозмістові функції «перехідних тонів» і «примарного тону» в контексті вокально-регістрової виконавської стратегії;
пояснено значення «перехідних тонів» та «примарного тону» як уявлень виконавського музикознавства в процесі
формування стилістичної ерудиції і технічної майстерності вокалістів-виконавців; розкрито досвід технічного
виконавства, виражально-емоційного значення «перехідних тонів» та «примарного тону», набутого одеською
вокальною школою.
Ключові слова: вокальне виконавство, оперний спів, «перехідні тони», «примарний тон», вокальнорегістрова стратегія.
Kuliieva Antonina, Ph.D in Art Studies, Professor, Department of Solo Singing, The Odessa National
A. V. Nezhdanova Music Academy, Honoured Artist of Ukraine
Technical and Expressively Meaningful Functions of “Transitional Tones” and “Primary Tone” in the
Context of Vocal-Register Performing Strategy
The purpose of the study is to determine the technical and expressive functions of “transitional tones” and “primary
tone” in vocal art. The methodology is based on the holistic analysis of the performing, teaching experience of prominent
singers, teachers, the author's own experience in synergy with the works of musicologists and scholars, used to study the
specific functioning of the “transitional tones” and “primary tones” in the structure of the opera part as an artistic whole;
performing analysis, aimed at determining the technical specificity of vocal singing in “transitional tones” and “primary
tone”, defined as an embodiment of the specific musical content of the “soaring human spirit” over the “prose of life”; a
condition for the study of the subject of research is the historical approach, with the support of which the opera singer has
to select the appropriate performance-stylistic perspectives of the opera part for the sake of revealing the “artistic truth”
of vocalisation. The scientific novelty of the study is due to the identification of the specifics of the synthesis of the
doctrine of “transitional tones” and “primary tone”, formed in the Italian and German schools, which have gained
importance as a component of the domestic vocal performance; interpretations of the singer's voice as a tool for revealing
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196

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
the artistic content of the musical work in terms of basing on the principle of interaction of the performing registers.
Conclusions. The technical and expressive-content functions of “transitional tones” and “primary tone” in the context of
vocal-register performing strategy are determined; the significance of “transitional tones” and “primary tone” as
representations of the performing musicology in the process of formation of stylistic erudition and technical mastery of
vocalists-performers is determined; the experience of performance technique and expressive emotional value of the
“transitional tones” and the “primary tone” acquired by the Odessa school of vocal performance has been revealed.
Key words: vocal performance, opera singing, “transitional tones”, “primary tone”, vocal-register strategy.

Актуальність теми дослідження. Одним з
аспектів майстерності вокалістів-виконавців є
володіння «перехідними тонами», тому
розуміння
специфіки
функціонування
«перехідних звуків» та «примарних тонів» у
виконавському тлумаченні італійської та
німецької вокальних шкіл, що набули
практичного втілення у творчій діяльності
одеської вокальної школи, дасть змогу співакам
виконувати плавний перехід між регістрами.
Аналіз досліджень і публікацій. Основу
нашого дослідження становлять наукові праці
О. Стахевича [10–13], Д. Євтушенко [3; 4],
М. Михайлова-Сидорова [3], M. Garcia [16; 17],
М. Черкашиної [8], О. Маркової [6]. Згідно з
концепцією О. Стахевича [12; 13], саме
тлумачення «перехідних тонів» створює
настановчі умови в процесі роботи з вокальним
голосом; враховано технічно-педагогічний
аспект вчення про «перехідні тони» («міксти»),
який вчений обґрунтував [12; 13]. Важливим є
розуміння фізіологічних процесів та робота
голосового апарату під час виконання
«перехідних тонів», що аналізують дослідники:
R. Duhamel [15], J. Hey [20], N. Henrich [19],
R. Husson [21], M. Castellengo [14], I. R. Titze
[22]. Досвід співаків і педагогів у виконавській
діяльності розкриває шляхи для оволодіння
технікою вокально-регістрової виконавської
стратегії: А. Кулієва [5], Л. Ванштейн [1],
Н. Дяченко-Гордаш [2], С. Крушельницька [9],
Т. Михайлова [7], Fucito S. [16], Beyer B. J. [16],
J. Stark [23], J. Stockhausen [24].
Мета роботи – визначити технічні та
виражально-змістовні функції «перехідних
тонів» і «примарного тону» у вокальному
мистецтві.
Виклад
основного
матеріалу.
Встановлення шляхів досягнення ідентичної до
задумки композиторського твору виконавської
концепції на основі оволодіння мистецтвом
рівності регістрів співацького діапазону,
завдяки зверненню до техніки «примарного» та
«перехідних» тонів, – актуальне завдання
вокальної стратегії. Вагомість означеного
завдання
посилюється
загальною
закономірністю
вокального
мистецтва:
природна рівність співацького діапазону
постає, скоріше, як виняток, ніж загальна
якість. Але, як відомо, виняток лише

підкреслює правило. Робота над зонами
діапазону, у межах яких у вокальних голосах
різних тембрів розташовані «перехідні тони»,
передбачає засвоєння своєрідної техніки змін
звукоподачі в умовах просування від одного
регістру до іншого. Точність визначення
регістрових перемінних функцій становить
«наріжний
камінь»
педагогічної
та
виконавської майстерності вокаліста.
Фахівці констатують у діапазоні голосу
співака більш ніж два регістри (зазвичай три),
розташованих приблизно на квартовій відстані
один від другого, та зазначають, що «чоловічий
голос має два основні регістри (грудний і
фальцетний) та один перехід» [18]. Як приклад
існування «регістрів у регістрі» в діапазоні
низьких чоловічих голосів, Мануель Гарсіа
(молодший) – видатний фахівець у сфері
вокального співу – вказує на наявність
«перехідних тонів» до1–ре–бемоль1–ре1 в баса
або мі–бемоль1–мі1 в баритона; позначає і зміну
тембру на ля–сі–бемоль–сі малої октави [18].
Наведені тони чоловічих голосів визначені як
«перехідні».
Спираючись
на
спостереження
та
узагальнення
власного
співацького
й
педагогічного досвіду, а також творчі
настанови своїх менторів: заслуженої діячки
мистецтв
України
Наталії
Федорівни
Войцеховської та народної артистки України
Галини Анатоліївни Поліванової, відзначимо
наявність дво-трирегістрового співу в жіночих
голосах, які з метою тембрового вдосконалення
потрібно
«вирівнювати»,
«змішувати»
(«мікстувати»). У структурній організації
жіночих голосів слід визначити не лише
основні, а й малі «перехідні тони». Якщо
функцією малих «перехідних тонів» сопрано
володіють у діапазоні мі–бемоль1–мі1–фа1 та
сі–бемоль1–сі1–до2; в іншому регістрі тони мі–
бемоль2–мі2–фа2–фа–дієз2 постають як основні,
тоді як сі2 – до3 набувають значення малих
«перехідних тонів».
Отже, якщо основна зона «перехідних
тонів» у чоловіків розташована на висотностях
ре1–мі1–фа1, то в жінок мі1–фа1, мі2–фа2, що, до
речі, збігається з «перехідними тонами»
тенорів.
Серед регістрів співацького діапазону
вокалісти-практики
стихійно
виділяють
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«перехідні тони» як «мікстові», по-різному
оцінюючи їх значення. У викладацькій
практиці під словом «мікст» іноді розуміють
недостатньо якісний співацький звук, не
дійсний повноцінний співацький голос, а
подібний до оперного фальцету. Справді,
співак може брати верхні ноти не стільки
голосом,
скільки
мікстом,
тобто
неповноцінним,
полегшеним
звучанням,
близьким до фальцету. Саме таке звучання має
мікстовий характер. Але водночас особливість
міксту, тобто змішаного голосоутворення,
полягає і в тому, що він може звучати цілком
повноцінно та насичено.
Принципова
різниця
в
розумінні
«серединних», «перехідних тонів» полягає в їх
тлумаченні як, по-перше, технічних засобів
формування голосоутворення і, по-друге,
особливої зони виразності. «Регістровий
перехід», зумовлений зміною «типу коливання
голосових складок», у науковій літературі
тлумачать як «незалежний від ступеня
щільного
зімкнення»,
пов’язаний
«із
внутрішньорегістровим переходом, відповідно,
з відкритого характеру голосоутворення у
прикритий чи навпаки» [22].
Жіночі голоси мають три (а не два, як у
чоловіків)
основні
регістри:
грудний,
центральний і високий. Узагальнюючи досвід
одеської
вокальної
школи,
уточнюємо
конкретні висотні показники і визначаємо їх як
особливі виражальні засоби співацького
діапазону. Тож ідеальне сопрано має такі
регістри: соль–ля–фа1 – грудний, або нижній;
соль1 – мі 2– фа2 – центральний («медіум»), або
середній; соль2–до3–ре3 – головний, або
високий. Легке сопрано має: ля–сі–бемоль–фа1 –
грудний, або нижній, регістр; соль1–фа2 –
центральний «медіум», або середній регістр;
соль2–фа3 – головний, або високий, регістр.
Мета викладачів одеської вокальної школи –
досягти
умовно
однорідного
звучання
голосоутворення у володарок сопрано,
незалежно від регістру.
Своєрідною «серцевиною» середнього
регістру («медіум») є «перехідні тони» мі2–
фа2–фа–дієз3, на які має бути спрямована
основна увага педагога у формуванні оперного
діапазону сопрано. З «перехідними тонами»
середнього регістру сопрано пов’язана та
загадкова «штучність мистецтва», завдяки якій
виникає
«ілюзія
природності»
звуковидобування, досягнута за рахунок
спеціальної техніки «прикриття» ефектом
грудного співу низького регістру високих,
штучних за походженням звуків, тобто тих, що
знаходяться вище від діапазону, притаманного
198

Кулієва А. Я.
середньому регістру. Оперо-співацький ефект
«штучного» подання високих звуків як таких,
що створюють ілюзію природності вокального
мовлення, набуває естетичного значення
культуротворчості в самому процесі звучання.
У підсумку технічна сторона оперного співу
надає
виразності
естетико-світоглядному
змісту майстра-вокаліста та педагогів, які
виховують оперних вокалістів.
Теорія «примарного тону» має характерні
для німецького національного мислення
методологічні
протиріччя:
«романтизм»
німецького способу думок та «розсудливість»
побутового стереотипу сценічної поведінки
співака відображує тяжіння як до інтуїтивносумарного, так і раціонально-теоретичного
засобів звуковидобування «примарного тону».
Наявність
«перехідних
тонів»
у
вокальному мистецтві становить своєрідну
паралель щодо функціонального тлумачення
гармонічних комплексів, що модулюють у
класичному інструменталізмі, націленому на
«вирівнювання» тембрів у процесі виконання
«чистої музики». Модулюючи, темброво
інструментальні регістри – звукові ряди –
технічно й за змістом підпорядковані загальній
темброво-фактурній
єдності:
кожний
інструмент симфонічного оркестру зберігає
власну тембральну специфіку в різних
регістрах, підкорюючись завданню досягнення
принципової рівності («врівноваженості»)
звучання загалом.
Відзначена «гра смислів», що відбувається
між основним і допоміжними («штучними»)
регістрами-зонами у вокальному мистецтві,
маємо тлумачити не лише як виразність
технічної сторони, труднощі якої «долають»
завдяки майстерності співака, але і як спосіб
розкриття
художнього
змісту
твору.
Виразність, властива «штучним» регістрам у
високохудожніх творах, підносить їх на
справжній «емоційно-естетичний п’єдестал».
Досвід вокальної роботи засвідчує: виразність
«перехідних тонів» сприяє «одухотвореному
піднесенню» мистецького вираження, без якого
втрачається процесуальність мелодичного
співу оперного голосу.
Змістовно-концепційне
значення
«перехідних тонів» у вокальному мистецтві
зумовлене
специфікою
втілення
функціонального принципу організації засобів
музичної виразності. Звершення внутрішнього
драматизму, властивого співацькому тембру,
потребує професійного володіння мистецтвом
«вирівнювання» регістрів. Водночас відносна
нерівність регістрів, наявність спеціальної
ділянки «перехідних тонів» зумовлюють
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народження особливих «вібрацій смислу», які
композитори вводять свідомо або інтуїтивно до
побудови образної драматургії вокальних
партій, потребуючи від вокалістів особливої
виконавської уваги. Оволодіння мистецтвом
досконалого виконання «перехідних тонів»
сприяє досягненню того своєрідного «паріння»
голосу оперного співака між «землею» (тобто
натурального
–
«грудного»,
мовно
детермінованого оперного співу) та «небом»
(мистецькою витонченістю штучності високого
регістру, який утілює високий художній
смисл), що засвідчує досягнення висот
професійної майстерності. Побудова емоційнохвильової
передкульмінаційної
та
кульмінаційної зон на основі «перехідних
тонів» постає як характерна особливість
оперної драматургії доби романтизму. Зокрема,
такий виражальний ефект застосовували оперні
драматурги
Дж. Верді,
Р. Вагнер,
інші
зарубіжні й українські митці, імена яких
визначають репертуарний ґрунт виконавчої
творчості вокалістів.
Класикою
володіння
мистецтвом
«перехідного тону» є «Серенада» Ф. Шуберта.
Символічно, що художня дія цього шедевру
вокальної музики, дійсно, відбувається «між
небом і землею», а його мелодія нібито
«в’ється» навколо мі–бемоль2 і фа2– класичного
«перехідного тону» у вокальному мистецтві
сопрано. Вокальний голос у романсі, що на
основі застосування прийому грудної вібрації
нібито бринить у високому регістрі, обминаючи
натуральні
тони,
набуває
естетичної
вишуканості, постає як концентроване втілення
виразності оперного співу з властивим йому
«діамантовим
блиском»,
поєднання
майстерності та «природної пристрасті».
Володіння мистецтвом «перехідних тонів»
зумовлює досягнення незрівнянної краси
«помежованого паріння» на тонах, що не
належать повністю основним регістрам й
одночасно «покриваються» їх сукупним
виразовим значенням.
Натуральні тони голосу, переважно в
грудному регістрі, німецькі майстри (з огляду
на інструментальність вокального мислення
взагалі й оперного стилю Р. Вагнера зокрема)
тлумачать як носіїв індивідуальної тембральної
специфіки вокаліста [20].
«Примарний»
(тобто
«первісний»,
«натуральний») тон у співі завжди викликав
пильний інтерес у композиторів і теоретиків
вокального мистецтва [20; 24]. Одеська
вокальна школа узагальнила власну вокальну
методику, яка базується на початковому
вдосконаленні натуральних тонів, що в

подальшому навчанні дає можливість обробити
й зробити довершеними й решту регістрів.
Німецькі
педагоги
абсолютизували
в
психологічному поданні процес «відбудови»
співацького оперного голосу. Тембральні
ознаки «примарного тону» німецькі вокалісти
усвідомлювали в контексті «ладового чуття» як
«опорний» – «неопорний»
комплекси,
«основні» – «допоміжні» тони вокального
діапазону, як паралель до тонікальності –
атонікальності музичного мислення [13; 20; 24].
«Примарні тони» в німецькій вокальній
системі не завжди збігаються за своїм
значенням з основним (тобто грудним)
регістром у виконавській системі італійської
школи [11; 13; 20]. За нашим досвідом,
«примарний тон», що зазвичай тяжіє до
середнього регістру, може розташовуватися як
у грудному (низькому чи середньому) регістрі,
так і в зоні «перехідних» («мікстових») тонів.
Суттєвою є спільна риса, властива італійській
та німецькій школам: співацький діапазон
оперного вокаліста усвідомлюється в рухомій
змінності «основних» і «допоміжних» звуків,
відображаючи установки на функціональноладові сполучення тонів.
Творчість великих оперних композиторів,
які розумілися на вокальній виразності,
базується на відтворенні специфічного змісту
музики, а саме на самоцінності музичного
звуку. З «перехідними тонами» в оперному
співі пов’язане втілення «свята святих»
музичної
змістовності,
що
потребує
музикознавчого осмислення щодо розуміння
втіленої в ній семантики. Головна виражальносмислова зона вокальної партії, «сфокусована»
в тембральній зоні «примарного тону»,
потребує
концентрованого
вираження
артистичних можливостей співака.
Італійська
вокальна
педагогіка,
спрямована на вирівнювання регістрів,
орієнтується на ілюзію однорегістрового співу
кастратів, базується на грудному регістрі, що
має ґрунтовне значення в постановці голосу.
При дворегістровому співі в голосах
вердієвської школи високий регістр немовби
«підтягується»
до
грудного
завдяки
застосуванню техніки співу «перехідних тонів»
та підкресленню тембральних показників
грудного регістру. Виконавське амплуа
ліричного тенору, як і високого сопрано,
потребує
своєрідного
«пересування»
регістрової опори на високі ноти. Якість
співацьких
амплуа
(ліричний
тенор,
драматичний тенор, баритон, бас; мецосопрано, високе мецо-сопрано, легке сопрано,
драматичне
сопрано)
визначається
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превалюванням відповідного тембру-регістру в
дворегістровій виконавській стратегії. Певна
«регістрова зона» виконує опорно-подієву
функцію в загальному голосовому запасі, тобто
постає
як
винятково
індивідуальне
узагальнення
голосів-типів,
згідно
із
функціональним співвідношенням базових
осередків і «неопорних регістрів», що
доповнюють «опорні».
Функціональна установка дворегістрового
співу зумовлена формуванням оперного
тембру-амплуа з яскраво вираженим опорним
регістром і відповідним типом техніки.
Оскільки «перехідні тони» утворюють у
співацькому діапазоні спеціальну тембральнотехнічну зону, з ними пов’язане специфічне
функціональне навантаження в співацькому
діапазоні, а саме «підкреслення» опорного
регістру.
Якщо вдатися до аналогій між регістрами
вокального діапазону та функціональногармонічною системою, то можливі такі
спостереження. Опорний регістр у вокальному
тембрі-амплуа
виконує
«quasi-тонічну»
функцію, тоді як додатковий регістр постає як
«quasi-домінанта» сфера. Згідно з цією логікою
функціонально-зонного розподілу вокального
діапазону, «перехідні тони» умовно набувають
значення
субдомінантової
функції
в
гармонійній системі. «Перехідні тони»
становлять «зону відштовхування» в процесі
переходу до опорного регістру. Грамотна
звукова подача «перехідних тонів» у
вокальному виконанні зумовлює красу
кульмінаційних нот. «Керування» опорним
регістром із зони «перехідних тонів» становить
співацьку
«стратегію»,
закладену
в
композиторських творах.
Практика роботи з голосом дала змогу
встановити
й
«мініперехідні»
зони,
розташовані на квартових відрізках співацького
діапазону. У підсумку виникає система
додаткових функцій «перехідних тонів» у
зонних розчленуваннях діапазону, які співаки
освоюють
за
допомогою
техніки
голосоутворення.
Як свідчить аналіз співацької манери
видатних співаків світу, функціональний
зв’язок регістрів у співацькому мистецтві набув
різних виконавчих тлумачень. Зокрема,
вокальну
практику
Е. Карузо
вирізняє
опанування різних регістрових ділянок:
необхідність відповідати тембровому амплуа
драматичного тенора спрямувало співака на
оволодіння мистецтвом подання яскравих нот.
На відміну від Е. Карузо, ліричні тенори Рене
Коло (René Kollo) та Клаус-Флоріан Фогт
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Кулієва А. Я.
(Klaus Florian Vogt) зачаровують легким та
насичено м’яким голосом, який ллється по
всьому діапазону.
Функціональна взаємодія зон оперного
голосу, яку опанувала італійська школа,
оригінально
корегується
риторичнодекламаційною установкою представників
французької вокальної школи. Зокрема,
Р. Дюгамель висуває три типи міміки артистаспівака, що виражають почуття здивування,
печалі та радості [15]. Р. Дюгамель «проти
статичного звучання голосу на опорі», він
упевнений, що «тільки «емоційний тембр»
голосу може передати зміну настрою та
почуттєвості, що становить», на його думку,
«основу сучасного співу» [15]. Завдання
вираження таких почуттів визначає вокальну
техніку володіння регістрами. У процесі
регістрового «вирівнювання» співацького
діапазону відчутною є функціональноцентралізуюча тенденція, що походить від
вокальної практики давньофранцузької школи.
Давньофранцузька
традиція
принципово
відрізняється від італійської норми: за
Е. Карузо, спокій – то «переважна емоція» співу
[16], саме їй має підкорятися багатство
емоційних станів вокаліста.
Німецька концепція «примарного тону»
набуває значення романтичної індивідуальнопсихологічної версії італійської системи
тембру-амплуа. Концепція «примарного тону»
в німецькому вокальному мистецтві, яку
запропонували Ф. Шмітт та Ю. Гей, базується
на трирівневій системі функціонального
розподілу співацьких регістрів. Ю. Гей трактує
«примарний тон» як натуральний і найбільш
«зручний»,
«природний»
у
процесі
звуковибудування.
Йому
протистоїть
«ідеальний» тон як такий, що володіє найбільш
естетичними властивостями як для співака, так
і слухача [20]. У німецькій виконавській
системі «тонічна» сфера натуральногопримарного тону міститься, як правило, у
середньому регістрі, а «домінантовий»
комплекс «ідеального» тону становить мету й
сенс вокальної подачі. Відомо, що обидва
німецьких
педагоги
спирались
на
вагнерівський репертуар в удосконаленні
вокальної
майстерності
співаків.
У
вагнерівській системі мислення спостерігається
«гіпертрофія домінантності», що означає
користування прийомом «перетягування»
тонічно опорних властивостей на напружену
домінантну структуру. Установка на ідеальний
тон як утілення сенсу вокальної майстерності
становить
концептуальну
паралель
з
трактуванням домінантної сфери у висотній
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системі музики Р. Вагнера. Екзальтація
домінантності-ідеальності
в
німецькій
вокальній
педагогіці
співвідноситься
з
розумінням регістрових взаємодій в італійській
школі на основі відповідності стану загального
емоційного
спокою
(відповідно
до
«тональності» спокою у виконавській манері
Е. Крузо).
Висновки. Для італійської і німецької шкіл
емоційні градації співу мають яскраво
виражену функціональну установку на
тлумачення опорності в «спокої радості», на
відміну від «функціональної змінності»
емоційних станів здивування, смутку, радості у
французькій школі. Водночас в італійській і
німецьких школах інтонації плачу, здивування,
захоплення також постають як суттєві при
обробці регістрових якостей. При цьому
італійську вокальну школу більшою мірою
вирізняє дотримання спокою міміки: спокійний
стан є базовою ознакою виразності вокального
впливу.
Одеська вокальна школа приділяла й
приділяє велике значення володінню «перехідними
тонами». Їй притаманне синтезування традицій
італійської вокальної техніки виконання
«перехідних тонів» (у класі Ю. Рейдер, її
випускниць і послідовниць О. Благовідової
І. Райченко-Скуфатті, які виховали плеяду
послідовників: народних артистів України
М. Огренича, Г. Поліванову, І. Пономаренко,
заслужених артисток України Т. Мороз,
А. Джамагорцян, заслуженого діяча мистецтв
України Н. Войцеховську, а також автора
дослідження) і практичного застосування
положень німецької теорії «примарного тону»,
особливо використовуваної на початкових
етапах навчання. В основі техніки виконання
«примарного тону», яку впроваджує одеська
школа,
закладено
ідею
«просування»
тембральності «примарного тону» на весь
вокальний діапазон.
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ДОМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО ТОПОСУ В БІОГРАФІЇ МИТЦЯ
Мета роботи – означити стрижневі домінанти територіального топосу, висвітлити особливості їх трансляції
в життєписі митця. Методологія дослідження базується на застосуванні системного підходу з використанням
спектру методів: аналітичного – для осягнення культурологічних, філологічних, мистецтвознавчих джерел з
проблеми публікації; філософського – при розгляді літопису в онтологічному дискурсі; біографічного – з метою
характеристики розмаїтих вимірів побутування метра; міждисциплінарного – задля всебічного студіювання
заявленого питання, отримання модерних знань; герменевтичного – при вивченні текстів хронік й окресленні
типологічних ознак; теоретичного узагальнення – для підбивання підсумків статті. Наукова новизна. Уперше
національне мистецтвознавство представлене працею, де виявлені провідні риси топосу краю, концептуалізовані
біографією майстра. Висновки. Топос – вагома категорія гуманітаристики, що відображає фундаментальні
часово-просторові уявлення про макрокосмос, його закони. Регіональний топос – форма образного розгортання
квестій конкретної території, деталізація її багатогранності, маніфестація історичної, цивілізаційної, соціальної
та інших спадщин. Він відтворює цінні параметри буття локусу, котрі пройшли крізь різні епохи, зазнали певних
трансформацій, однак зберегли стійкі коди, знаки, символи, етнічні, професійні традиції. Біографія майстра як
феномен являє собою комплекс складових, серед яких панівними є такі: «дім» – охоплює ґрунтовні засади
становлення світогляду метра, пояснює суть творчості, модель поведінки тощо; «дитинство» – віддзеркалює
щастя (або прагнення досягнути), намагання здобути гармонію, абсолютну любов і т.п.; «мала Батьківщина» –
імплементує зв'язок з рідною місцевістю, проявляючи архетипи території, своєрідну ментальність тощо;
«природа» – демонструє єдність людини, матерії, пантеїстичне відновлення сил, віднайдення вічних креативних
тем, спроможність перебувати в циклічному часі; «дорога» – символізує зміст життєвого шляху особистості,
спрямованого до вічності, духовного безсмертя. Вказані топоси дають ключ для розуміння існування митця. Вони
функціонують не розрізнено, а взаємодіють, тим самим продукують унікальний колорит, смислове забарвлення
онтології маестро.
Ключові слова: регіон, топос, регіональний топос, біографія митця.
Mykulanynets Lesia, PhD in Arts, Associate Professor, Department of Theory and Methods of Music Education,
Mukachevo State University
Dominants of Regional Topos in the Artist’s Biography
The purpose of the article is to define the key dominants of territorial topos and to reveal the specifics of their
transmission to the artist’s biography. The research methodology is based on implementing the systemic approach by
means of using a range of the following methods: the analytical method was used to grasp culture studies, philology, and
arts studies sources in accordance with the paper issue; the philosophical method enabled considering biography within
ontological discourse; the biographic method was used to characterise various domains of the artist’s being; the
interdisciplinary method made it possible to comprehensively study the issue under consideration and obtain modern
knowledge; the hermeneutic method was used to analyse the texts of the chronicles and to distinguish the typical features;
the theoretical generalisation was used to summarise the research results. The scientific novelty lies in the fact that for
the first time the author has revealed the key features of regional topos conceptualized by the master’s biography.
Conclusions. Topos is an important paradigm of humanitarian studies reflecting the fundamental time and spatial ideas
of macro-space and its laws. Regional topos is a form of image-bearing extention of questions referring to a certain
territory, detailing its multifaceted nature, manifestation of its historical, civilisation, and social heritage. It restores
valuable parameters of the locus’ being that have overcome various epochs and experienced different transformations but
preserved stable codes, signs, symbols, as well as ethnic and professional traditions. Within the master’s biography, the
aforementioned phenomenon is introduced by a complex of constituents where the predominant categories are as follows:
“home” embraces the fundamentals of establishing the master’s world outlook, explains creativity issues, behaviour
© Микуланинець Л. М., 2022
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patterns; “childhood” reflects the image of happiness (or the wish to achieve it), trying to renew harmony, absolute love;
“Small Motherland” implements the connection with native location revealing regional archetypes and specific mentality;
“nature” demonstrates the unity of a person, matter, pantheistic restoring of strength, seeking the eternal creative themes,
and the ability of occurring within cyclical time; “road” symbolises the content of the personality’s life path focused on
eternity and spiritual immortality. The aforementioned toposes in chronicles give a key to understanding the master’s
being. They do not function separately but interact, thus producing unique colouring and the sense colouration of the
master’s ontology.
Key words: region, topos, regional topos, the artist’s biography.

Актуальність теми дослідження. Сучасний
мистецький простір – унікальне явище, він
складається із низки локусів, де кожен має свою
неповторну духовну ознаку, а їх синергія
творить
багатогранність
національної
культури. Цікавість до освоєння специфіки
областей нашої держави спричинила появу
регіоніки – наукового напряму, ціллю якого є
студіювання
розмаїтих
площин
життєдіяльності певного терину, віднайдення
суміжних онтологічних рис, об’єднуючих
країну. Вітчизняна гуманітаристика плідно
вивчає територіальне буття, про що свідчить
великий
об’єм
публікацій,
захищених
дисертацій
(Л. Кияновська,
І. Кононов,
Т. Маринюк,
О. Стебельська,
Т. Росул,
М. Черепанин та ін.). Персонологічні виміри
осягнення ландшафтів розглянуті у численних
мистецтвознавчих
опусах
(Г. Данканич,
В. Даценко, М. Жишкович, В. Мадяр-Новак,
І. Ярошенко, та ін.). Активним учасником,
рушійною силою регіональних ходів постає
неординарна людина. Нині спостерігається
зацікавленість
оволодінням
просторовочасового континуума її побутування. Вчені
аналізують географічні, світоглядні, релігійні
константи малої Батьківщини майстра,
оскільки вони визначають парадигмальні
аспекти його практики (Н. Бовсунівська,
О. Глуханич, Т. Гуменюк, Л. Микуланинець,
Л. Назаревич та ін.). Край – феномен, котрий
володіє власною міфологемою, ментальним
обліком,
індивідуальним
онтологічним
хронотопом буття. Біографія маестро – жанр,
який ретранслює віхи існування, творчість
непересічної особистості, чия робота виражає
провідні ідеї доби. Серед домінуючих чинників,
впливаючих на кругозір, долю, досвід
центральний – місце становлення, що є тлом
розгортання усіляких процесів. Тому наразі
нагальні розвідки регіонального топосу,
проявленого хроніками метра. Опанування
представленого
питання
уможливлює
усвідомлення ряду закономірностей життя
персони, уточнення взаємозв’язків між локусом
й креативними надбаннями діяча, пізнання
української культури.
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Мета дослідження – означити стрижневі
домінанти територіального топосу, висвітлити
особливості їх трансляції у літописі митця.
Виклад основного матеріалу. Актуалізація
регіоніки пов’язана з низкою вагомих квестій
суспільно-історичного, цивілізаційного планів.
Найбільші – дві полярні тенденції: глобалізація,
локалізація. Кожна вимагає посиленого пієтету
до областей України, збереження ідентичності,
примноження
різноманіття,
подальшої
євроінтеграції. Поняття «регіон» – ключове в
географії, соціології, етнології, краєзнавстві та
ін. Мистецтвознавство інтерпретує його
утворенням, покликаним об’єднати терин,
продемонструвати
подібність
духовного
розвитку, ментальних ознак громадян. На
думку авторитетної вченої Я. Верменич:
«Регіон – не лише об’єкт, але й суб’єкт, він сам
себе вибудовує і видозмінюється у цьому
процесі. Регіон – це ще і рамка, певний контур
для порівнянь і узагальнень. Семантична
структура регіону і відповідного образу
формується під впливом багатьох чинників –
політичних, ідеологічних, культурних та ін.
Тому так важливо по можливості чітко
визначити місце кожного історичного регіону у
багатоманітні просторових форм з урахуванням
специфічності усіх його складників» [3, 12].
Дана
експлікація
тлумачить
дефініцію
динамічним явищем, котре постійно якісно
самотрансформовується,
володіє
автономністю, проте включене до цілісної
системи національного буття.
Ознаки феномену: означені територіальні
межі, своєрідна ментальність (інтегрована до
материкової), змістове безмежжя (семіосфера,
риси
продукованого
там
суспільства),
об’єктивність (частина реальності, а не
придумана
конструкція),
стабільність,
стійкість, винятковість соціальної системи,
релігійна приналежність тощо. Вагомим
компонентом регіону є самосвідомість, що
проявляється через зв'язок між різними
поколіннями мешканців, розуміння ними своєї
відмінності (одночасно тотожності) від інших
областей країни. Регіон покликаний кодувати,
зберігати, транслювати досвід всіх сфер
людської практики, генерувати особистість,
детерміновану в природно-ландшафтний,
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промисловий розвиток терину. Зважаючи на
викладене припускаємо: вияв основних
концептів локусу здійснюється топосом, а
митець – його центр, котрий надає значущі
сенси, бутійні ознаки, заманіфестовані
життєписом.
Дефініція
«топос»
вперше
вжита
давньогрецьким любомудром Аристотелем,
вона застосовувалася задля маркування вчення
про загальні місця. ХХ століття наведену
філософську категорію переносить й до інших
галузей наукового знання. Філолог Е. Курціус
означує її усталеною мовною моделлю,
володіючою певними схемами, законами
відбиття. Тобто це постійно відтворювані
елементи мистецького опусу, повторювані
творчістю майстра під виглядом архетипів,
формул, кодів, міфів, мотивів, частин
художнього образу.
Науковиця М. Колінько, проаналізувавши
історичну ґенезу, трансформацію експлікації
вказаного поняття, подані працями провідних
європейських
мислителів,
констатувала:
«смисловий зміст топосу у просторі думки і
тексту як технології, методу, прийому їх
розгортання. У якості смислових моделей, що
віддзеркалюють
специфіку
мисленнєвої
діяльності людини, топоси є підґрунтям
системного
бачення
того
чи
іншого
культурного феномена, важливими складовими
у побудові смислового та змістовного каркасу
культурологічного
дослідження.
Вони
організують простір знання за допомогою
когнітивних
процедур,
віддзеркалюючи
формально-логічні зв’язки між різними
явищами» [5, 40]. Тлумачення розкриває
широкі пізнавальні можливості категорії,
остання – цінна ланка реконструкції
онтологічної парадигми homo sapiens.
Топос – константа цивілізації, яка
належить
колективним
уявленням,
проявляється в індивідуальному досвіді.
Особистісна
інтерпретація
надає
йому
інноваційних
значень,
демонструє,
актуалізовує сенси, суголосні конкретній добі.
Значною ознакою поняття є комунікативний
потенціал. Топос реалізується текстово або
вербально, несе інформацію, її, відповідно
емоційному, інтелектуальному рівню й т.д.
розшифровує реципієнт. Це своєрідний банк
технологій мовлення, думання, котрий описує,
презентує терен.
Мистецтвознавство
пояснює
топос
фіксатором «духовного генетичного коду», що
символізує універсальний триптих: людина –
простір – культура; постає в обліку ментальної
структури, раціонально відтворює світ.

Регіональний вимір втілює прояви буття
території, транслює їх через певні судження,
втілюючи локальну ідентичність, художні
формули, фольклорні архетипи тощо. За
сприянням досліджуваного явища край
зберігає, кристалізує свою автентику, здійснює
поступ всіх сфер існування.
Як ми вже відмічали, вияв топосу
здійснюється суб’єктивною практикою. Тому
студіювати його доречно осягаючи здобутки,
історію маестро. Вони виражають тенденції
часу, провіщують перспективи еволюції
соціуму. Життєтворча концепція креативної
персони закарбована літописом – жанром, що
розкриває
багатогранність
особистості,
реєструє процес оновлення, збагачення досвіду,
констатує ціннісні установки, приватні
стратегії, виявляє їх вплив на локус.
Безперервність
онтологічного
розвитку
індивідуума, єдність просторових і часових
форм
побутування
відбиваються
у
регіональному топосі. Мистецтвознавчі наукові
джерела позбавлені розвідок, де б вивчалися
способи застосування категорії презентуючи
хроніки метра, однак вважаємо: вказаний
феномен визначає його кругозір, когнітивну
тактику. Це сприяє осмисленню, тлумаченню,
засвоєнню, поширенню майбутнім поколінням
реципієнтів спадщини майстра, допомагає
усвідомити особливості культури малої
Батьківщини, зокрема, й національної –
загалом.
Регіональний топос проявляється вже при
початковій стадії імплементації бутійного
наративу. Висвітлюючи етап становлення
діяча, автор оповіді апелює поняттям «дім».
Батьківська хата – унікальний мікрокосмос, там
кристалізується внутрішнє єство, поведінкова
модель, релігійне світобачення, моральні
установки людини. Суголосною є дефініції
«рідна земля», «село» (місто), «потічок»,
«річка», «гори» тощо. Ми розуміємо, що особа,
виплекана селянською духовною традицією,
має інакший менталітет, ніж мешканець міста.
Найчастіше
текстове
вираження
зауважених топосів здійснюється через
усталені
визначення
(іноді
штампи):
формування митця відбулося у простій
селянській набожній родині, де вчили шанувати
людей, поважати старших і т.д. Пояснюється
також як саме закладені цінності відтворилися
в опусах маестро. Біографічні екскурси
необхідні
задля
виявлення
культурної
ідентичності суб’єкта, осягнення ресурсів
креативної практики.
Дотичний топосу «дім» – «дитинство»,
оскільки відтворює безтурботний образ,
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наповнений любов’ю, теплом, безпекою,
захищеністю. Цей аспект життєвого шляху
літописом, зазвичай, окреслений досить
яскраво. Вчені акцентують увагу на: сфері
діяльності тата, мами (бабусі, дідуся), їх
відносини один до одного, дітей; сімейній
атмосфері, ідеалах й т.д. Якщо первинний
період побутування метра напружений,
позбавлений гармонії, тоді з’являється тема
втраченого раю, туги, конфліктності буття.
Зазначений топос уможливлює усвідомлення
не тільки метафізики дитинства, але й
екзистенційний вимір майстра, його історикоцивілізаційну реальність.
Змістову місію в хроніках маестро виконує
топос «мала Батьківщина». Він тлумачить
архетипне
прагнення
особистості
сконструювати
масштабну
модель
національного соціокультурного терину через
мікро прототип, виражений духовністю
певного
краю.
Вказаний
феномен
–
домінуючий,
оскільки
індивід
зберігає
спорідненість із родиною, друзями, відчуває
причетність до них, а також приналежність
розмаїтим регіональним явищам. Біографії
відомих людей рясніють інформацією про:
меценатську
допомогу
просвітницьким
закладам, релігійним спільнотам; заснування
спеціальних фондів, стипендій; систематичні
відвідини регіону з метою відновлення
душевних й фізичних сил, пошуку натхнення
тощо.
У
такий
спосіб
відбувається
опоетизування рідної землі, встановлюється
зв'язок минулого, теперішнього, майбутнього,
виробляється
поведінкова
стратегія
особистості.
Топос природи – вагомий для літопису
митця, бо діяч має особливий контакт із
органічним, неорганічним світом, черпає там
наснагу власного продуктивного існування.
Іноді цей концепт пронизує всю практику метра
(Г. Малер). Надзвичайну роль відіграють
пасторальні мотиви (струмка, саду, поля й т.д.).
Вони, й переживання на їх тлі, фіксуються
свідомістю, стають джерелом творчості.
Нинішня урбаністична цивілізація природу
осмислює субстанцією, здатною укріпити
онтологічну міць персони.
Майстер часто породжує парадигми подалі
від міської суєти, він жадає усамітнитися,
знайти злагодженість між внутрішнім єством,
макрокосмосом, тим самим розшукати стимули
художнього побутування. Потрапляючи під
владу природи, маестро опиняється в
нелінійному, а повторюваному часі, що надає
духовну опору, стабільне майбутнє, де
обов’язково настане весна, розквітнуть надії, а
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всі
починання
принесуть
результати.
Зауважимо, релігійність також функціонує
крізь циклічність, тобто пастораль отримує
сакральне забарвлення (яскраво цей постулат
продемонстровано спадком романтиків). Топос
дороги знаковий у біографічному описі метра,
оскільки останній постійно мандрує (мріями,
епохально, й реально, через гастролі, подорожі
й т.д.). Крім того свідома особистість розуміє
недовготривалість перебування в цьому вимірі,
перспективу відходу до вічності.
Т. Доній надає зазначеному феномену
філософського змісту, зауважує: «Поняття
дороги так чи інакше завжди пов’язане з
місцем. … Дорога розглядається як топос –
місце, яке письменник усвідомлено наповнює
архетипними образами і в якому розгортає
певні дії. Семантичне поле топосу дороги дуже
широке: від найдавнішого амбівалентного
символу, який одночасно може і об’єднувати, і
роз’єднувати простір за принципом «своє» –
«чуже», до символу життєвого шляху або
переведення в іншу просторову реальність.
Багато досліджень зазначають, що дорога
характеризує і спрямовує простір» [4, 199].
Представлена експлікація розглядає путь
універсальною траєкторією провадження діянь
майстра,
з
комплексом
чинників,
зустрічаючихся в людському існуванні. Топос
дороги рівнозначний онтологічному шляху
особистості. Ця думка наскрізною лінією плине
у мистецтвознавчих літописах.
Отже,
регіон
–
чітко
визначена
національна культурна одиниця. Вона має
стабільний терин, ментальну ознаку, спільність
фольклорних, фахових засад, специфічний
кругозір, релігійні переконання мешканців
тощо. Край залежно від географічного
розташування, розмаїтих умов життя отримує
виняткове художнє втілення, концентроване
топосом. Останній – значущий компонент «Я»
маестро, тому яскраво виражений у біографії.
Наукова новизна – вперше національне
мистецтвознавство представлене працею, де
виявлені провідні риси топосу краю,
концептуалізовані біографією майстра.
Висновки. Проведене дослідження дає
змогу констатувати: топос – вагома категорія
гуманітаристики,
яка
відображає
фундаментальні часово-просторові уявлення
про макрокосмос, його закони. Регіональний
топос – форма образного розгортання квестій
конкретної
території,
деталізація
її
багатогранності, маніфестація історичної,
цивілізаційної, соціальної та ін. спадщин. Він
відтворює цінні параметри буття локусу, котрі
пройшли крізь різні епохи, зазнали певних
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трансформацій, однак зберегли стійкі коди,
знаки, символи, етнічні, професійні традиції.
Біографія майстра зазначений феномен
представляє комплексом складових, панівними
є: «дім» – охоплює ґрунтовні засади
становлення світогляду метра, пояснює суть
творчості,
модель
поведінки
тощо;
«дитинство» – віддзеркалює щастя (або
прагнення досягнути), намагання здобути
гармонію, абсолютну любов й т.д.; «мала
Батьківщина» – імпелементує зв'язок з рідною
місцевістю, проявляючи архетипи області,
своєрідну ментальність тощо; «природа» –
демонструє
єдність
людини,
матерії,
пантеїстичне відновлення сил, віднайдення
вічних
креативних
тем,
спроможність
перебувати в циклічному часі; «дорога» –
символізує зміст життєвого шляху особистості,
спрямованого
до
вічності,
духовного
безсмертя. Вказані топоси дають ключ
розуміння
існування
митця.
Вони
функціонують не розрізнено, а взаємодіють,
тим самим продукують унікальний колорит,
смислове забарвлення онтології маестро.
Представлена
праця
відкриває
перспективи
подальшого
студіювання
феноменів регіон, топос, біографія митця у
системі гуманітарного знання. Затребувані
розвідки, присвячені виявленню провідних
концептів краю, проілюстрованих хроніками й
опусами українських діячів.
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ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОК-МУЗИКИ
В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Мета роботи – охарактеризувати принципи підтримки України під час війни в музичному просторі та
визначити місце рок-музики в розвитку патріотичного піднесення за допомогою концертних виступів у межах
України та на світовій арені. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного й історикокультурного методів, що дало можливість виокремити та охарактеризувати засади трансформаційних процесів
рок-музики на прикладі діяльності музичних гуртів і виконавців. Наукова новизна статті полягає в тому, що
вперше в українському науковому ракурсі визначено українську та західну рок-музику у світлі підтримки
українського народу під час війни та виявлено «національний», «інтернаціональний» та «урбаністичний»
культурні коди у творчих доробках рок-гуртів та виконавців. Висновки. Рок-музика ніколи не стояла осторонь
гостросоціальних тем, адже в появі нових напрямів року завжди віддзеркалювалися настрої світового устрою,
що, безумовно, виявлялося в музиці, текстах, відеокліпах, а також у сценічних постановках. У роботі
схарактеризовано трансформаційні процеси в рок-музиці; окреслено особливості української та західної рокмузики під час війни: українські музичні лексеми, характерний український мелос; розкрито їх сучасний
філософський зміст. Підкреслено вияв «національного», «інтернаціонального» та «урбаністичного» культурних
кодів у творчості рок-гуртів під час війни в Україні. Надважливий національний первень виявлено через
застосування української мови та використання елементів національної музичної мови. Рок-гурти на сьогодні у
своїй творчості використовують українську символіку, проводять концертні виступи на специфічних локаціях з
урбаністичним акцентом, закликають до припинення війни, через музику комунікують із зарубіжним слухачем,
всебічно підтримують український народ у його боротьбі із загарбником.
Ключові слова: рок-гурт, рок-музика, саунд, попрок, культурний код.
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Transformational Processes of Rock Music in the context of War in Ukraine
The purpose of the article. The study describes the principles of supporting Ukraine during the war in the musical
space and the place of rock music in the development of patriotic upsurge through concert performances within Ukraine
and on the world stage. The research methodology consists in the application of analytical and historical-cultural
methods, which made it possible to identify and characterise the foundations of the transformational processes of rock
music on the example of the activities of musical bands and performers. The scientific novelty of the study lies in the
fact that for the first time in the Ukrainian scientific perspective, Ukrainian and Western rock music is defined in the light
of the support of the Ukrainian people during the war and “national”, “international” and “urban” cultural codes are
identified in the work of rock bands and performers. Conclusions. Rock music has never stood aside from acute social
topics, because the emergence of new directions in rock has always reflected the mood of the world order, which certainly
manifested itself in music, lyrics, video clips, as well as in stage productions. The work determined the general
characteristics of the transformational processes of rock music; features of Ukrainian and Western rock music during the
war – Ukrainian musical lexemes, characteristic Ukrainian melos and disclosure of the philosophical content
characteristic of Ukraine during the war. Emphasis is placed on the manifestation of “national”, “international” and
“urban” cultural codes in the work of rock bands during the war in Ukraine. A super-important national component was
discovered through the use of the Ukrainian language and the use of elements of the national musical language. Among
the rock bands, the following features were identified: the use of Ukrainian symbols, calls for an end to the war,
communication with a foreign listener through English, holistic support for the Ukrainian people, and the focus of concert
performances on specific locations with an urban accent.
Key words: rock band, rock music, sound, pop rock, cultural code.
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Актуальність теми дослідження. Музичне
мистецтво неакадемічних напрямів, зокрема
рок-музику, часто ототожнюють із шоубізнесом,
проте
вона
завжди
мала
нонконформістський характер і слугувала
засобом молодіжного протесту. У сучасному
культурному просторі рок не був протестною
музикою, а здебільшого ставав своєрідним
логотипом і частиною попкультури. Однак
після
повномасштабного
вторгнення
російських військ на територію України та
звірських злочинів проти людства ми
усвідомили, що значення неакадемічних
музичних напрямів є надзвичайно важливим, а
підтримка морального духу українських
громадян,
Збройних
Сил
України
і
територіальної оборони зі сторони рокмузикантів живими виступами локального
характеру, на передовій та європейських
майданчиках із закликами припинити війну й
окупацію територій України вразила своєю
протестністю і глибоким драматизмом.
Аналіз досліджень і публікацій. Діяльність
рок-музикантів представлена в розробках
українських дослідників. Серед них виділимо
праці І. Вавшко, Л. Васильєвої, Н. Лівої,
В. Откидача,
І. Палій.
Проблематика
популярної музики в межах вивчення
естрадного музичного мистецтва розкрита в
роботах О. Злотник, Т. Самая, М. Дружинець та
ін.
Українська
музична
культура
як
комунікативний аспект розкрита в працях
О. Зосім,
О. Мозгової,
М. Мозгового,
І. Палкіної. У цих розвідках порушено питання
теорії та історії естрадного музичного
мистецтва, а також теоретичні й естетичні
категорії популярної музичної культури, до
якої входить рок-музика. Однак наразі в
українській науці немає робіт, які висвітлюють
рок-музику й популярну музичну культуру в
контексті війни в Україні, адже музика набула
нового забарвлення, позбувшись алгоритму
шоу-бізнесу й набувши траєкторії підтримки
громадян під час війни своїми творчими
доробками як в Україні, так і за її межами.
Мета статті полягає в характеристиці
принципів підтримки України під час війни в
музичному просторі та визначенні місця рокмузики в розвитку патріотичного піднесення за
допомогою концертних виступів у межах
України та на світовій арені.
Виклад основного матеріалу. В Україні,
яка входила до складу СРСР, де рок-музика
тривалий час була під забороною, елементи
рокового саунду відстежуємо у творчості
українських фольклорних ВІА, серед яких
найпопулярнішими були «Кобза», «Світязь»,

«Смерічка», «Червона рута», більшість з яких,
щоправда, належали до фольклорного напряму.
Сьогодні ці колективи зазвичай не розглядають
у контексті розвитку рок-музики, оскільки за
стилем вони ближчі до популярної музики з
мінімальними елементами року (електронний
гітарний саунд, гітарні соло).
Характерною рисою рок-музики є саме її
протестний
потенціал,
що
розкриває
гостросоціальні питання, а специфічний суто
західний, частіше за все, з агресивним
звучанням роковий саунд відіграє роль
підкріплювальної складової, яка визначає
емоцію
слухача
від
прослуховування
композиції. Важливу роль відіграють відеоряд
у відеокліпах і декорації концертів з їх прямим
або опосередкованим посиланням на творчий
задум, що викликає ще більше емоційне
навантаження. Головною ж ланкою процесів
розкриття змісту в музиці є текст пісні –
надважливий
комунікаційний
елемент,
атрибутивна ознака в музиці.
Стосовно трансформаційних процесів
варто зазначити, що найчастіше ототожнюють
«рок» і «поп» – це традиція, яка бере свій
початок з 1960-х років, коли існувало поняття
«молодіжна попмузика». Такій очевидній
плутанині сприяють радіо, телебачення,
молодіжна преса, де в численних хіт-парадах
межа між цими двома музичними напрямами
розмита. Це видно на прикладі нескінченної
низки кліпів, де поруч із серйозною музикою в
стилі «артрок» можна побачити кліпи в стилі
«попрок». Пояснення цій плутанині криється в
джерелах року саме з масової культури: він
багато в чому зберіг на собі її відбиток. Окрім
цього, рубрикацію порушували й самі
музиканти, які легко змінювали своє амплуа,
мігруючи з однієї жанрової категорії в іншу.
Найчастіше спостерігалася стильова й
творча переорієнтація рок-музики у сферу
«поп». Варто відзначити й рідкісний ефект
зворотного процесу в музиці: гурт «The
Beatles»
у
своїй
творчості
долали
розважальність раннього року і йшли до
глибоко індивідуального та самобутнього стилю.
Трансформацію року в бік популярної
музики підтверджує світова сучасна практика й
у такому жанрі, як рок-опера: у версії рок-опери
Е. Л. Веббера «Ісус Христос – суперзірка»
1970-х років переважають «хардрок» та
«хевіметал», тоді як у версії 2000 року
основним музичним стилем є «попрок», попри
те, що в обох випадках оркестрову версію
робив сам автор.
Схожа ситуація відбулася і в процесах
української музики, адже складова попроку
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відстежується в сучасних рок-операх, зокрема в
«Містер Сковорода» Г. Татарченка: тут музика
межує між попроком та попмузикою.
Найважливішим аспектом видозмін у рокмузиці
стала
відсутність
протестного
потенціалу та переорієнтація глибокого змісту
на
конформістське,
де
розважальність
переважає глибокий зміст.
До рок-музики протестний потенціал
повернувся з неймовірним резонансом,
набувши багатоелементності, надзвичайної
важливості для українців і світової спільноти
після 24 лютого 2022 року, коли російські
війська розпочали повномасштабний наступ на
українську землю і вбивчу війну проти
мирного, цивільного населення.
На тлі подій в Україні змінилися музичні
алгоритми: тема війни тепер у кожного на
вустах. Забарвлення війни в Україні набули
виступи українських і всесвітньовідомих рокмузикантів, які завжди гостро реагували на
соціальні та геополітичні проблеми в
суспільстві. Ефект від концертних виступів з
українським
змістом
на
суспільство
очевидний – масове відторгнення від російської
федерації, заклик проти війни в Україні, проти
вбивств і катувань українців зі сторони
російських військ та їхніх найманців,
благодійна допомога українцям і відстоювання
прав людини на окупованих територіях.
Проводячи паралель, згадаємо трансформацію
рок-музики наприкінці 1980-х – на початку
1990-х років, спричинену суттєвими змінами
світового устрою, зокрема застосування
символів та алегорій щодо закінчення
«холодної війни» і падіння Берлінської стіни.
Зазначимо, що мистецький доробок рокгуртів, які сьогодні представляють українську
сцену, є надзвичайно різноманітним. Гурт
«Океан Ельзи» через значущість свого внеску в
культуру України є представником не лише
напряму «попрок», а й усієї вітчизняної роксцени у світовому просторі. Це не завадило
лідерові гурту Святославу Вакарчуку давати
концерти для підтримки українців у холах
залізничних вокзалів нашої країни, у вагонах
потягів та просто неба в багатьох містах
України від заходу до сходу.
Під час візиту до Харківа фронтмен гурту
відвідав один з найбільш зруйнованих та
небезпечних через загрозу обстрілів район
міста – Північну Салтівку, а наступного дня –
місто Барвінкове. Окрім цього, гурт «Океан
Ельзи» презентував спеціальну версію пісні
«Обійми», відео на яку знімали в
напівзруйнованій будівлі Палацу праці в
Харкові 14 квітня 2022 року [9].
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До нової плеяди попрок-виконавців
належать гурти «Антитіла» та «Lama» – це
найбільш космополітичні проєкти, музика яких
спирається на західні зразки. Лідер гурту
«Антитіла» Тарас Тополя брав участь у
створенні нової пісні «Україна переможе», яка
була випущена у квітні 2022 року в співпраці з
відомими артистами України, а гурт «Lama» в
той самий період записав пісню «Сильні люди»,
яка присвячена нашому великому українському
народу та Збройним Силам України.
Підлітковий
імідж
юної
рокеркинонконформістки Міки Ньютон (справжнє
ім’я – Оксана Грицай) був актуальний на
початку 2000-х року, тому Міка Ньютон
швидко набула популярності в підліткової
аудиторії. Проте народною улюбленицею
співачка не стала, оскільки її імідж для
української аудиторії був нішевим. Пізніше
співачка переїхала жити до США, де
спробувала
продовжити
свою
творчу
діяльність, але її супроводжували невдачі. Втім
через воєнні дії в рідній країні Міка Ньютон
вперше за кілька років презентувала нову
композицію «Вільні». Оригінальну версію пісні
написав John Legend, і для співачки була велика
честь заспівати її на музичній премії «Grammy»
[2]. Енергія на сцені була неймовірна, а слухачі
аплодували стоячи кілька хвилин.
У записі пісні брав участь саунд-продюсер
Harvey Mason Jr., який співпрацював з
відомими світовими виконавцями: Aretha
Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake,
Britney Spears. Фахівці студії звукозапису, не
розуміючи українську мову, відчули кожне
слово та змогли передати весь спектр емоцій
при записі пісні. До речі, наразі реалізовано
благодійний тур Америкою, де Міка Ньютон
виступала разом з іншими українськими
артистами. Вже відбулись концерти в СанФранциско та Сіетлі, концерти в Маямі, ЛосАнджелесі й інших містах США. Також Міка
Ньютон є ведучою цих концертів разом з
українським актором Дмитром Ступкою [6].
Розглядаючи найяскравіших представників
західної рок-музики та їх алгоритм творчого
опору війні в Україні, виділимо рок-гурт
«Scorpions» з абсолютним світовим хітом
«Wind of Change». Композиція у 1990-х роках
послугувала своєрідним саундтреком до
політичної та культурної революції. Вокаліст
Клаус Майне широко транслює почуття надії і
миру в пісні, а мелодія цієї композиції і текст
яскраво передають настрій, очікування і надії,
які панували в суспільстві. Особливої уваги
потребує відеоряд, що зосереджує увагу на
кадрах будівництва та руйнування Берлінської

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
стіни, яка нерозривно пов’язана із закінченням
холодної війни та возз’єднанням Східної і
Західної Німеччини [10]. У сьогоднішньому
вимірі пісня «Wind of Change» набрала іншого,
але не менш глибокого відтінку, адже на
концерті в Лас-Вегасі 26 березня 2022 року
вокаліст гурту Клаус Майне замість першого
рядка пісні «I follow the Moskva down to Gorky
Park» (у перекладі – «Йдучи берегом Москвиріки до Парку Горького») заспівав «Now listen
to my heart, it says Ukrainia» («Тепер послухай
моє серце, воно каже Україна»). Під час
виступу на екрані сцени майорів український
прапор. Так гурт підтримав моральний дух
українців, які постраждали від вторгнення
російських військ на територію України та
сфокусував увагу на заклику припинити війну [5].
Музикант, лідер рок-гурту «Bon Jovi»
(Джон Бон Джові) заспівав на підтримку
біженців, закликавши підтримати Україну та її
громадян, змушених залишити свої домівки.
Джон Бон Джові виступив у межах туру гурту
«Bon Jovi 2022 Tour» з метою залучення коштів
для ініціативи «Stand Up For Ukraine», яку
започаткувала міжнародна організація «Global
Citizen» [3].
Культовий
рок-гурт
«Pink
Floyd»
презентував пісню «Hey Hey Rise Up», в основі
якої український стрілецький гімн «Ой, у лузі
червона калина», надихнувшись версією
Андрія Хливнюка – лідера гурту «Бумбокс».
Фронтмен Девід Гілмор вирішив, що пісня має
вийти від імені «Pink Floyd». Для цього він
запросив
колишніх
учасників
гурту:
барабанщика Ніка Мейсона, бас-гітариста Гая
Пратта і продюсера та клавішника Нітіна Соуні,
а також доньку Ріка Райта. Пісня виражає гнів
щодо загарбницької війни росії, піднімає дух
українців та закликає до миру [4].
Джуліан Леннон порушив свою давню
обітницю ніколи не виконувати найзнаковішу
сольну пісню «Imagine» свого батька Джона
Леннона. Зазначимо, що в пісні «Imagine» Джон
Леннон виклав свої утопічні погляди й думки
щодо того, яким повинен бути світ. Композиція
стала своєрідним антивоєнним гімном. Пісня
відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі
сподіваємося, а зміст переносить слухача в
простір, де любов і єдність стають реальністю,
хоча б на мить [1; 7; 8].
Рок-гурт «The Rasmus» опублікував у
соціальній мережі спонтанне коротке відео з
автомобіля, на якому артисти переспівали хіт
«Stefania». Із цією композицією український
гурт «Kalush Orchestra» виборов перемогу –
здобув перше місце на Пісенному конкурсі
«Євробачення» 2022 року, а рокери з Фінляндії

переспівом продемонстрували свою підтримку
Україні, чим заслужили всебічну увагу своїх
фанів та українців зокрема.
Лідер ірландського рок-гурту «U2» (Боно)
приїхав до України й виступив у Київському
метро на станції «Хрещатик», давши
акустичний концерт. Так відомий музикант
підтримав Україну. Послухати концерт
прийшли волонтери, бійці територіальної
оборони,
військовослужбовці,
мешканці
столиці [9]. Варто зазначити, що до концерту
долучився Тарас Тополя – лідер рок-гурту
«Антитіла», заспівавши на цьому концерті
декілька популярних пісень.
Як бачимо, діяльність рок-гуртів та
виконавців у контексті війни в Україні
актуалізує «національний», «інтернаціональний»
та «урбаністичний» культурні коди. Головним
постає
«національний»
–
репертуар
українською мовою, підтримка українців під
час війни, де кодовості набувають знаки й
символи (український прапор як невіддільний
елемент концертних виступів, заклики «Слава
Україні!»). До «національного» культурного
коду
додається
й «інтернаціональний»
компонент, мета якого привернути увагу
значної
закордонної
аудиторії
шляхом
проведення
концертів,
застосовування
англійської мови як міжнародної в текстах
пісень та в спілкуванні з глядачем.
«Урбаністичний» культурний код транслює
світові значні руйнування в Україні,
спричинені війною; для цього музиканти
зосереджують власні виступи просто серед
зруйнованих міст, на залізничних вокзалах
країни, станціях метро тощо.
Висновки. Рок-музика ніколи не стояла
осторонь гострих соціальних тем, адже в появі
нових
напрямів
року
завжди
віддзеркалювалися настрої світового устрою,
що, безумовно, виявлялося в музиці, текстах,
відеокліпах, а також у сценічних постановках.
У роботі схарактеризовано трансформаційні
процеси в рок-музиці; окреслено особливості
української та західної рок-музики під час
війни: українські музичні лексеми, характерний
український мелос; розкрито їх сучасний
філософський
зміст.
Підкреслено
вияв
«національного», «інтернаціонального» та
«урбаністичного» культурних кодів у творчості
рок-гуртів під час війни в Україні.
Надважливий національний первень виявлено
через застосування української мови та
використання елементів національної музичної
мови. Рок-гурти на сьогодні у своїй творчості
використовують
українську
символіку,
проводять концертні виступи на специфічних
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локаціях
з
урбаністичним
акцентом,
закликають до припинення війни, через музику
комунікують із зарубіжним слухачем, всебічно
підтримують український народ у його
боротьбі із загарбником.
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ВІТЧИЗНЯНА ГІТАРНА ШКОЛА: ІСТОРИЧНА СПАДКОВІСТЬ
ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мета роботи – проаналізувати проблеми історичної спадковості виконавських традицій вітчизняної гітарної
школи й узагальнити перспективи розвитку гітарного мистецтва у вітчизняному культурно-освітньому просторі
в контексті еволюції гітаристики. Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано
історико-теоретичний та виконавський аналіз. Наукова новизна. Висвітлено специфіку виконавських традицій
і національних шкіл, а також результати аналізу перспектив розвитку вітчизняної гітарної школи в умовах
сьогодення. Зроблено спробу окреслити сучасну «постмодерністську» мистецьку ситуацію в Україні. Висновки.
У статті проаналізовано історію виникнення гітари як професійного музичного інструмента та історію
виконавства на класичній гітарі в Україні в контексті впливу західноєвропейської виконавчої культури. Описано
розвиток гітарних шкіл у мистецьких закладах вищої освіти України, гітарне мистецтво розглянуто в межах
актуального постмодерного дискурсу та в контексті розвитку світового гітарного мистецтва.
Ключові слова: українська гітарна школа, гітарне мистецтво, гітара, виконавська традиція, виконавська
школа, історіогенеза гітарного мистецтва.
Tushchenko Mykhaylo, senior lecturer, Institute of Arts, Borys Grinchenko Kyiv University
Domestic Guitar School: Historical Heritage of Performance Traditions and Development Prospects
The purpose of the article is to analyse the problems of historical heredity of performing traditions of the domestic
guitar school and to provide a generalised view of the prospects for the development of guitar art in the domestic cultural
and educational space in the context of the guitar evolution. Research methods. Historical-theoretical and executive
analyses were used to solve the tasks of the research. Scientific novelty. This paper is a highlight of the specifics of
performing traditions and national schools, as well as the results of the analysis of prospects for the development of the
domestic guitar school in modern conditions. There is an attempt to shed light on the current “postmodern” artistic
situation in Ukraine. Conclusions. The article covers the history of the guitar origin as a professional musical instrument
and the history of performance on the classical guitar in Ukraine in the context of the influence of Western European
performing culture. The development of guitar schools is analysed in tertiary artistic establishments of Ukraine, a guitar
art is considered within the framework of actual postmodern discourse and in the context of development of world guitar art.
Key words: Ukrainian guitar school, guitar art, guitar, performing tradition, performing school, historiogenesis of
guitar art.

Актуальність теми дослідження. Історія
гітарного мистецтва в Україні почалась близько
150 років тому, і це є значно пізнішим часом
поширення інструмента, ніж у Західній Європі.
Але за цей період гітара встигла не тільки
заявити про себе на побутовому рівні, але й
досягла досить прогресивного професійного
рівня, запропонувавши світові декілька
виконавських
шкіл,
що
акумулювали
національні та світові традиції.
© Тушенко М. М., 2022
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У сучасних умовах об’єктивне дослідження
історичного розвитку вітчизняної музичної
культури постає одним із першочергових та
актуальних завдань у контексті наукового
осмислення. Проблема дослідження еволюції
гітарного мистецтва, історичної спадковості
виконавських традицій та подальшого виявлення
виконавського й художнього потенціалу
інструмента є особливо актуальною.

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
Аналіз досліджень і публікацій. У
XX столітті національне гітарне мистецтво як
предмет теоретичного дослідження стало
досить затребуваним. Історія і теорія розвитку
виконавських традицій (зокрема й гітарних) у
різних аспектах були досліджені та освітлені в
працях
В. Грищенко,
М. Давидова,
М. Загайкевич, В. Каменського, О. Леонової та
ін. Провідні виконавські школи проаналізували
Т. Іванніков, В. Манілов, М. Михайленко.
Проблеми історії становлення гітарного
мистецтва в Україні в їх теоретичних та
методичних
аспектах
висвітлювали
В. Доценко, В. Ілляшевич та ін. Але переважна
більшість праць стосується безпосередньо
питання гітарного музично-виконавського
процесу або присвячена теоретичним основам
майстерності музиканта-інструменталіста й
інтерпретації творів. Питання ж, пов’язані з
історичним аналізом процесу виникнення
української гітарної школи в контексті
розвитку світового гітарного мистецтва,
висвітлені недостатньо.
Мета роботи. Дослідження присвячене
теоретичному
висвітленню
національних
виконавських традицій гітарного мистецтва,
еволюції та окресленню перспектив розвитку
українського гітарного виконавства.
Виклад
основного
матеріалу.
За
загальноприйнятою класифікацією музичних
інструментів Е. М. Горнбостеля, К. Закса,
гітару відносять до складених хордофонів з
класу лютнеподібних. Найближчим «родичем»
гітари вважають лютню – інструмент, який був
відомий у Європі ще в середні віки, а досягнув
свого розквіту в епоху Відродження – ХV–
XVI століття. Саме лютнярі довели гру на
струнному інструменті до високого рівня і
зробили її самостійним видом творчості.
До середини XVIII століття лютня
поступово втрачає актуальність, а вже на
початку XVII століття в Італії як самостійний
професійний інструмент починає займати свої
позиції гітара. За короткий термін вона вже
домінує над лютнею, італійські композитори
основну увагу приділяють творам для гітари.
Епоха розквіту класичної гітари, її перший
період, припадає на час з кінця XVIII до 40-х років
XIX століття. У той час народний характер
гітарної музики поступово трансформується, а
гітарне виконавство виходить на рівень
академічного музичного мистецтва. На межі
XVIII–XIX століть історично склались і досі
наявні такі школи гітарного виконавства, як
іспанська, англійська, італійська, французька та
німецька.

Іспанська музична культура – єдина серед
європейських, яка проявила незмінний інтерес
до гітари, причому навіть у той період, коли в
інших країнах стає помітним занепад гітарного
виконавства. Іспанський майстер Антоніо де
Торрес створив класичну гітару сучасного
типу, а засновниками національної гітарної
школи стали Ф. Сор і Д. Агуадо. Іспанська
музична школа, на яку значний вплив справила
народна культура фламенко, своєю чергою
суттєво вплинула на розвиток гітарного
виконавства Західної Європи.
Італійська гітарна школа розвивалася
завдяки діяльності таких композиторів, як
А. Дезідеріо,
К. Маркіоне,
Р. Л. Леньяні,
Ф. Каруллі, М. Каркассі. Вони створили
базовий репертуар для цього інструмента,
починаючи від дрібних п'єс і завершуючи
сонатами й концертами з оркестром. Але
засновником італійської гітарної школи
вважають М. Джуліані (1781–1828), який довів
можливість існування гітари на великій естраді
в ролі сольного інструмента, рівноправного за
своїми можливостями зі скрипкою та
фортепіано.
На становлення і розвиток англійської
гітарної
школи
впливали
здебільшого
музиканти з інших країн (насамперед Іспанії та
Італії), а швидкому визнанню гітари в Англії
сприяли традиції англійських лютністів й
аматорське музикування на цитрі. Однією з
провідних особистостей у розвитку гітарного
мистецтва в Англії був С. Боттон (1760–1820),
який створив перший у країні трактат,
присвячений техніці гри на шестиструнній
гітарі. Відоме місце в інструментальній
культурі посідали композитори У. Уолтон,
Дж. Дюарт; серед виконавців значну роль
відігравали Дж. Брім, Дж. Вільямс, Д. Рассел,
П. Голбрайт.
Формування французької школи певною
мірою
пов’язують
з
популяризацією
шестиструнної гітари на території Іспанії.
Яскравим представником французької гітарної
школи у ХІХ столітті є Н. Кост. Пізніше
французька школа змогла досягти принципово
нового рівня, чому сприяло нове покоління
музикантів-гітаристів, які привели до серйозної
професіоналізації,
оновлення
гітарного
репертуару, появи нових засобів виразності.
Французьке виконавство збагатило себе
музичним колоритом країн Латинської
Америки та Середньоазійського регіону.
Німецька гітарна школа, хоч і не мала
історичного фундаменту національної гітарної
практики, виявила схожі риси розвитку з
іншими
європейськими
національними
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школами.
Першими
представниками
Німеччини в гітарному виконавстві стали
композитори
Й. Мертц,
Й. Кюффнер,
Й. Вельтмюллер,
К. Шейдлер,
гітаристи
Г. Альберт і З. Беренд.
На межі 30–40-х років XIX століття
починається тривалий період занепаду в
гітарному мистецтві в європейських країнах,
який менш за все проявився в Іспанії. Саме з
відродженням
національної
іспанської
музичної школи, засновником якої був
композитор і піаніст І. Альбеніс, пов’язують
новий розквіт гітари. Традиції Альбеніса
розвивали його молодші сучасники –
композитор, піаніст Е. Гранадос, а також
гітарист Ф. Таррега-Аксес. Типовим поглядом
на гітару у ХХ столітті можна вважати
творчість А. Сеговія, який акцентував на
необхідності іншого погляду на класичну
гітару як на інструмент, що придатний не лише
для розважальної чи суто фольклорної музики.
У Німеччині початок ХХ століття привніс
в гітарне мистецтво нові тенденції, а саме –
відгалуження «нововіденського» авангарду, що
остаточно
засвідчило
сприйняття
композиторами гітари на рівні з іншими
«академічними інструментами».
Підсумовуючи
розділ,
присвячений
розвитку класичної гітари в країнах Західної
Європи,
зауважимо,
що
на
всьому
європейському просторі гітара поступово
перестала асоціюватися з народною культурою
і набула статусу концертного інструмента, для
якого були сформовані певні виконавські
вимоги. Все це призвело до поступового
ускладнення репертуару та виникнення творів
складного авангардного характеру.
Період
формування
і
становлення
української гітарної школи (як й інших гітарних
шкіл Східної Європи) розпочався значно
пізніше порівняно із західноєвропейськими.
Тож гітарне виконавство на території України
відчуло на собі вплив й увібрало в себе риси
вже
сформованих
на
той
час
західноєвропейських шкіл, менше ніж за
250 років досягнувши професійного рівня.
У той час, коли в Західній Європі,
насамперед в Іспанії, починається етап
становлення
гітари
як
самостійного
інструмента, в Україні відбувається тільки
зародження гітарного мистецтва та з’являються
перші відомості про українських гітаристів.
Точніше до середини XVIII століття на теренах
України існувала традиція лютнярства.
Процеси, що протікали в Європі в середині
ХVIII століття (ідеться про набуття гітарою
звичного для нас вигляду й остаточне
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формування гітарної школи в Іспанії,
популяризацію інструмента), призвели до
появи гітари на території України, а відтак
вплинули на зародження національного
гітарного виконавства.
У західних регіонах України, завдяки їх
географічному розташуванню та історикополітичним умовам, найбільш активно
виявився
взаємовплив
різнонаціональних
культурних тенденцій. Однією зі стильових
тенденцій
ХІХ століття
стало
явище
галицького бідермаєру, у якому важливу роль
відіграло саме мистецтво гри на гітари.
Більшість композиторів доби бідермаєру
поєднували свою творчість з виконавською та
педагогічною діяльністю. Ми не маємо змоги в
статті приділити увагу всім діячам раннього
етапу становлення гітарного мистецтва, але
згадаємо двох митців, діяльність яких відчутно
вплинула на розвиток сучасної української
виконавської школи – Марка Соколовського та
Михайла Вербицького.
З ім’ям М. Соколовського передусім
пов’язують становлення раннього етапу
класичної
гітарної
традиції.
Талант
Соколовського можна назвати унікальним
явищем, бо цей музикант сформував свій
власний стиль, не спираючись ні на які
теоретичні засади (на той час уже була відома
школа М. Джуліані), поєднуючи виконавські
прийоми гітарного мистецтва з прийомами
скрипкового та фортепіанного виконавства.
Найвизначнішим представником галицького
гітарного мистецтва, позначеного стилістикою
романтизму й бідермаєру, став М. Вербицький.
Він був одним з перших професійних
композиторів Галичини, який вніс великий
вклад у розвиток вітчизняного гітарного
мистецтва на його ранньому етапі та був
помітною постаттю серед виконавців того часу.
Вербицький є автором першого посібника в
Україні з навчання гри на гітарі «Поученіє
Хітари», а також збірки «Guitarre № 16», до якої
входять лише гітарні музичні твори (31 п’єса).
На початку ХХ століття гітарне мистецтво
поступово професіоналізується та переходить
на якісно новий рівень, незважаючи на складні
умови. Розвиток виконавських традицій
гітарного мистецтва України у 20–30-ті роки
пов’язаний з діяльністю Марка Мусійовича
Геліса, який став організатором і першим
викладачем класу народних інструментів в
Музичному технікумі (1924 р.), у Музичнодраматичному інституті імені М. Лисенка
(1928 р.), з 1934 року – на відділі, а пізніше на
кафедрі народних інструментів Київської
консерваторії.

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
Київська гітарна школа, яка бере початок
з класу М. Геліса (перші випускники −
Я. Пухальський, К. Смага), продовжує розвиватись,
попри складні випробування радянської системи.
Я. Пухальський видає перший в Україні
посібник для педагогів по класу гітари –
«Методику викладання гри на гітарі». К. Смага
багато років працював над транскрипціями
класичних творів для гітари, обробками
народних і популярних пісень, результатом
чого стала публікація серії нотних збірок.
У період радянського «застою», який був
відчутним і в культурному середовищі,
справжнім свіжим «ковтком» для розвитку
гітарного мистецтва стала естрадно-джазова
традиція, одним із фундаторів якої вважають
В. Манілова, учня К. Смаги. Іншим «титаном»
гітарної джазової традиції в Україні є
В. Молотков, перший викладач гітари на
естрадно-джазовому факультеті київського
училища
ім. Р. Глієра.
Його
посібники
«Джазова імпровізація на гітарі» (1983 р.) та
«Аранжування для гітари» (1997 р.) стали
майже не єдиними для студентів-гітаристів
не тільки в Україні, а й на всьому
пострадянському просторі. А підручник
«Техніка
джазового акомпанементу на
шестиструнній гітарі» (1979 р.), створений у
співавторстві з В. Маніловим, став єднальною
ланкою
між
вітчизняною
естрадновиконавською
традицією
та
світовими
джазовими традиціями.
За період незалежності в Україні остаточно
сформувались чотири самобутні школи
гітарного виконавства. Окрім уже згаданої
київської, це харківський, львівський та одеський
осередки гітари в Україні. Витоки харківської
виконавської школи сягають кінця 1930-х років.
1939 року в Харківському музичному училищі
було відкрито клас гітари, де викладали
М. Лисенко, М. Фатєєв, пізніше – В. Петров,
М. Набойченко, Є. Богдан, В. Гризодуб. У
1970-ті роки був відкритий клас гітари в
Харківському інституті культури (зараз
Харківська державна академія культури) та в
Харківському
музичному
училищі
ім. Б. Лятошинського. 1989 року розпочинається
викладання гітари в Харківському державному
інституті
мистецтв
(зараз
ХДУМ
ім. І. Котляревського), провідним викладачем
класу гітари стає В. Доценко.
Фахове викладання гітари у ВНЗ Одеси
остаточно утвердилося порівняно пізно – клас
гітари в Одеській консерваторії було відкрито
лише 1994 року (викладання вели Б. Демидов,
В. Жадько, О. Хорошавіна). Хоча фундамент

професійного викладання гітари в Одесі заклав
виконавець і педагог З. Кіпченко ще 1904 року.
Яскравим представником одеської виконавської
школи є А. Шевченко, який став одним із
перших гітаристів на пострадянському
просторі, хто познайомив українського слухача
з культурою фламенко та вивів цю іспанську
традицію на українську професійну сцену.
Завдяки
безпосереднім
зв'язкам
із
новітніми тенденціями європейської гітарної
школи львівська гітарна школа посідає
особливе місце серед українських. Фахове
викладання гри на гітарі у Львові нерозривно
пов’язане з іменем Г. Казакова, який очолив
створений
1946 року
відділ
народних
інструментів у консерваторії.
У ХХІ столітті гітарне мистецтво в Україні
стає дедалі помітнішим, його сприймають як
феномен серед європейських гітарних шкіл.
Творча спадщина сучасних українських
композиторів, які пишуть для гітари
(А. Андрушка,
М. Вігули,
Є. Мілки,
Д. Радзецького, О. Солов’яненка, М. Стецюна,
А. Шевченка
й
ін.),
характеризується
подальшим пошуком власних рис, які б
презентували її оригінальність і цілісність у
вимірі світової культури.
Одним зі стилів, який дає змогу
створювати
своєрідний
та
унікальний
репертуар,
став
постмодернізм,
що
характеризується тотальним синтезом всіх
напрямів і мистецтв. У межах цього стилю
сучасні національні композитори отримали
можливість
поєднувати
різностильові
компоненти для утворення стильових міксів, а
також шукати нові форми й методи у своїй
творчості. Проведений аналіз їх творів
свідчить, що композитори вільно оперують як
етнічно-характерними,
фольклорними
елементами, що походять з народної творчості,
так і традиціями багатьох напрямів та стилів
європейської музичної культури – від ознак
барокового й класичного мистецтва до
джазової стилістики та інтонацій «вуличного»
пласту музики.
До
стильових
експериментів
постмодернізму у своїй творчості вдається
київський
композитор
і
гітарист
О. Солов’яненко,
поєднуючи
пісеннотанцювальний український фольклор з
гармонічними
рисами
та
ритмічними
особливостями
різностильової
музики
попередніх епох. Так, поєднання в одному з
творів мелодійної лінії коломийки з рок-нрольним басовим рифом дало змогу
композиторові надалі представити свій новий
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авторський стиль «колорол», назва якого також
є синтезом – від поєднання слів «коломийка» та
«рок-н-рол».
Іншим
прикладом
постмодернового твору в О. Солов’яненка, у
якому застосовано один з найхарактерніших
прийомів постмодернізму – цитування, є
«Іспанська фантазія», де іспанська фольклорна
основа (мелодико-ритмічний малюнок танцю
«Сальвадор») поєднана з темою французького
композитора Жоржа Бізе з опери «Кармен», а
також класичними рисами – варіаційним
розвитком та каденціями класичного типу.
Вільною взаємодією «старих» і «нових»
стилів
характеризується
творчість
західноукраїнського
композитора-гітариста
А. Андрушка. Його концепція взаємодії зі
«словником» старовинної музики спирається
передусім на її жанрові архетипи, доказом чого
є Партита № 1 (2003), яка посідає почесне місце
серед подібних опусів для гітари інших авторів –
численних concerto grossi, сюїт, пасакалій,
прелюдій, фуг тощо.
Міксує
зі
стилями
ще
один
західноукраїнський
композитор-гітарист
М. Вігула. Риси постмодернізму особливо
відчутні в таких творах, як Прелюдії №2 та №5,
«Соната №2» ор. 78 (третя частина написана як
рок-медитація) для гітари-соло, «Соната»
ор. 160 для флейти і гітари.
Категорія національного, яку визначають
центром постмодернізму, бо вона сприяє
народженню нового культурного типу, яскраво
проявляється в А. Андрушка в «Гуцул Фест», а
у М. Вігули цікавим із цього погляду є твір
«Душа і струни» (для гітари з оркестром).
Перший згаданий твір вдало обігрує фольклор
жителів Карпат; стилістика другого твору,
написаного під впливом творчості іспанського
гітариста Пако де Люсії, поєднує український
фольклор та іспанське фламенко, розкриваючи
найяскравіші риси обох стилів.
Висновки. Отже, українське гітарне
музичне виконавство є феноменом, що
характеризується особливими історичними
умовами формування та розвитку виконавської
практики, а також яскравою національною
специфікою, що постає як результат тісних
звʼязків зі всесвітньою музичною культурою.
Українське гітарне мистецтво запропонувало
світові
декілька
національних
шкіл,
представники яких (гітаристи-виконавці й
педагоги) розвинули гітарне мистецтво до рівня
професійного, запровадили світові виконавські
традиції та інтегрували в них традиції
національного інструменталізму. Сучасні митці
розкривають великий потенціал інструмента,
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що дає змогу розглядати гітарне мистецтво в
межах актуального постмодерного дискурсу та
в контексті розвитку світового гітарного
мистецтва.
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РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОРКЕСТРОВИХ ДИРИГЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Метою роботи є дослідження розвитку виконавської культури оркестрових диригентів у процесі
магістерської підготовки задля забезпечення подальшого успішного працевлаштування майбутніх фахівців.
Методологія дослідження. У статті використано загальнонаукові (узагальнення, порівняння, індукція і дедукція)
та емпірико-теоретичні методи (аналіз, синтез) для осмислення літератури з окресленої теми. Системноструктурний аналіз із застосування цілого спектру методів (семіотичного, культурологічного, теоретичного
узагальнення) дав змогу комплексно осягнути заявлену квестію. Наукова новизна. Вирішено важливе наукове
завдання, котре полягає в напрацюванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку
виконавської культури оркестрових диригентів у процесі магістерської підготовки. Набули подальшого розвитку
дослідження розвитку виконавської культури оркестрових диригентів. Висновки. Встановлено, що диригування
визначають як один з різновидів музично-виконавського мистецтва, що виражає мистецтво керування музичним
колективом. Зʼясовано, що оркестрове диригування засноване на системі рухів рук та вимагає від оркестрового
диригента всебічної освіченості: музично-теоретичної підготовки, активної волі, хорошої пам’яті, тонкого слуху,
синтезу психологічного й інформаційного начал. Визначено, що мануальна техніка в системі експресивної
виразності оркестрового диригента слугує тонким і довершеним каналом передачі динаміки художніх почуттів,
внутрішнього відчуття художнього образу, що проявляється в жесті, погляді, міміці оркестрового диригента.
Зʼясовано, що виконавська культура оркестрового диригента містить у собі не лише світобачення автора, але й
стиль оркестрового диригента, який відрізняють досконалі естетичні погляди, інтереси, смаки. Стверджено, що
оркестровий диригент, щоб володіти виконавською культурою на високому рівні, має постійно підвищувати свій
професійний рівень.
Ключові слова: виконавська культура, оркестровий диригент, оркестрове диригування.
Shumsky Mykola, People's Artist of Ukraine, Professor, Head of Department of Instrumental and Performance
Training, Nizhyn Mykola Gogol State University
Development of Performance Culture of Orchestra Conductors in the Process of Master's Training
The purpose of the article is to study the development of the performance culture of orchestra conductors in the
process of master's training in order to ensure the further successful employment of future specialists. Research
methodology. The research used general scientific (generalisation, comparison, induction, and deduction) and empiricaltheoretical methods (analysis, synthesis) to understand the literature on the article issue. System-structural analysis using
a whole range of methods (semiotic, cultural, theoretical generalisation) enabled comprehensive understanding the stated
issue. Scientific novelty. The scientific novelty of the results obtained in the article is determined by the solution of an
important scientific task, which consists in developing theoretical provisions and practical recommendations regarding
the development of the performing culture of orchestra conductors in the process of master's training. The article further
developed the study of the performance culture of orchestral conductors. Conclusions. It has been established that
conducting is defined as one of the varieties of musical performance art, which expresses the art of managing a musical
team. It has been found that orchestral conducting is based on a system of hand movements, which requires an orchestral
conductor to have comprehensive education, musical and theoretical training, active will, good memory, fine hearing,
synthesis of psychological and informational principles. It has been determined that the manual technique in the system
of expressiveness of the orchestra conductor serves as a subtle and perfect channel for transmitting the dynamics of artistic
feelings, the inner feeling of the artistic image, which is manifested in the gesture, look, and facial expressions of the
orchestra conductor. It has been found that the performing culture of an orchestra conductor carries not only the worldview
© Шумський М. О., 2022
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of the author, but also the style of an orchestra conductor, which is distinguished by perfect aesthetic views, interests, and
tastes. It has been determined that the performance culture of an orchestra conductor at its highest level acts as the ability
of an orchestra conductor to consciously assimilate, form, actualise, multiply, preserve, and transfer professional value to
increase the effectiveness of conducting activity.
Key words: performance culture, orchestra conductor, orchestra conducting.

Актуальність теми дослідження. Розвиток
виконавської культури оркестрових диригентів
є
провідним
стратегічним
завданням
мистецької освіти. Наявний досвід професійної
підготовки оркестрового диригента у вищій
школі дає змогу розглядати навчання як
важливий чинник, завдяки якому студенти
опановують історію, теорію оркестрового
виконавства, формують уміння і навички
диригентської техніки, всебічно розвивають
свою виконавську культуру. Ефективності
навчання і виховання здобувачів сприятимуть
відповідність завдань і змісту тієї чи іншої
навчально-пізнавальної
операції,
наукова
обґрунтованість, доцільність та якість її
використання.
Актуальність зазначеної проблеми полягає
в необхідності саме на рівні магістерської
освітньої програми з музичного мистецтва, в
інтенсивному
розвиненні
виконавської
культури майбутніх оркестрових диригентів,
що
стане запорукою
високого рівня
професійної майстерності випускників. Отже,
майбутній оркестровий диригент повинен бути
здатним і готовим до різних видів професійної
діяльності:
художньої,
організаційної,
управлінської, педагогічної, інформаційноаналітичної,
інноваційної,
діагностичної,
методичної, консультативної та освітньої – у
фаховому та особистісному аспектах.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Різноманітні складники специфіки та розвитку
виконавської культури диригентів розглядають
у своїх розвідках відомі науковці та митціпрактики.
Зокрема,
праці
М. Бурбана,
Ю. Волкової,
В. Дейнеги,
В. Доронюка,
М. Канерштейна, М. Колесси, Л. Костенко,
Р. Кофмана,
М. Ляшка,
Г. Макаренка,
Т. Медвідь, Ю. Пучко-Колесник, Л. Серганюк,
Ю. Серганюка, Ю. Ткач, Л. Шумської та ін.
присвячені
аналізу
окремих
аспектів
професійної діяльності хорових та оркестрових
диригентів. При цьому не набула достатнього
висвітлення проблема розвитку виконавської
культури оркестрових диригентів у процесі
магістерської
підготовки
в
контексті
глобалізаційних процесів, що вплинули на
генезис
і
становлення
професійних
компетентностей диригента.
Метою роботи є дослідження розвитку
виконавської культури оркестрових диригентів
у процесі магістерської підготовки задля

забезпечення
подальшого
успішного
працевлаштування майбутніх фахівців. Для
досягнення мети визначено такі завдання:
проаналізувати
розвиток
виконавської
культури в майбутніх оркестрових диригентів
через аналіз освітнього стандарту їх
спеціальності; провести загальний огляд
навчальних компонентів в освітніх програмах з
оркестрового диригування з позиції розвитку
виконавської
культури
оркестрових
диригентів. При проведенні дослідження були
використані загальнонаукові й спеціальні
методи дослідження, зокрема аналіз і синтез,
порівняння,
узагальнення,
системноструктурний аналіз.
Виклад основного матеріалу. Від моменту
початку навчання мистецтву оркестрового
диригування
існує
безліч
специфічних
складнощів,
спричинених
неможливістю
повсякденно
комунікувати
зі
своїм
«інструментом» – оркестром. Такий процес
виявляє рису умовності, яка реалізується в
тому, що оркестровий диригент безпосередньо
відтворює виконувану музику за допомогою
рухів рук – своєрідної «мови жестів».
Красномовність жестів оркестрового диригента
як найважливіший чинник професійної
майстерності
є
системоутворювальним
компонентом навчального процесу, що сприяє
розвитку виконавської культури. Тому в
музичній педагогіці роблять акцент на
засвоєнні «суми прийомів, що надають змогу
оркестровому диригентові передавати всі його
інтенції: потрібну «інформацію» про темп,
ритм, метр, характер, динаміку; показ головних
вступів, трактування твору самим оркестровим
диригентом» [1, 4; 2].
Дослідники
музично-виконавської
творчості та музиканти-практики визнають цю
категорію художньої діяльності особливим
даруванням:
можна
бути
блискучим
музикантом, однак так і не мати здатності
опанувати
мистецтво
оркестрового
диригування, що являє собою художню
діяльність високої складності й наявна лише в
колективному
ансамблевому
виконанні,
оскільки координує творчість усіх учасників
оркестру,
хору,
диференційованих
виконавських ансамблів.
Щоб здійснити перехід до дослідження
виконавських
аспектів
у
контексті
безпосередньо оркестрового диригування,
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потрібно встановити дефініцію вживаного
терміна та головні специфічні ознаки
оркестрового виконавства. Диригування (від
франц. «diriger» – «направляти», «управляти»,
«керувати») є одним з різновидів музичновиконавського
мистецтва,
що
виражає
мистецтво керування музичним колективом
(оркестром, хором, ансамблем, оперною
трупою тощо) у репетиційному процесі, а також
у ході публічного виконання музичного твору
та реалізується оркестровим диригентом, який
має на меті передати колективу свої художні
наміри, власне тлумачення задуму композитора,
забезпечує ансамблеву злагодженість і
технічну досконалість виконання.
Оркестрове диригування ґрунтується на
системі мануальних прийомів, технічна
досконалість яких детермінована глибиною
музично-теоретичної
бази,
естетичного
світобачення, здатністю до асоціативного
мислення диригента й охоплює величезне коло
завдань, містить у собі музично-психологічні
складові:
ідеальну
музичну
пам’ять,
диференційований слух, особистісну сугестію,
синтез психологічного й інформаційного начал.
Освітні пріоритети ґрунтуються на
значущості таких якостей оркестрового
диригента: високий рівень загальної музичної
культури, знання музичного мистецтва,
відповідний ступінь обдарованості, які мають
базуватися на наявності музичного слуху,
фізичній підготовці, психологічних вольових
якостях,
організаторсько-педагогічних
здібностях і навичках, здатності створювати
переконливу
художню
інтерпретацію
музичного твору [3, 30–31].
Музичний твір, на відміну від інших видів
мистецтв (живопису, скульптури чи літератури)
не може функціонувати самостійно – його
озвучує шляхом створення виконавської
інтерпретації музикант, який своїм виконанням
демонструє розуміння концепції твору, власний
художній смак [4].
Встановлено, що мануальна техніка в
системі експресивної виразності оркестрового
диригента слугує тонким і довершеним
каналом передачі динаміки художніх почуттів,
внутрішнього відчуття художнього образу, що
проявляється в жесті, погляді, міміці
оркестрового диригента й залежить від ерудиції
оркестрового диригента, яскравості його
емоційних почуттів.
Відтворення експресивної виразності
диригування є процесом двостороннім і
взаємозумовленим: накопичені життєві емоції
надають змогу глибше проникнути в образну
сутність музичного твору, а збагачене почуття
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сприяє розвитку інтелектуально-емоційної та
виконавської
культури
оркестрового
диригента. У процесі навчання і формування
виконавської культури оркестрового диригента
особливо важливе значення набуває вивчення
фахових дисциплін [5; 6].
Самобутність
мануального
стилю
перебуває в прямій залежності від багатства
почуттів і творчих уявлень оркестрового
диригента, які формуються в результаті
життєвого та виконавсько-професійного досвіду.
У диригентсько-виконавському мистецтві
рухові відчуття мають вирішальне значення.
Робота з розвитку технічної довершеності
диригентського апарату, яка є компонентом
виконавської
культури
оркестрового
диригента, не може проходити абстрактно,
оскільки полягає в розвитку відповідних
рухових уявлень на базі слухових і у
виробленні синхронного м’язово-слухового
зв’язку.
Як відзначають науковці, виконавську
культуру оркестрового диригента формують
найкращі риси авторської творчості, що
спричинена
потребою
реалізувати
композиторський задум, передати закладені у
творі ідеї та погляди. Виконавська культура
оркестрового диригента містить у собі не лише
світобачення автора, але й стиль оркестрового
диригента, її відрізняють відмінні естетичні
погляди, інтереси, потреби, смаки. Формування
професійної
майстерності
оркестрового
диригента й становлення його виконавської
культури взаємопов’язані із рівнем розвитку
його особистісної культури, структура якої
співзвучна із психологічними особливостями
особистості.
Виконавська
культура
оркестрового
диригента на своєму вищому рівні постає в
його здатності свідомо засвоювати, формувати,
актуалізувати,
примножувати,
зберігати,
передавати
професійну
цінність
для
підвищення
ефективності
диригентської
діяльності. Одним із найважливіших завдань
розвитку високого рівня виконавської культури
оркестрового
диригента
є
формування
фахового музично-виконавського мислення.
Музично-виконавське
мислення
–
це
специфічний вид розумової діяльності, що є
узагальненим,
складноопосередкованим і
комплексним відображенням дійсності у
процесі розвʼязання відповідних виконавських
завдань перекладу змісту музичного твору із
нехудожньої матеріальної системи (нотний
контекст) у художню (процес виконання
твору).
Як
стверджують
дослідники,
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найважливішим
структурним
елементом
музичного мислення є образний компонент [9].
Отже, можемо відзначити, що виконавська
культура оркестрового диригента – це складне
інтегроване поняття, що є показником
професійної компетентності оркестрового
диригента, має досить складну структуру і як
частина загальної культури особистості
оркестрового диригента містить комплекс
особистісних якостей, здібностей, професійних
аспектів, таких як володіння виконавською
технікою та інтерпретаторською майстерністю,
від рівня сформованості яких залежить
загальний рівень виконавської культури
оркестрового диригента.
У процесі магістерської підготовки
оркестрових
диригентів
на
основі
щосеместрової індивідуальної програми з фаху,
що містить зразки української та світової
оркестрової музики, відбувається розвиток
вольових, лідерських якостей, музичного
темпераменту,
емоційності,
артистизму,
системи мануальних прийомів семантичного
характеру, зумовлених жанрово-стилістичною
специфікою виконуваних симфонічних творів.
Однією із найважливіших кондицій
розвитку високого рівня виконавської культури
оркестрового диригента є формування його
професійного
музично-виконавського
інтелекту
й
художньо-філософського
світогляду [11]. Магістерські програми з
оркестрового
диригування
передбачають
досягнення мети, спрямованої на підготовку
конкурентоспроможних
фахівців,
які
сформують загальні та спеціальні фахові
компетентності, що становлять зміст розвитку
виконавської
культури
майбутнього
оркестрового диригента. Стандарт вищої освіти
зі спеціальності «Музичне мистецтво» визначає
весь спектр фахових компетентностей та
результатів навчання, набуття яких зумовить
високий
рівень
виконавської
культури
майбутнього оркестрового диригента й
актуалізує його конкурентоспроможність на
сучасному ринку праці.
З огляду на творче та мистецьке
спрямування процесу магістерської підготовки
оркестрових диригентів виконавська культура
майбутніх фахівців формується як при вивченні
освітніх компонентів, так і в ході проходження
різних видів навчальних практик, участі у
фестивальній
і
конкурсній
діяльності,
мистецьких та соціальних проєктах тощо [12].
Отже, освітній процес навчання оркестрових
диригентів зосереджено на розвитку таких

фахових компетентностей: здатності на
професійному рівні створювати, реалізовувати
й висловлювати власні художньо-естетичні
концепції; здатності інтерпретувати художні
образи в диригентській діяльності; здатності
збирати й аналізувати, синтезувати художню
інформацію
та
застосовувати
її
для
виконавської
інтерпретації;
здатності
розробляти й реалізовувати на професійному
рівні творчі проєкти у сфері диригентської
діяльності; здатності аналізувати виконання
творів симфонічної музики, здійснювати
порівняльний аналіз різних виконавських
інтерпретацій;
здатності
взаємодіяти
з
аудиторією
для
донесення
музичного
матеріалу, вільно та впевнено репрезентувати
свої ідеї, художню інтерпретацію під час
публічного
виступу;
спроможність
до
вирішення основних проблем практичної
діяльності в репетиційній, педагогічній та
творчій роботі [13, 9‒10].
Невід’ємною складовою професійної
підготовки майбутніх оркестрових диригентів є
активна концертна та конкурсна діяльність, що
формує в магістрантів стресостійкість,
здатність бути критичним і самокритичним,
формує такі навички, як командоутворення,
робота з власними психологічними бар’єрами,
здатність репрезентувати себе та власний
творчий продукт, тобто розвиває виконавську
культуру майбутнього оркестрового диригента.
Під час участі в закордонних конкурсах та
фестивалях музичного мистецтва, творчих
стажуваннях
у
майбутніх
оркестрових
диригентів
формується
культурна
та
мультикультурна компетентність, що надає
змогу отримати контакт з культурою, звичаями
та традиціями мистецького й мовного
середовища.
Вміння
працювати
в
мультикультурному середовищі належить до
найважливіших соціальних компетентностей
майбутнього оркестрового диригента [12].
Професійна
підготовка
оркестрових
диригентів передбачає: формування вміння
переконливо вибудовувати концепцію та
драматургію
симфонічного
твору,
демонструвати
індивідуальну
художню
здатність інтерпретувати під час концертного
виступу; професійне володіння знаннями та
навичками інструментального виконавства,
ансамблевого виконавства в репетиційній та
концертній роботі для реалізації диригентської
діяльності; формування музично-аналітичних
умінь жанрово-стильової та образно-емоційної
атрибуції симфонічного твору при створенні
виконавських
інтерпретацій;
здатність
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визначати стильові й жанрові ознаки
симфонічного твору та самостійно знаходити
переконливі шляхи реалізації музичного образу
у
виконавстві;
уміння
демонструвати
оптимальні шляхи розвʼязання управлінськосугестивних проблем; володіння методикою
роботи з оркестром і технологією музичного
менеджменту в оркестровому мистецтві [13; 16].
Наукова новизна дослідження полягає в
розгляді змістових складових розвитку
виконавської культури майбутніх оркестрових
диригентів у межах магістерської підготовки на
основі нового державного стандарту вищої
освіти зі спеціальності 025 «Музичне
мистецтво», що забезпечить випускникам
фахову відповідність та успішну професійну
реалізацію на сучасному ринку праці.
Висновки.
На
основі
проведеного
дослідження дійшли висновку, що в умовах
інтенсифікації інтеграційних процесів розвиток
виконавської культури оркестрових диригентів
у процесі магістерської підготовки набуває все
більшої актуальності та має передбачати
розширення музично-естетичних знань і вмінь
здобувачів на основі поетапного формування
загальномузичного інтелекту та професійного
диригентського світогляду.
У результаті компетентнісно орієнтованого
навчання майбутні оркестрові диригенти
набувають здатності працювати з художнім
матеріалом вищого порядку, самостійно
набувати нові знання, розвивати особистий
творчий потенціал протягом життя, створювати
унікальні художні інтерпретації, здійснювати
високохудожню
акустично-інтонаційну
матеріалізацію нотного контексту, очолювати
та просувати в соціумі оркестровий колектив.
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«ДОМАШНІ СПІВАНИКИ» С. МОНЮШКА
ТА ДУХОВНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ БІДЕРМАЄРУ
Мета статті – виявлення жанрово-стильової специфіки циклу С. Монюшка «Домашні співаники» в контексті
духовно-стильових настанов мистецтва бідермаєру, зокрема й у його польській «моделі». Методологія
дослідження спирається на загальнонаукові та спеціальні методи, серед яких суттєвими є інтонаційностилістичний, історико-культурологічний, жанрово-стильовий у їх комплексному застосуванні. Наукова
новизна роботи визначена тим, що в ній уперше узагальнено жанрово-стильову специфіку циклу «Домашні
співаники» С. Монюшка в контексті типологічних ознак бідермаєру та його польської «іпостасі». Висновки.
Творчість С. Монюшка – важлива складова польської музичної культури середини XIX століття, що розвивалася
на перетині типологічних ознак романтизму та бідермаєру. Специфіка останнього, представлена практично в усіх
європейських культурах названого періоду, зокрема й у польській, орієнтована на відродження духовних
патріархальних настанов людського буття, на відтворення «побуту, пронизаного релігійністю». У художньомузичній сфері типологія бідермаєру апелює до типового та загальнозначущого, до різноманітних форм
аматорського музикування або до їх стилізації. У межах польської культури його настанови вступають у
взаємодію з ознаками польського шляхетства та сарматизму, а також з традиціями національної пісеннотанцювальної культури. Масштабний цикл «Домашні співаники» С. Монюшка створений на основі кращих
зразків польської (А. Міцкевич, С. Вітвицький, Я. Чечот, Л. Кондратович та ін.), а також європейської поезії
різних епох (Й. Гете, Г. Гейне, В. Гюго, В. Скотт, Дж. Байрон, В. Шекспір). Він охоплює близько трьохсот пісень
та орієнтований на художні запити сімейного кола або салонного зібрання, має духовно-просвітницьке значення,
відтворюючи польський «образ світу» та його етичні цінності.
Ключові слова: польська музична культура XIX століття, камерно-вокальний цикл, камерно-вокальна
творчість С. Монюшка, «Домашні співаники» С. Монюшка, бідермаєр, сарматизм.
Wang Xiaoyu, graduate student, Department of Music History and Musical Ethnography, The Odessa National A.V.
Nezhdanova Music Academy
“Home Songbooks” by S. Monіuszko and Spiritual and Ethical Aspects of the Biedermeier Culture
The purpose of the study is to reveal the genre-stylistic specificity of S. Monіuszko’s cycle “Home Songbooks” in
the context of the spiritual and stylistic instructions of Biedermeier’s art, including in his Polish “model”. The
methodology of the work is based on general scientific and special methods, among which intonation-stylistic, historicalcultural, genre-stylistic methods in their complex application are essential. The scientific novelty of the work is
determined by the fact that it summarises for the first time the genre-stylistic specificity of S. Monіuszko’s “Home
Songbooks” cycle in the context of Biedermeier’s typological features and his Polish “hypostasis”. Conclusions. The
creativity of S. Monіuszko is an important component of Polish musical culture of the middle of the 19th century, which
developed at the intersection of typological signs of romanticism and Biedermeier. The specificity of the latter, presented
in almost all European cultures of the mentioned period, including the Polish one, is focused on the revival of spiritual
patriarchal guidelines for human existence, on the reproduction of “life imbued with religiosity”. In the artistic and
musical sphere, Biedermeier’s typology appeals to the typical and generally significant, to various forms of amateur
music-making or to their stylisation. Within the framework of Polish culture, his instructions interact with the signs of
Polish nobility and Sarmatism, as well as with the traditions of the national song and dance culture. The large-scale series
“Home Songbooks” by S. Monіuszko was created on the basis of the best examples of Polish (A. Mickiewicz,
S. Witvytskyi, J. Chechot, L. Kondratovych, etc.), as well as European poetry of various eras (J. Goethe, H. Heine,
V. Hugo, V. Scott, J. Byron, V. Shakespeare). It includes about three hundred songs and is oriented to the artistic demands
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of a family circle or salon gathering, carries a spiritual and educational burden, reproducing the Polish “image of the
world” and its ethical values.
Key words: Polish musical culture of the 19th century, chamber and vocal cycle, chamber and vocal creativity of
S. Monyushka, “Home Songbooks” by S. Moniushko, Biedermayer, Sarmatism.

Актуальність теми дослідження. «Я нічого
нового не творю; мандрую по польських
землях, натхнений духом польських народних
пісень, і з цих пісень мимоволі переливаю
натхнення до всіх своїх творінь» [9]. У цих
словах видатний польський композитор
С. Монюшко фактично виразив духовноестетичне кредо своєї творчості та її
національне тло. З різноманітної спадщини
композитора найбільш популярним є музичний
театр, зокрема опера «Галька», тоді як інші
сфери його творчої діяльності в повному їх
обсязі менш відомі українському слухачеві та
виконавцям. Сказане стосується і масштабного
зібрання
камерно-вокальної
спадщини
С. Монюшка, яке композитор узагальнив у
12 зошитах-збірках під назвою «Домашні
співаники» («Spiewnik Domowy»). Окремі
твори цього зібрання досить активно
затребувані в сучасній камерно-вокальній та
концертній практиці і тому потребують більш
детального жанрово-інтонаційного осмислення
як складових цього циклу, так і його духовнозмістовної
концепції
загалом,
що
безпосередньо пов’язана зі специфікою
польської музичної культури середини
XIX століття, зокрема з польською «моделлю»
бідермаєру та ідеологією сарматизму.
Аналіз досліджень і публікацій. Життя та
творчість С. Монюшка досить детально
представлені
передусім
у
польській
музикознавчій
бібліографії,
зокрема
в
монографіях W. Rudzinski [22], Zd. Jachimecki
[12], Jan Prosnak [20]. Предметом дослідження
J. Klechta
[13]
є
духовний
світогляд
композитора та його релігійні настанови.
J. Maroszek і R. W. Bednarek [17] узагальнюють
у своїй спільній роботі польське коріння
родини С. Монюшка. Колективна монографія
«Ksiaze Muzyki Naszej. Tworczosc Stanislawa
Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i
europejskiej» [14], видана при Варшавському
університеті імені Ф. Шопена, репрезентує
узагальнення всіх жанрових сфер творчої
діяльності класика польської музики, зокрема й
камерно-вокальної. Матеріали щодо історії
виникнення «Домашніх співаників» та їх
жанрово-інтонаційної природи представлені в
роботі E. Nowaczyk [18], а також у публікаціях
M. Chrenkoff [11],
D. Relidzynska
[21],
I. Sawulska [23].
Творчий шлях С. Монюшка, як відомо,
припав на першу половину та середину

XIX століття, що розвивалися на перетині
суттєвих ознак романтизму та бідермаєру.
Патріархальні настанови останнього, зокрема й
у його польській «іпостасі», збагаченій
традиціями польського сарматизму, склали
предмет цікавих наукових розвідок I. Wegrzyn
[25], І. Подобас [6; 7], у колективній монографії
«Polski biedermeier. Romantyzm “udomowiony”»
[19], а також багатьох сучасних українських
дослідників: Н. Чупріної [10], Н. Петровської
[5]. Панорамний погляд на жанрово-стильові
метаморфози та розвиток бідермаєру а
слов’янському ареалі та в європейській
культурі загалом представлено в дисертації
Ю. Олейнікової [4], публікаціях З. Жмуркевич
[1]. Додамо також, що перший з авторів
проєктує типологію бідермаєру саме на
камерно-вокальну творчість. Більш глибинний
підхід у дослідженні цього явища демонструє
концепція О. Муравської [2; 3], у межах якої
бідермаєр у всій різноманітності його
національних відтворень постає як вагома
складова
феномену
«патріархальноортодоксальної культури». Названі наукові
розвідки формують вагоме тло для вивчення
цього явища, зокрема в польській музичній
культурі XIX століття. Поетика «Домашніх
співаників» С. Монюшка виявляє суттєвий
вплив цієї культурно-історичної традиції, хоча
поки не стала предметом мистецтвознавчих та
культурологічних узагальнень і тому потребує
подальших досліджень у цій царині.
Мета роботи – виявлення жанровостильової специфіки циклу С. Монюшка
«Домашні співаники» в контексті духовностильових настанов мистецтва бідермаєру,
зокрема й у його польській «моделі».
Виклад основного матеріалу. Концепція
бідермаєру як вельми показового художнього
явища епохи Реставрації, що репрезентувало
один з «духовних модусів» світосприйняття
європейської людини того часу, в останні
десятиліття стала предметом активного
дослідження та обговорення [див. про це
детальніше: 3, 311; 4]. Картина європейської
культури окресленого періоду, зокрема й
музичної, з показовим для неї акцентуванням
на глибинах і висотах людського «я», а також
як «століття приватного життя» (Х. Зедльмайр),
що ідеалізувало та виявляло сакральний
підтекст повсякденного життя індивіда, не
віддільна від бідермаєру. Тому «критичні
закиди на адресу “міщанства” й “вузькості
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обивательського маленького світу”, що
пов’язують
з
бідермаєром,
поволі
поступаються місцем глибокому інтересу та
вивченню цього феномену, його епохи та
репрезентантів» [3, 313].
Сам термін «бідермаєр» як утілення
«побуту, пронизаного релігійністю», його
найменування, історія виникнення, показове
для нього коло тематики та образності тісно
пов’язані передусім з німецькомовним світом
та його культурою, у межах якої формується і
відповідний тип героя, простодушність,
добропорядність, скромність, домовитість
якого генетично пов’язані з християнськими
чеснотами. Акцентуючи на суттєвій ролі цього
стилю в декоративно-прикладному мистецтві,
малярстві, музиці й художній літературі,
З. Жмуркевич підкреслює, що «з відходом
романтичного героїзму, на противагу героїзму
романтиків,
виникає
бідермаєрівське
повістярство,
позначене
різними
компромісами. У творах цього напряму
переважала чутливість, легка вразливість,
певною мірою навіть сентиментальність.
Бідермаєрівський світогляд опирався на
тенденції, які вели до злагодженого,
умиротвореного образу світу, на концепцію
Бога, що сприяє людям реалізувати себе не
стільки у великих справах, як у повсякденному
житті.
Щоденні
справи
позбавлені
романтичного геройства. Бідермаєр трактує
людину як істоту, здатну перемогти зло шляхом
етичного зусилля. Тому тут домінують етика та
мораль» [1, 131].
Музична іпостась бідермаєру, на думку
багатьох
дослідників,
орієнтована
на
аматорське музикування або на його
стилізацію. Іншим питомим середовищем для
розвитку цього мистецтва є салонна культура.
У цьому плані показовим є задум циклу
«Домашні співаники» С. Монюшка, поетика
якого звернена як до узагальнень польської
фольклорної традиції, так і до духовнопатріотичних настанов буття польського
салону, що в кінцевому підсумку єднали
польську націю в період драматичних
соціально-політичних випробувань її історії.
Аналогічного
роду
творчо-стильове
спрямування є показовим і для інших культур
європейського регіону в епоху Реставрації, що
підготували
базис
для
формування
різноманітних
національних
«моделей»
бідермаєру: української, російської, датської,
італійської тощо. Показовою в цьому плані є
згадувана концепція О. Муравської, яка
досліджує
східнохристиянське
духовне
«коріння» західноєвропейської культури та
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музики, висуваючи ідею про «патріархальноортодоксальний
тип
культури»,
який
спирається
на
ранньохристиянські
ідеї
«Господнього
Домобудівництва»,
«Домострою».
Сформовані
в
межах
східнохристиянської практики, вони визначали
«не тільки духовне цілепокладання людського
життя, спрямованого до Преображення, але й в
кінцевому підсумку гармонію земного і
Небесного при сакралізації-одухотворенні всіх
рівнів людського буття. Архетипами подібного
типу культури є Дім, Сім’я, Батько, Рід,
Ієрархія в їх християнському розумінні» [3, 60–
61]. Крім того, притаманна їй гармонійність
світосприйняття сусідить тут з толерантним
ставленням до інших релігійних концепцій,
зокрема й у межах християнства, що нівелюють
в кінцевому підсумку національні та конфесійні
розмежування соціуму, сприяючи його
об’єднанню
на
засадах
вселюдських
сакральних Істин.
Спираючись на провідні положення
позначеного типу культури, О. Муравська
виявляє також «патріархально-ортодоксальну
ґенезу стилістики бідермаєру, орієнтовану на
втілення в художніх формах ідей “побуту,
пронизаного
релігійністю”
(А. Кантор),
“великого в малому”, гармонії всесвіту і
людини, а також на звернення до відповідного
типу героя – “маленької людини”, типаж якої
сходить до біблійних й агіографічних джерел»
[2, 33].
Позначені типологічні ознаки бідермаєру
та
його
духовно-патріархальна
ґенеза
виявилися вельми суттєвими й для польської
культури першої половини XIX століття, де
його стильові настанови контактували з
національними традиціями «шляхетства»,
«сарматизму» та «ягеллонства». «Шляхетський
стан склав ядро національної державності в
Польщі – такими є історичні реалії, апогеєм
яких стало правління короля Ягелло-Ягайло,
що оголосив рівноправність у сеймі
католицької та православної шляхти (курсив
наш – В. С.). Так у Польщі перемогла ідея
віротерпимості, закладена ідеями Кирилівської
традиції – за умов розділених церков» [7, 275].
Консервативність,
традиціоналізм
шляхетсько-сарматської культури, її звернення
до
«золотого
минулого»
стимулюють
особливого роду значимість у ній духовної та
культурно-історичної спадщини попередніх
поколінь, у межах якої прикладна «побутова»
сфера життєдіяльності людини зближується з
Буттєвим. Сказане співвідносне з польською
пісенно-танцювальною
культурою,
з
літературно-поетичною творчістю, історія яких
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нараховує багато століть. Показовою в цьому
плані є і поема А. Міцкевича «Дзяди», «ідея
якої була визначена слов'янською (зокрема й
польською) ритуальною традицією поминання
предків. Позначені духовні установки так чи
інакше <…> підсилювали значення родинних і
родових зв'язків у становій консолідації
шляхти, а також робили сім'ю важливим
елементом “структури сусідств”, сприяючи тим
самим процесам консолідації соціуму, що
здійснюються на основі національної духовнопатріархальної традиції» [5, 35]. Зазначимо, що
поетична спадщина А. Міцкевича, спрямована
на відтворення духовно-етичних настанов
польського «образу світу», була також
предметом
активної
творчої
уваги
С. Монюшка.
Значна
кількість
творів
«Домашніх співаників» була створена саме на
його тексти.
Отож саме на цьому духовно-історичному
тлі польської культури формуються етичні й
естетичні настанови бідермаєру, що досить
часто фігурує в мистецтвознавчій літературі і
як «шляхетський бідермаєр», і як «варшавський
бідермаєр». Підсумовуючи його сутність та
певною мірою протиставляючи його естетиці
романтизму, J. Kubiak зазначає, що «бідермаєр
зосереджений на традиції, а не на риториці
“прориву”» [15, 67] та принципових творчих
відкриттях.
Така
спрямованість
на
успадкування та збереження національного
духовно-патріархального
надбання
в
драматичних культурно-історичних реаліях
буття Польщі у XIX столітті є показовою для
творчості Ю. Немцевича, М. Шимановської,
І. Падеревського [10, 277], а також формує
питомий національний ґрунт спадку Ф. Шопена [6].
У річищі цих стильових настанов можна
розглядати й творчість С. Монюшка, що також
є фундатором польської класичної музики.
Осмислення значення його внеску в
будівництво польської національної культури
приводить Яна Клечинського до такого
висновку: «Ми переконані, що не скоро схожу
спадщину з інших рук отримаємо. Де ж знайти
цю глибоку релігійність, яку мав світлої пам’яті
Монюшко, серед теперішнього віку сумніву й
реалізму? Де ж знайти ту чисту простоту душі,
цю наївність, властиву тільки людям
геніальним, що такою великою мірою
характерна творам нашого майстра?» [9].
Відзначимо, що цитований автор фіксує увагу
на найбільш показових рисах не тільки
творчості цього автора, але і його особистості,
що завжди вирізнялася граничною скромністю,
чистотою, відкритістю душі, які виявляли між
іншим її духовну глибину. Позначені якості

також проєктувалися і на національну
свідомість С. Монюшка, що завжди був
стурбований питаннями розвитку польської
музичної культури, яка в драматичних умовах
існування Польщі в середині XIX століття
фактично єднала націю на засадах її
багатовікових традицій та духовних цінностей.
Подібна позиція позначилася і на задумі
вокального циклу «Домашні співаники», що
був створений з 1843 до 1859 року та в
кінцевому варіанті охоплював 268 пісень.
Подібний пильний інтерес до камерновокальної сфери творчості, з одного боку, був
пов’язаний
із
загальноромантичними
жанровими
пріоритетами
європейської
музичної культури, зокрема й німецькоавстрійської (Ф. Шуберт, Р. Шуман та ін.), яка
суттєво вплинула на творчу свідомість
С. Монюшка ще в роки його навчання в Берліні.
Саме тут 1838 року молодий композитор
опублікував свої перші «пісні» на тексти
А. Міцкевича.
З іншого боку, поява «Домашніх
співаників» мала тісний зв’язок з процесами
становлення та розвитку власне польської
музичної культури. В умовах розгромленої
держави та нещадно пригнічуваних рухівповстань за національну незалежність польська
нація могла проявити себе як єдине ціле лише
через збереження національної культури, про
що свідчить творча спадщина А. Міцкевича,
Ф. Шопена, С. Монюшка та їх сучасників.
Показово, що одним із символів формування
польської національної самосвідомості в
означений період стала саме вокальна жанрова
сфера, зокрема патріотична пісня, яка
інтенсивно розвивалася, – від «Мазурки
Домбровського» («Ще Польща не загинула» –
національний
гімн)
до
«Варшав'янки»
К. Курпинського (1831). 1816 року були
опубліковані «Історичні пісні» Юліана
Немцевича, що були призначені саме для
домашнього або салонного музикування в
польському середовищі та переслідували також
історико-просвітницьку мету. Показово, що
серед замовників цього видання був батько
Ф. Шопена, а також родина Монюшка.
С. Монюшко чув їх у виконанні своєї матері та
знав напам'ять ці пісні ще з дитинства [див. про
це детальніше: 21].
Основним середовищем для виконання
цих творів була, як уже вказано, або домашня
вітальня, або салон, тобто ті місця, де могли
збиратися духовно близькі люди, які були
поєднані не тільки родинними зв’язками, але й
спільними національними інтересами. Поява
«Домашніх співаників» С. Монюшка на правах
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нового пісенного репертуару повинна була
заповнити «порожній каталог» польської
національної музики [11]. Коментуючи видання
своїх перших пісенних зібрань, композитор
відзначав: «Мій співаник буде включати збірку
пісень для одного голосу й фортепіано. Я
намагався вибирати вірші з кращих наших
поетів, будучи впевненим, що саме в них
найбільше проявився національний характер і
колорит. Те національне, домашнє, місцеве, що
є відлунням спогадів про наше дитинство,
ніколи не перестане подобатися жителям тієї
землі, де вони народилися і виросли» [24].
Позначена мета, умови виконання цієї збірки, її
духовно-патріархальний підтекст, як бачимо,
має очевидні перетини саме з духовноетичними традиціями мистецтва бідермаєру та
його польсько-сарматською, шляхетською
«моделлю», спрямованою передусім на
збереження та примноження кращих традицій
національного духу і його релігійних основ.
Сказане обумовлює пріоритетну роль в
«Домашніх співаниках» С. Монюшка польської
національної
поезії.
Крім
згадуваного
А. Міцкевича, композитор звертається до поезії
широкого
кола
своїх
сучасників:
С. Вітвицького
(«Гулянка»,
«Весна»),
Я. Чечота («Думка», «Козак», «Кум і кума»),
Л. Кондратовича
(«Вечірня
пісня»),
Ю. Крашевського («Дід і баба») та ін. Водночас
С. Монюшко в окремих творах циклу також
апелює до поезії Й. В. Гете, Г. Гейне, В. Гюго,
В. Скотта, Дж. Байрона та В. Шекспіра, що
надає цим творам загальноєвропейського
характеру. Проте, на думку багатьох польських
дослідників, в образно-тематичному спектрі
«Домашніх співаників» С. Монюшка все ж таки
домінує «ідилічно-лірична спрямованість» в її
високому духовному розумінні, що не тільки
пов’язана з культурою бідермаєру, але й
метафорично-символічно відтворює духовноетичні цінності польського національного духу
та світовідчуття. Форми пісень дуже
різноманітні: балади, котрі були улюбленим
жанром польської романтичної поезії, побутові
картинки, повчальні сюжети, «жорстокі»
романси, драматичні та любовні пісні,
гумористичні п'єси. Багато пісень написано в
ритмах польських народних танців –
краков'яка, мазурки, куявяка, оберека, кожен з
яких є втіленням оригінальних глибинних
традицій
польської
культури
та
її
репрезентантів.
«Домашні співаники» С. Монюшка за
відсутності
сюжетної
фабули-канви
оповідання, традиційної, наприклад, для
романтичних вокальних циклів Ф. Шуберта,
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Р. Шумана, більше апелюють до сукупного
«надсюжету», що виявляє зрештою польський
національний «образ світу», принципи
відтворення якого (фактурна простота,
орієнтація на типове, загальнозначуще,
акцентування на темах рідної домівки, сім'ї,
патріархальних цінностей тощо) окреслюють
знов-таки стильові якості культури бідермаєру,
представлені, зокрема, через традиції його
польської «моделі».
Наукова новизна роботи визначена тим, що
в ній уперше узагальнено жанрово-стильову
специфіку циклу «Домашні співаники»
С. Монюшка в контексті типологічних ознак
бідермаєру та його польської «іпостасі».
Висновки. Творчість С. Монюшка –
важлива складова польської музичної культури
середини XIX століття, що розвивалася на
перетині типологічних ознак романтизму та
бідермаєру.
Специфіка
останнього,
представлена практично в усіх європейських
культурах названого періоду, зокрема й у
польській, орієнтована на відродження
духовних патріархальних настанов людського
буття, на відтворення «побуту, пронизаного
релігійністю». У художньо-музичній сфері
типологія бідермаєру апелює до типового та
загальнозначущого, до різноманітних форм
аматорського музикування або до їх стилізації.
У межах польської культури його настанови
вступають у взаємодію з ознаками польського
шляхетства та сарматизму, а також з
традиціями національної пісенно-танцювальної
культури. Масштабний цикл «Домашні
співаники» С. Монюшка створений на основі
кращих зразків польської (А. Міцкевич,
С. Вітвицький, Я. Чечот, Л. Кондратович та
ін.), а також європейської поезії різних епох
(Й. Гете,
Г. Гейне,
В. Гюго,
В. Скотт,
Дж. Байрон, В. Шекспір). Він охоплює близько
трьохсот пісень та орієнтований на художні
запити сімейного кола або салонного зібрання,
має
духовно-просвітницьке
значення,
відтворюючи польський «образ світу» та його
етичні цінності.
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ
ЕСТРАДНИХ ХІТІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНОГО
ПІСЕННОГО КОНКУРСУ «ЄВРОБАЧЕННЯ» 2004, 2016, 2022 РОКІВ
Мета роботи – проаналізувати три пісні-переможниці міжнародного конкурсу «Євробачення» 2004, 2016 та
2022 років («Дикі танці», «1944» та «Стефанія») у виконанні співачок Руслани, Джамали й гурту «Kalush
Orchestra». Для здійснення такого дослідження систематизовано перелік виокремлених вітчизняними
науковцями характерних рис сучасних українських і світових естрадних хітів. Методологія дослідження полягає
у використанні принципів аналізу музичних композицій і загальнонаукових методів систематизації та
узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше ґрунтовно досліджено
пісню «Стефанія», яка з’явилася порівняно нещодавно та отримала найвищі бали під час міжнародного конкурсу
«Євробачення 2022». Висновки. Українські науковці, які досліджують проблематику естрадно-пісенної
творчості (зокрема В. Тормахова, М. Мозговий, Т. Рябуха та ін.), достатньо повно розробили концептуальні
підходи, що дають змогу поглиблено аналізувати зразки сучасних світових та вітчизняних хітів. Фактично всі з
виокремлених у дослідженнях вчених характерних рис сучасної української естрадної пісні ми виявили в
аналізованих творах. Відмічено яскраво виражену національну основу всіх досліджених композиційпереможниць «Євробачення» (українська – у піснях «Дикі танці» та «Стефанія» і кримськотатарська – у
композиції «1944»), що свідчить про зростання зацікавленості культурами корінних народів нашої держави у
світі та їх включеність до глобальних мистецьких процесів. Впевнені перемоги українських виконавців на
міжнародному конкурсі «Євробачення» у 2004, 2016 та 2022 роках, безумовно, є показником успішного розвитку
українського естрадно-пісенного мистецтва.
Ключові слова: «Євробачення», українські естрадні виконавці, естетика хіта, стильовий синтез, фольклорна
автентика, «Дикі танці», «1944», «Стефанія».
Kolosok Vadym, graduate student, National Academy of Culture and Arts Management, director of radio programs
of the National Public Broadcasting Company of Ukraine
Analysis of Characteristic Features of Modern Ukrainian Pop Hits on the example of Works that Won
International Eurovision Song Contest in 2004, 2016, 2022
The purpose of the work. The article is devoted to the analysis of three winning songs of the Eurovision Song
Contest in 2004, 2016, and 2022 (“Wild Dances”, “1944”, and “Stefania”), performed by singers Ruslana, Jamala, and
the “Kalush Orchestra” band. To carry out the study, a list of the characteristic features and peculiarities features of
modern Ukrainian and world pop hits identified by domestic scientists has been systematised. The research methodology
consists in using the principles of analysis of musical compositions and general scientific methods of systematisation and
generalisation of the obtained results. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the “Stefania”
song was thoroughly researched, which appeared relatively recently and received the highest scores during the
international “Eurovision 2022” contest. Conclusions. Ukrainian scholars investigating the problems of pop song
creativity (in particular, V. Tormakhova, M. Mozgovyi, T. Riabukha) have sufficiently developed conceptual approaches
that allow in-depth analysis of samples of modern world and domestic “hits”. In fact, the author has found in the analysed
works all of the characteristic features and peculiarities of modern Ukrainian pop songs identified by researchers. The
© Колосок В. І., 2022
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clearly expressed national basis of all the researched Eurovision winning works (Ukrainian in the songs “Wild Dances”
and “Stephania” and Crimean Tatar in the song “1944”) draws attention, which indicates the growing interest in the
cultures of the indigenous peoples of our country in the world and their inclusion in global artistic processes. Confident
victories of Ukrainian performers at the international Eurovision contest in 2004, 2016 and 2022 are certainly an indicator
of the successful development of Ukrainian pop and song art.
Key words: Eurovision, Ukrainian pop artists, hit aesthetics, stylistic synthesis, folklore authenticity, “Wild Dances”,
“1944”, “Stephania”.

Актуальність теми дослідження. Доказом
стрімко зростаючої майстерності українських
естрадних виконавців і загалом значної ролі
нашої національної пісенної культури в
європейському та світовому музичному
мистецтві стали яскраві перемоги співачок
Руслани, Джамали та гурту «Kalush Orchestra»
на
міжнародному
пісенному
конкурсі
«Євробачення» (англ. «Eurovision Song
Contest») у 2004, 2016 та 2022 роках. Звичайно,
такий результат є високою оцінкою роботи не
лише названих вище артистів, а й цілої команди
продюсерів, саундпродюсерів, аранжувальників,
авторів
музичних
творів,
режисерівпостановників шоу й ін. Важливою є і
величезна значущість цих перемог як
серйозного чинника міжнародної підтримки
України в боротьбі нашої держави за свою
свободу й територіальну цілісність. Відповідно
постає актуальне питання комплексного
наукового аналізу характерних рис саме тих
зразків
українського
естрадно-пісенного
мистецтва, які принесли нашим виконавцям
жадану перемогу й отримали найвищу оцінку
як членів професійного журі, так і мільйонів
телеглядачів у різних країнах світу.
Аналіз досліджень і публікацій. Українські
науковці
неодноразово
робили
спроби
виокремити характерні риси сучасної світової
та української естрадної музики. Найповніше
це питання розкрито в працях кількох
вітчизняних
дослідників.
Зокрема,
музикознавиця Вероніка Тормахова зазначає,
що домінантні тенденції розвитку естрадної
музики України полягають у посиленні
національної специфіки разом з виходом її на
світовий
музичний
рівень.
У
своїй
дисертаційній роботі «Українська естрадна
музика і фольклор: взаємопроникнення і
синтез» науковиця виділяє такі характерні риси
сучасної української естрадної пісні:
«1) орієнтація на стандарти хіта, які
виявляються в мелодиці, гармонії, структурі,
інструментальному складі, аранжуванні та
манері виконання сучасних пісень;
2) тяжіння до стильового синтезу
(наприклад проникнення джазових стилів у рок
і навпаки);
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3) утворення нових стильових напрямів
на базі поєднання декількох старих (як
правило, з опорою на їх танцювальні функції);
4) використання архаїчного вітчизняного
фольклору як основи для створення естрадних
композицій, а також звернення до автентичної
вокальної манери виконання, застосування
народних
інструментів,
їх
тембрів,
особливостей гри на них;
5) звернення до фольклору народів світу
(найбільше характерне для стильового напряму
World music),
6) широке використання електронних
інструментів і сучасних комп`ютерних програм
з обробки звуку, що призводить до
різноманітних комбінацій акустичних та
електронних тембрів, електронних обробок
вокалу» [6, 7].
Через півтора десятиліття музикознавиця
Тамара Рябуха в дисертаційній праці «Витоки
та інтонаційні складові української пісенної
естради»
ознаки,
які
класифікувала
В. Тормахова, за словами самої науковиці,
«істотно переробила в плані теоретичного
узагальнення». Виділені нею риси отримали
такий вигляд:
«- опора на естетику “хіта” з його
доступністю і певним редукуванням форми;
стильовим
синтезом
у
вигляді
взаємопроникнення напрямів і течій у межах
<…> естрадно-масового жанру;
- створення
(причому
майже
обов’язкове) нових стильових напрямів, які
являють собою різноманітні “синтези” і
“конгломерати” вже наявних (фолк-рок, етноджаз та ін.) з “ухилом” на музику
танцювального характеру;
- широке використання фольклорної
автентики – мелодійної, ладової, ритмічної,
тембрової, вокально-виконавської (архаїчні
пласти фольклору в дусі академічної
неофольклористики, використання народного
інструментарію в поєднанні з електронікою,
народної манери співу в естрадно-пісенних
композиціях);
- розширення “інтонаційної географії”
(термін В. Конен) запозичених джерел у
вигляді елементів музично-творчих видів
XX століття (<…> стилізації під музику Сходу,
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Африки, Латинської Америки, з одночасним
збереженням власної національної стилістики);
- “міксти” електронних та акустичних
інструментів, комп’ютерна обробка звуку,
зокрема й вокального, що розкриває нові
можливості в тембрі, динаміці й загальну якість
колориту
сучасних
естрадно-пісенних
“саундів”» [5, 104–105].
Для використання цих критеріїв при
аналізі конкретних зразків творчості сучасних
естрадних виконавців важливо розуміти, що
вкладають обидві дослідниці в поняття
«стандарти хіта» (термін В. Тормахової) або ж
«естетика хіта», про яку йдеться в Т. Рябухи.
Власне, Вероніка Тормахова визначає, що
популярна пісня-хіт – одна з установлених
моделей попмузики: «Рисами хіта є:
1) інтонаційно виразна мелодика, що здатна
легко
запам'ятовуватися;
2) нескладна
гармонія; 3) куплетна форма; 4) манера
виконання, що відповідає особливостям
стильового напряму. <…> Сучасна українська
естрадна музика почала застосовувати ці
принципи й намагається адаптувати їх до
національного інтонаційного осередку» [6, 7].
Фактично ті самі критерії «хітовості»
називає
у своїй дисертаційній праці
«Становлення і тенденції розвитку української
естрадної пісні» співак і композитор Микола
Мозговий. Але він, на противагу англомовному
терміну «хіт» (англ. hit – «удар»), користується
німецькомовним словом «шлягер» (нім.
Schlager – «окраса сезону»): «найголовнішою
ознакою сучасної популярної музики потрібно
назвати тенденцію до шлягеризації. Така
технологія створення пісень передбачає
посилення тих позицій слухацької психології
сприйняття, за якої певне поєднання відомих
ритмо-інтонаційних
мотивів
забезпечує
пісенному твору досить високий ступінь
атрактивності, щоб мати якомога ширший
ринок збуту. Серед основних чинників
шлягермейкерської технології назвемо такі:
проста музична тема; так само простий і
зрозумілий
текст;
чіткий,
достатньо
оригінальний танцювальний або баладний
ритм; контрастна форма поєднання куплета і
приспіву» [3, 6].
На
деяких
інших
характерних
особливостях хіта акцентує сучасна дослідниця
українських естрадних пісень А. Бурлака: «Хіт,
як правило, має стандартну тривалість – три
хвилини. Багато композиторів в умовах
глобалізації наслідують ті принципи, які були
характерні для американської попмузики.
Серед них можна згадати такі типи структури
пісні, що відповідають встановленим у

музичній практиці стандартам: ААВАВ,
АВАВАВ, АВАВСВ, де А – заспів, В – приспів,
а С – зв’язка або бридж» [2, 124].
Дослідниця Т. Рябуха у своїх працях
розглядає
також
комунікативний
та
особистісний вимір такого типу музичного
жанру, як «шлягер, за канонами якого
створювали і виконували естрадні пісні, які
завжди відображають прагнення їх авторів і
виконавців заразити аудиторію певним,
найчастіше досить миттєвим емоційним
почуттям. Така функція естрадно-пісенної
лірики – функція зараження – має як
позитивний, так і негативний зміст. Негативні
моменти, про які писав ще Т. Адорно,
вживаючи
термін
«плуджинг»
(«втовкмачування», «нав’язування») у статті
про “легку музику”, долаються лише одним
способом – за рахунок високої професійної
майстерності й природного таланту авторів
естрадної пісні, до числа яких відносяться
не тільки поети-піснярі і композитори, а й
передусім виконавці-солісти» [5, 38–39].
Отож,
підсумовуючи
проаналізовані
наукові роботи, зазначимо, що провідні
вітчизняні
дослідники
основними
характерними
особливостями
сучасної
естрадної пісні вважають: синтезування нових
стильових
напрямів,
використання
фольклорної автентики (зокрема української,
але не тільки), «міксування» електронних та
акустичних
інструментів,
застосування
найновіших комп’ютерних технологій обробки
звуку. Окремим напрямом досліджень можна
вважати всебічну розробку поняття «естетика
хіта», до структури якого науковці включають
як
формоутворюючі
компоненти
(В. Тормахова, М. Мозговий, А. Бурлака), так і
комунікативно-психологічні
(В. Тормахова,
М. Мозговий, Т. Рябуха), емоційні (Т. Рябуха)
та особистісно-виконавські (В. Тормахова,
Т. Рябуха).
Мета дослідження – здійснити аналіз трьох
пісень-переможців міжнародного конкурсу
«Євробачення» 2004, 2016 та 2022 років («Дикі
танці», «1944» та «Стефанія») у виконанні
співачок Руслани, Джамали та гурту «Kalush
Orchestra»
як
практичну
перевірку
виокремлених
вітчизняними
науковцями
характерних рис та особливостей сучасного
українського
естрадного
«хіта».
Для
досягнення мети використовуються принципи
аналізу
музичних
композицій
та
загальнонаукові методи систематизації й
узагальнення отриманих результатів. В процесі
дослідження
також
було
використано
біографічні та фактологічні відомості про
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українських виконавців, узяті з «відкритих» для
вільного доступу інтернет-джерел.
Виклад основного матеріалу. Співачка
Руслана (Руслана Лижичко) народилася
24.05.1973 року у Львові в родині Степана
Івановича та Ніни Аркадіївни Лижичків.
Школяркою вона співала в гурті «Оріон», потім –
у дитячому ансамблі «Посмішка». Після
закінчення дитячої музичної школи вступила
до Львівської консерваторії ім. М. Лисенка на
диригентське відділення. Під час навчання
брала уроки композиції в Мирослава Скорика,
диригування – у Миколи Колесси та Юрія
Луціва, вокалу – у Лариси Бужко, фортепіано –
у Юрія Боня. Закінчила консерваторію за фахом
«Диригент симфонічного оркестру».
На конкурсі «Євробачення 2004» шоу
Руслани кардинально відрізнялося від виступів
інших учасників. Телекоментатор британської
студії ВВС назвав створений нею образ
«принцесою-воїном». Серед 36 країн, які брали
участь у конкурсі, що відбувався в Стамбулі, за
результатами
світового
телефонного
голосування в прямому ефірі Руслана посіла
перше місце з 280 балами. Після перемоги на
«Євробаченні» співачка отримала нагороду
«World Music Awards» за найбільшу кількість
проданих у світі альбомів «Дикі Танці» (понад
100 000).
Вивчення кількох інтерв’ю виконавиці,
надрукованих ще в процесі підготовки до
конкурсного виступу, дало змогу дослідниці
К. Акінджі стверджувати, що Руслана свідомо
робила ставку саме на національну гуцульську
своєрідність пісні й номера загалом. Співачка
неодноразово підкреслювала, що основою для
появи твору став жанр карпатської коломийки
або жартівливої карпатської співанки, а стиль
пісні вона означила як «драйв-етно-денс» [1,
38]. До речі, науковиця В. Тормахова вважає,
що коломийка настільки сильно «проросла» в
різні стильові напрями естрадної музики, що це
навіть зумовило появу терміна «коломийкове
мислення» [6, 9].
Аналіз пісні «Дикі танці» (виконавиця –
Руслана, авторка музики – Руслана Лижичко,
автор слів – Сашко Ксенофонтов) дає змогу
стверджувати, що:
- однозначно використано естетику «хіта»,
про що свідчить багато ознак: пісня складається
з двох куплетів і приспіву, що наприкінці
повторюється
декілька
разів;
легко
запам’ятовується неодноразово повторюваний
в інструментальному вступі мелодичний зворот
з характерним для багатьох українських пісень
змінним ладом (паралельні мажор і мінор);
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- ухил зроблено на танцювальний характер
твору (К. Акінджі зауважує, що про гуцульську
танцювальну музику нагадує і використання в
аранжуванні бубона в доповнення до
традиційної для поп- і рок-музики ударної
установки [1, 39]);
-у
пісні
використано
фольклорну
автентику: у гармонії – так званий
«гуцульський» лад, тобто мінор з характерними
підвищеною ІV та високою VI ступенями;
розпочинається
пісня
звуками
суто
«карпатського»
музичного
інструмента
трембіти; на нижніх нотах мелодії манера співу
виконавиці наближається до народної; у
партіях співачки та бек-вокалістів використано
вигуки, що нагадують гукання в горах; у
костюмах зроблено акцент на карпатську
шкіряну атрибутику; у тексті як англійського,
так й українського куплетів є розспіви на
словах «ші-ді-рі-ді…» (дослідниця А. Фоменко
вважає, що фраза «ші-ді-рі-ді да, ші-ді-рі-ді
Дана» – це прадавній приспів з пісень,
пов’язаних з культом води та богинею води,
одруження і смерті Даною [7, 279]);
-у
фонограмі
зроблено
«мікс»
електронних та акустичних інструментів
(зокрема трембіт на початку твору, бубона на
доповнення до ударної установки);
- виступ
під
час
конкурсу
продемонстрував великі вокальні можливості
співачки (звучить короткий фрагмент мелодії
соло без інструментального супроводу, у партії
та
вокальних
імпровізаціях
солістки
використано діапазон у півтори октави від ля
малої до мі другої октави).
Співачка
Джамала
(Сусанна
Джамаладінова) народилася 27.08.1983 року в
м. Ош Киргизької РСР у родині кримського
татарина Аліма Джамаладінова та вірменки
Галини Тумасової. Незабаром родина переїхала
до Мелітополя, а наприкінці 1980-х років – до
села Малоріченське, що під Алуштою. Зростала
Сусанна в родині музикантів: мати працювала
викладачкою в музичній школі, а батько –
диригент за освітою. У 1992–1998 роках
навчалась у музичній школі № 1 міста Алушти
за класом фортепіано, потім вступила до
Сімферопольського музичного училища, яке
закінчила 2001 року, а згодом – до
Національної музичної академії України в
Києві, де здобула освіту за фахом
«Академічний вокал».
26 січня 2016 року Джамала повідомила
про те, що візьме участь у національному
відборі
на
61-й
пісенний
конкурс
«Євробачення», виконавши авторську пісню
«1944»,
присвячену
трагічним
подіям

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
депортації кримськотатарського народу. Уночі
проти 15 травня у фіналі «Євробачення» в
Стокгольмі Джамала здобула перемогу,
набравши 534 бали.
Аналіз пісні «1944» (виконавиця –
Джамала,
слова
й
музика
Сусанни
Джамаладінової) дає змогу стверджувати, що:
- використано естетику «хіта»: пісня має
куплетну форму, основний мелодичний зворот
приспіву повторюється багато разів і легко
запам’ятовується;
- наявний
елемент
«розширення
інтонаційної географії» – при створенні
фонограми
використано
вірменський
інструмент дудук, партію якого майстерно
виконав А. Костандян, що з перших тактів
звучання створює впізнаваний «східний
колорит»;
- у творі можна знайти ознаки
кримськотатарської автентики у вокальній
партії (зокрема під час імпровізації в
кульмінації пісні, також у багато разів
повторюваній інтонації плачу); суттєво, що
фрагмент
тексту
твору
виконано
кримськотатарською мовою;
- у фонограмі «зміксовано» багато
вокальних та інструментальних підголосків,
оброблених у комп’ютерних програмах, тоді як
«основою» фонограми став запис «живого»
оркестрового звучання;
- величезний артистизм виконавиці під
час виступу доповнено яскравою візуальною
постановкою;
- співачка поєднує різноманітні вокальні
прийоми від субтону в низькому регістрі до
фальцетного співу в третій октаві, вільно
володіє
блюзовими
зворотами;
виступ
демонструє величезні професійні можливості
Джамали, адже в пісні використано діапазон у
понад дві з половиною октави від ля малої до мі
третьої октав (К. Акінджі знайшла інформацію,
що повний діапазон голосу Джамали – майже
чотири октави [1, 40]);
- є «глибинна тема» твору – депортація
кримськотатарського народу із земель своїх
предків 1944 року.
«Kalush»
–
український
реп-гурт,
заснований 2019 року. До його складу входять:
засновник
і
соліст
Олег
Псюк,
мультиінструменталіст Ігор Діденчук, МС
Килиммен та бек-вокаліст Джонні Дивний.
Гурт був названий на честь Калуша, рідного
міста Олега Псюка. 2021 року стало відомо про
запуск паралельного проєкту – «Kalush
Orchestra». На відміну від основного
колективу, цей гурт робить акцент на реп із
фольклорними мотивами та українську

автентику. Обидва гурти мають спільних
учасників. 2022 року гурт «Kalush Orchestra»
здобув перемогу на «Євробаченні», що
відбувалося в Турині, набравши сумарно за
підсумками голосування журі та глядачів
631 бал.
Зауважу, що автор пісень гурту «Kalush
Orchestra» Ігор Діденчук закінчив Волинський
коледж культури і мистецтв та факультет
музичного
мистецтва
Київського
національного університету культури і
мистецтв. 2021 року в складі гурту «Go A» він
представляв Україну на «Євробаченні 2021».
Вміє грати на 30 музичних інструментах.
Аналіз пісні «Стефанія» (виконавець –
гурт «Kalush Orchestra», автор музики – Ігор
Діденчук, автори слів – Іван Клименко та Олег
Псюк) дає змогу стверджувати, що:
- використано естетику «хіта»: куплетна
форма, в основу приспіву покладено інтонацію,
що легко запам’ятовується;
- пісню створено в новому стильовому
напрямі хіп-хоп-фанк-реп з опорою на
танцювально-реповий заспів і вокальнорозспівний приспів;
- використано елементи української
фольклорної автентики: у вокалі – манера співу,
близька до народної; у тексті – характерні для
народних колискових пісень примовки «люлілюлі»; у тембровому забарвленні твору –
звучання
чотирьох
народних
духових
карпатських музичних інструментів на початку
твору; звертає на себе увагу характерна
західноукраїнська вимова, якою начитано реп
у куплетах;
- у фонограмі «мікс» електронних й
акустичних інструментів (зокрема, під час
виступу демонструють гру на карпатській
сопілці), також відчувається, що для створення
сучасного
«саунду»
до
партитури
«заміксовано»
чимало
вокальних
та
інструментальних підголосків;
- важливою є «глибинна тема» всього
твору – ніжні почуття до матері.
Отож
проведений
аналіз
пісеньпереможців
міжнародного
конкурсу
«Євробачення» 2004, 2016 та 2022 років («Дикі
танці», «1944» та «Стефанія») у виконанні
співачок Руслани, Джамали та гурту «Kalush
Orchestra» дає можливість стверджувати, що:
- в усіх трьох творах дуже значною є роль
фольклорної автентики, тобто елементи
народної манери співу (у пісні «1944»
кримськотатарської, в інших – української) в
суто естрадних композиціях; у кожній пісні
використано тембри народних музичних
інструментів (у «1944» – вірменський дудук,
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в інших – карпатська сопілка, трембіти тощо);
у двох з трьох досліджених творів прямо
цитуються давні текстові «формули»: «ші-ді-ріді Дана» у «Диких танцях» та «люлі, люлі, люлі,
гой» у «Стефанії»;
- в усіх досліджених піснях наявна мова
тієї національної культури, вкоріненими до якої
є їх виконавці: українська – у «Диких танцях»
та «Стефанії» і кримськотатарська – у «1944»
етнічної кримської татарки Джамали. Втім у
двох випадках («Дикі танці та «Стефанія»)
переважна частина твору виконана на
«Євробаченні»
англійською
(дослідниця
А. Бурлака вважає цей факт намаганням вийти
за межі свого культурного й національного
простору й бачить у цьому явищі тенденцію до
глобалізації сучасного естрадного мистецтва [2,
123–124]);
- в усіх творах «заміксовано» чимало
інструментальних та вокальних підголосків;
спостерігаються
різноманітні
комбінації
електронних та акустичних тембрів музичних
інструментів;
безсумнівно,
проведена
програмно-комп’ютерна
обробка
всіх
елементів звукової партитури, що дає змогу в
кожному конкретному випадку створювати
неповторний «саунд» пісенного номера;
- обидві співачки (Руслана та Джамала)
та принаймні деякі з учасників гурту «Kalush
Orchestra»
(зокрема
композитор
та
мультиінструменталіст І. Діденчук) здобули
фахову освіту в мистецьких закладах вищої
освіти (на важливості факторів високої
професійної майстерності та природного
таланту виконавців акцентувала дослідниця
Т. Рябуха,
аналізуючи
комунікативнопсихологічні й індивідуально-виконавські
компоненти поняття «естетика шлягера»);
- щодо формоутворчих компонентів
«естетики хіта», то досліджені твори мають
тривалість близько трьох хвилин і досить
близьку форму АВАВСВ з інструментальним
вступом (пісні «Дикі танці» та «1944») і
ВАВАВВ («Стефанія»), де А – заспів, В –
приспів, а С – вокальна імпровізація;
- якщо аналізувати виконавські манери та
їх відповідність стильовим напрямам (на чому
акцентує В. Тормахова як одному з критеріїв
«хітовості»), то в кожній з досліджених пісень
виконавська
манера
є
індивідуальною,
неповторною і повністю відповідає стильовому
напряму твору. Суттєво, що у двох випадках з
трьох автори й виконавці «синтезували»
фактично нові стильові напрями: «драйв-етноденс» у «Диких танцях» Руслани та «хіп-хопфанк-реп» у «Стефанії» гурту «Kalush
Orchestra»;
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- у двох піснях «1944» та «Стефанія»
звертають на себе увагу глибинні теми
поетичних текстів, що на емоційному рівні
«чіпляють» багатьох слухачів: несправедлива
депортація кримськотатарського народу (пісня
«1944») та ніжні почуття до матері
(«Стефанія»). Серед науковців цю функцію
«емоційного зараження», яке несе в собі «легка
музика» (як у позитивному, так і в негативному
сенсах цього явища) досліджувала Т. Рябуха.
Висновки. Проведений аналіз пісеньпереможців
міжнародного
конкурсу
«Євробачення» 2004, 2016 та 2022 років («Дикі
танці», «1944» та «Стефанія») у виконанні
співачок Руслани, Джамали та гурту «Kalush
Orchestra» засвідчив, що:
1. Українські митці, які працювали над
ними, впевнено досягають у багатьох аспектах
своєї творчості найвищого світового рівня.
2. Вітчизняні науковці, які досліджують
проблематику естрадно-пісенної творчості
(зокрема В. Тормахова, М. Мозговий, Т. Рябуха
та ін.) на теперішній момент достатньо повно
розробили концептуальні підходи, що дають
змогу ґрунтовно аналізувати зразки сучасних
світових і вітчизняних «хітів» («шлягерів»).
3. Фактично всі з виокремлених у
дослідженнях вчених характерних рис та
особливостей сучасної української естрадної
пісні ми виявили в проаналізованих творах, що
свідчить про високий професіоналізм і
непересічний талант їхніх авторів та
виконавців.
4. Звертає на себе увагу яскраво виражена
національна основа всіх досліджених творівпереможців «Євробачення» (українська – у
піснях «Дикі танці» та «Стефанія» і
кримськотатарська – у композиції «1944»), що
свідчить
про
зростання
зацікавленості
культурами корінних народів нашої держави у
світі та їх включеність до глобальних
мистецьких процесів.
5. Впевнені
перемоги
українських
виконавців
на
міжнародному
конкурсі
«Євробачення» у 2004, 2016 та 2022 роках,
безумовно, є показником успішного розвитку
вітчизняного естрадно-пісенного мистецтва.
Тож перспективним вважаємо детальний аналіз
виокремлених
науковцями
характерних
особливостей у «хітах» українських митців і
колективів, які посіли високі місця в цьому
найпрестижнішому європейському пісенному
змаганні впродовж останнього десятиліття
(зокрема пісні «Шум» гурту «Go-A», «Gravity»
співачки Злати Огнєвіч та ін.), а також пісеньлауреатів інших міжнародних естрадновокальних конкурсів.
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КОНЦЕРТ ДЛЯ САКСОФОНА І СТРУННОГО ОРКЕСТРУ Л.-Е. ЛАРССОНА
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ТРАДИЦІЙ
Мета дослідження – визначення історичних зв’язків Швеції та України, що дасть змогу в аналізі Концерту
для саксофона та струнного оркестру Л.-Е. Ларссона виявити відмітні національні риси музичного твору.
Методологічною основою є інтонаційний підхід школи Б. Асаф’єва в Україні, як це вказано в працях
Д. Андросової, О. Маркової, О. Муравської, з акцентуацією на герменевтичному та стильово-компаративному
аналізі. Наукова новизна визначається першістю у виділенні національних рис шведського композиторського
мислення порівняно з досягненнями композиторської продукції України, а також тим, що вперше в
музикознавстві України й Китаю саксофонний Концерт Л.-Е. Ларссона став предметом музикознавчого аналізу.
Висновки. Пам’ять про історичну зумовленість візантійським обґрунтуванням культури Київської Русі і вікінгівварягів майбутньої Швеції, контактів українського козацтва і Швеції XVII століття дає змогу впевнено
поставитися до лірично-мелодичних збігів у музичному висловленні Швеції та України, з яких перша виділяється
зі скандинавського оточення своєю довірою до популярної сфери й до академізму професійно-композиторського
вираження. Аналіз Концерту для саксофона зі струнним оркестром Л.-Е. Ларссона, здійснений уперше в
українському й китайському музикознавстві, засвідчив помітність національних рис вираження шведського
майстра саме в академічній ліричності мислення, що виділяється на тлі явного співвіднесення його композиції зі
здобутками Г. Малера і Я. Сібеліуса.
Ключові слова: жанр концерту в музиці, стиль у музиці, національний стиль, історичні традиції і музика,
шведська музика, українська музика.
Li Yuxuan, graduate student, The Odessa National A. V. Nezhdanova Music Academy
Concerto for Saxophone and String Orchestra by L.-E. Larson in the context of Ukrainian-Swedish Historical
Connections and Traditions
The purpose of the research is to determine the historical ties between Sweden and Ukraine, which allows the
analysis of the Concerto for saxophone and string orchestra by L.-E. Larsson to mark the distinctive national features that
stand out against the background of the lyrical reserves of the Swedish and Ukrainian artistic parties. As a methodological
basis, we put forward the intonation approach of the school of B. Asafyev in Ukraine, as it developed in the works of
D. Androsova, O. Markova, O. Muravska, with emphasis on hermeneutic and stylistic-comparative analysis. The
scientific novelty is determined by the primacy in highlighting the national characteristics of the Swedish composer's
thinking in comparison with the achievements of the composer's output of Ukraine, as well as the fact that, for the first
time in the musicology of Ukraine and China, the Saxophone Concerto of L.-E. Larsson became the subject of
musicological analysis. Conclusions. The memory of the historical conditioning by the Byzantine grounding of the
culture of Kyivan Rus and Viking-Varyangs of the future Sweden, the contacts of the Ukrainian Cossacks and Sweden
of the 17th century allows us to trust the lyrical and melodic coincidences in the musical expressions of Sweden and
Ukraine, of which the former stands out from the Scandinavian environment by its credibility to the popular sphere and
to the academicism of professional-composer expression. Analysis of Concerto for saxophone with string orchestra by
L. - E. Larson, performed for the first time in Ukrainian and Chinese musicology, testified to the prominence of national
features of the Swedish master's expression precisely in the academic lyricism of thinking, which stands out against the
background of the clear correlation of his composition with the achievements of H. Mahler and J. Sibelius.
Key words: concert genre in music, style in music, national style, historical traditions and music, Swedish music,
Ukrainian music.
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Актуальність теми дослідження визначена
виконавським і слухацьким інтересом до
продукції шведських музикантів, які протягом
ХХ століття ставали лідерами то авангардного,
в особі Бо Нільсена, то маскультурного
(«АВВА», ін.) ареалів музичної творчості.
Затребуване виконання творів Л.-Е. Ларссона в
Україні спонукає до вивчення культурної
генези того міжнаціонального зв’язку, що
успішно передають китайським музикантам,
які навчаються в Україні і поширюють згодом
набуті творчі контакти. Музикознавці України
й Китаю ґрунтовно не вивчали питання
специфіки шведської мистецької визначеності
[6]. А в спеціальних виданнях хіба що
зазначено географію артистичного старту й
шведське громадянство творчої особистості,
яка гідно представляла та представляє
європейське мистецтво (див. [8, 515; 8, 524; 8,
535; 8, 542; 8, 562–563]). Німецька довідкова
література авторитетно свідчить: «У Швеції не
було великих класичних композиторів, але є
менші композитори, такі як: Карл Міхаель
Беллман, Вільгельм Стенхаммар, Вільгельм
Петерсон-Бергер, Гуго Альфвен, Франц
Бервальд,
Ларс-Ерік
Ларссон,
Аллан
Петтерссон і Йохан Гельміх Роман. … Тут
тривалий час була хороша школа ліричного
співу, представники якої Дженні Лінд, Юссі
Бйорлінг, Біргіт Нільссон, Ніколай Гедда, Анна
Софі фон Оттер і Ніна Стемме. Крім того,
хорова музика дуже розвинена і сприяє
збереженню шведської музики та національної
ідентичності. В іншому жанрі Еверт Таубе та
Повел Рамель є сучасними трубадурами, яких
вважають класиками» [9]. Та світове визнання
отримала популярна мелодійність шведської
музики, що дає змогу з довірою поставитися до
зразків композиторської школи в особі Л.Е. Ларссона, а також відчути спорідненим той
визнаний ліризм із ліричним мистецтвом
України.
Мета
дослідження
–
визначення
історичних зв’язків Швеції та України, що
дозволить в аналізі Концерту для саксофона і
струнного оркестру Л.-Е. Ларссона позначити
відмітні національні риси музичного твору.
Методологічною
основою
висуваємо
інтонаційний підхід школи Б. Асаф’єва в
Україні, як це вказано в працях Д. Андросової
[1], О. Маркової, О. Муравської, Лю Бінцяна, з
акцентуацією на герменевтичному та стильовокомпаративному аналізі.
Географічно сучасна Швеція віддалена від
України, але на Русі аж до XVIII століття
шведів називали «свейськими німцями», тобто
«своїми німцями», бо це були нащадки варягів-

вікінгів, які брали активну участь у будівництві
Київської Русі. Напевно, тому до сьогодні
світло-синій (блакитний) та жовтий кольори
становлять
емблематичні
кольори
національного одягу та державного прапора у
Швеції та Україні. Дружина Ярослава Мудрого
Інгігерда-Ірина була шведською принцесою,
дочкою першого короля-християнина Швеції,
одруженого із князівною західних слов’янободритів [2]. Ці відомості вказують на
історичну спорідненість київських земель і
германців Скандинавії, що мало своє
продовження в Новий час.
Українське козацтво XV–XVII століть
підтримувало зв’язки зі шведськими королями,
які,
зокрема,
допомагали
Богданові
Хмельницькому в битві при Жовтих Водах
проти поляків. Шведи були й на боці Івана
Мазепи, коли він воював з армією московитів.
Як більшість протестантських країн,
Швеція не зберегла фольклор історично ранніх
пластів, але на сьогодні пильно ставиться до
скандинавської фінської нації, представники
якої
становлять
частину
національнодержавного населення Швеції та водночас, з
огляду на історичні обставини, краще зберегли
архаїку. Мелодійний ліризм шведів, який так
підкорює світову публіку в популярній і
маскультурній
музиці
сьогодення,
прослідковуємо, як відзначено вище, і в
позиціях знаменитих представників «школи
ліричного
співу»,
яка
представляла
академічний вокал ХІХ–ХХ століть (Дженні
Лінд, Юссі Бйорлінг, Біргіт Нільссон, Ніколай
Гедда та ін.) [6].
Творчість
Е.-Л. Ларссона
становить
здобуток традиціоналістського стильового
пласту першої половини ХХ сторіччя, який
склав усталений «контрапункт» модернуавангарду минулого століття. Виконавська
кваліфікація органіста й хормейстера зумовила
своєрідний
жанрово-стильовий
вибір
музиканта: дві опери, балет, три симфонії та
різні композиції для повного симфонічного й
камерного оркестру, Концерти і Концертино
для різних солюючих інструментів [6]. У
довідковому виданні маємо таке узагальнення:
«Композиторський
стиль
Л.-Е. Ларссона
еклектичний – від пізньої романтики до
додекафонії
Шенберга,
водночас
він
відрізняється чіткістю форм і яскравістю
гармонії» [6]. В іншому джерелі стильові
ознаки творчості Ларссона локалізовані
вказуванням на вагнеріанство Королівської
академії музики в Стокгольмі і навчання в
А. Берга у Відні, а також складення ігрової
композиції Мissa brevis і численні хорові твори
[7, 267].
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Як бачимо, творча позиція формувалася
різновидами
вагнеріанства,
які
набули
особливої ваги й надзвичайно оригінального
переломлення на європейському Сході,
зокрема у творчості Б. Лятошинського в
Україні, К. Шимановського в Україні й Польщі,
у скрябіністів України (М. Рославець), Франції
(М. Обухов, І. Вишнєградський), Німеччини
(К. Штокхаузен),
головне,
у
спадщині
геніального
представника
Фінляндії
Я. Сібеліуса.
Останній
синтезував
у
симфонічному вияві впливи Р. Вагнера,
Р. Штрауса, А. Брукнера з надбаннями
слов’янського Сходу, додавши до цього угрофінську культурну етимологію із церковного
національного вжитку (про це [5]).
Л.-Е. Ларссон
обіймав
чимало
виконавських та організаційно-керівних посад
(хормейстер у Королівській опері в Стокгольмі,
музичний критик у Лундській щоденній газеті,
професор композиції Королівської вищої
музичної школи в Стокгольмі, директор музики
Уппсальського університету, диригент у
виступах на Шведському радіо), але прем'єри
багатьох симфонічних творів композитора
відбулися під диригуванням Тура Манна [3].
Узагальнення щодо стильової «еклектики»
Ларссона
звучить
закономірно
після
академізації
еклектичної
настанови
символізму, до формування якого значною
мірою причетний Р. Вагнер і вагнеріанці
загалом, зокрема Г. Малер з його «геніальною
еклектикою» вагнеріанства та фольклорної
«простоти». Зрештою, Нововіденська школа та
А. Берг у ній, який став одним із впливових
наставників Л.-Е. Ларссона, своїми витоками
зобов’язана Р. Вагнерові і його щирому
шанувальнику в особі диригента й композитора
Г. Малера.
У середині ХХ століття, у час найбільш
інтенсивного прояву творчості шведського
майстра, ускладнена тонікальність Р. Вагнера і
шенбергова додекафонія органічно увійшли у
вжиток традиціоналістського мислення, про що
наочно свідчить діяльність Р. Штрауса аж до
кінця 1940-х років, у якого протододекафонні
прийоми
при
базовій
вагнеріанській
тонікальності позначилися ще на межі ХІХ і
ХХ століть (див. тему «ворогів» у поемі «Життя
героя» та ін.). Головний здобуток «нового
вагнеріанства» ХХ сторіччя – це об’єктивізація
вагнерівського «трістанівського» ліризму, як це
наочно здійснено А. Брукнером і Я. Сібеліусом,
показано і в програмній умовності творів
А. Шенберга 1910-х років (див. про це в
Д. Андросової [1]), й у «відстороненості» від
ліризму в додекафонії названого автора.
Відмінною ознакою залученості до
традиціоналізму вагнеріанських і шенберговобергівських
посилань
композиторського
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почерку Ларссона є множинність його звернень
до концертного жанру, причому в переважанні
камерного різновиду. Підтвердження тому є
три концерти для віолончелі, скрипки та
саксофона з оркестром 1934, 1947, і 1952 років
і дванадцять концертино для різних сольних
інструментів і струнного оркестру, ор. 45 1955–
1957 років. Цей типологічний нахил показовий
для
неокласичних-необарокових
побудов
музики ХХ сторіччя, що охоплює як модерноавангардні, так і традиціоналістсько-академічні
прояви (див. здобутки від М. Равеля до
С. Барбера).
Звертаємо увагу на те, що солюючий
саксофон фігурує в Л.-Е. Ларссона як у
концертах для соліста з оркестром, так і в циклі
концертино зі струнним оркестром (до речі,
струнно-оркестровий супровід наявний і в
композиції, позначеній жанром концерту). Цей
твір для саксофона та струнного оркестру,
написаний у 1932–1934 роках, з того часу
ставав
неодноразово
предметом
уваги
виконавців. Тому композиція Ларссона
викликає глибокий інтерес в українських
музикантів, що вони передають і своїм
китайським колегам.
Шведський майстер був прихильником
тональної музики, але в тому розширеному її
розумінні, що відзначає тональні переваги
ХХ сторіччя, зокрема, показані в спадщині
Г. Малера. Адже в аналізованому Концерті
маємо ладову єдність ознак d-moll і G-dur/gmoll (пор. із «двотонікальністю» Першої
симфонії
Г. Малера
чи
з
тональною
«відкритістю» циклу симфонії-поеми «Пісня
про землю».
Початок
Концерту
відзначений
тональністю d, що в сукупності із загальним
його темповим планом (зближеність руху
Allegro molto moderato І і Adagio ІІ частин,
окремість інтенсивної рухливості ІІІ Allegro
scherzando), із фактурною побудовою мелодіїтеми на «рухливій» педалі й ін. нагадує звуки
знаменитого
Скрипкового
концерту
Я. Сібеліуса в d. Спорідненість з останнім
проявляється в ліро-епічному характері
мелодій, які також нагадують українські
героїчні пісні-думи.
Вказані паралелі виникають у зв’язку із
явною ладовою змінністю тетрахордних
послідовностей та ефектами «хроматизмів на
відстані»,
які
мають
витоки
із
старовізантійської традиції, що живила як
григоріаніку, так і знаменитий спів Русі. А
послідовності зі збільшеними секундами в
пасажних «пробігах» у тактах 16–17, 40–42, у
зворотах тактів 60–62 і т.п. нагадують
мелодійні мотиви думних «плачів».
Поліфонізованість
фактури
в
дусі
«полімелодійності» (див. «розшарування»
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тематично-ритмічне від такту 10) споріднює із
заповітами Р. Вагнера, але «квартовий нахил»
(див. проведення теми від такту 18 в g)
мелодійно-тонального розвитку зближує як з
архаїчними піснеспівами, так і з модерновими
лінеарностями
початку
ХХ сторіччя.
Виділяються, крім показаної від початку твору,
теми від тактів 45 і 80, що відповідає
закономірності виявлення сонатної експозиції в
послідовності головної, побічної і завершальної
партій. При цьому одиниця руху укрупнюється
в другій темі від такту 45, що робить виклад
ліричним, як це й личить побічній партії, тоді
як
пунктирні
угрупування
третьої,
завершальної теми від такту 80, що відзначені
риторикою пунктирних у жвавому темпі як
«політності», наближають звучання до
скерцозності.
Всі три теми експозиції до пісенномонологічного викладення, у всіх трьох основу
мелодичних побудов становить контур Хреста,
хіба що виділяється «накладенням» на той
символ у першій темі головної партії звороту
Кільця, тобто Богопоминання безпосередньо.
Вказані фактурно вибудувані послідовності
сонатної
експозиції
тонально-ладово
«завуальовані», тому що d-G/g першої теми
змінюється g-d другої і ускладненим
хроматикою g третьої. Загалом експозиція
І частини Концерту Л.-Е. Ларссона відтворює
тип сонатної експозиції Й. Гайдна із
жанровими ознаками всіх тем, але з мелодійнодекламаційним началом і пісенністю в
головній-побічній,
тоді
як
моторнотанцювальний стрижень протистоїть цим
першим у завершальній.
Проте, на відміну від Гайдна, що нерідко
драматизував свої сонатні побудови чи
тематично самостійним вступом, чи ладовоінтонаційним перетворенням тем у розробці,
Ларссон відхиляє драматичні «втручання»,
зосереджуючись на ліричній оповідності
різних, але споріднених опорою на Хресний
контур тем. Розвиваючий розділ (від такту 111)
не дає суттєвих відхилень від g та d,
кульмінаційним фрагментом стає звучання на
рівні А/a (такти 146–159), після якого
проходить наближення до d (у тактах 160–175).
І треба взяти до уваги, що другий,
розвивальний такт 111–175 (зовсім не
розробковий і позбавлений показу заключної,
яка жанрово-фактурно контрастує з першими
темами) розділ і кількісно, і якісно-тематично
поступається першому. Реприза ж (від
такту 176) відтворює послідовність експозиції і
виписана об’ємна каденція (теж позбавлена
зіставлень головної-побічної із завершальною)
перевершує розвивальну фазу інтенсивністю
тематичного подання. Відповідно експозиційне
подання основних тем стає базисним,

структурно направляючи всю будову І частини.
А жанрова специфіка й показник ритмотемпової рухливості у вказаних темах
становлять матрицю жанрово-темпових ознак
усієї тричастинної композиції Концерту.
У І частині Концерту створюється
двофазова
строфічність
з
перевагою
експозиційних викладень, що відповідає
тенденції минулого століття «розчиняти»
сонатно-драматичні прояви інструментальної
музики
у
варіантно-сюїтних
змістахструктурах (пор. із формами лірично-епічних
викладів
М. Карловича,
О. Глазунова,
С. Барбера,
В. Косенка
й
інших
традиціоналістськи налаштованих митців).
Репризне подання головної партії (такт 176)
характеризується появою лінії catabasis в
імітаційному проведенні в тактах 174–175, а
головна партія показана на рівні g (пор. з
експозиційним показом від такту 18), побічна
(від такту 204) показана від d, як і завершальна
(від такту 238).
Найбільш вираженим перетворювальним
моментом звучання першого Allegro виступає
випереджувальний каденцію двотакт 554–256,
у якому лірична псалмодія побічної (що склала
виток і catabasis перед репризою) обернена на
грізний «окрик» оркестрового tutti, який у
контексті випереджаючої той підйом на
крещендо показаної послідовності catabasis
тактів 250–251 постає в змістовній причетності
до вказаного мотиву-символу (образ спокути). І
в цьому смисловому нагнітанні каденція
наповнюється особливою пристрасністю і
силою вираження, охоплюючи максимально
щедро багатство діапазону саксофонного
звучання, охоплюючи ноти від малої до третьої
октави. І саме в каденції псалмодуюча фігура
побічної перетворюється на репететивні
зіставлення (такти 24–26 каденції).
І на піку розробковості каденції вступають
дійово-активні пунктири завершальної партії в
межах з оркестром подаваної коди, в якій
домінує тональність розвивального розділу а,
тоді як завершальним для першого Allegro є тон
G, що звучить напружено тихо. Зі сказаного
зрозуміло, що ця вихідна в найширшому сенсі
частина Концерту вирішена в «крещендуючій
драматургії» паралітургійних композицій, яка
залучалася в симфонічно-концертну музику для
виявлення високих узагальнених ідей (пор. з
«Болеро» М. Равеля тощо).
ІІ частина Adagio підсилює асоціації із
символікою церковних тем: початком її є
проведення теми catabasis у соліста із
імітаційним її показом у мелодійній лінії
оркестрового голосу, утворюючи форму канону
(такти 1–11). Укрупнення того канонічного
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проведення маємо в тактах 12–18, що
змінюється розвивальними побудовами тактів
19–36. Тональний рівень викладення – В, що
змінюється наступним розділом побудови. В
останній виділений розмір 9/8, фактура
саксофона щедро насичена пасажністю
патетичного звучання – на рівні D з
відхиленнями в G/g. Результуючим етапом того
патетичного захоплення стає відновлення
значущості теми catabasis (такти 52–53), після
чого починається реприза (від такту 53).
Реприза подає укрупнення основної теми
проведенням в оркестрі в дециму з
репетитивними «розцвічуваннями» довгих нот,
як це було здійснено в каденції першого Allegro
на звороти побічної. Проведення основної теми
Adagio в саксофона від такту 65 переростає в
патетичну
монологічність
центрального
розділу, а результатом стає diminuendo подання
теми сatabasis (від такту 83) у С у вигляді
послідовності f-e-d-c, з канонічною імітацією в
нижньому із середніх голосів фактури (від
такту 84). А завершальним акордом стає
медіантовий
комплекс
стосовно
С
і
субдомінантовий щодо вихідного В, тобто Esdur’ний акорд, що знаменує «розчинення» в
тиші (ремарка smorzando).
Початок музики фіналу Концерту Allegro
scherzando побудований на «колоруванні»
канонічного
проведення
catabasis,
що
підсумувало розвиток ідеї Adagio – див.
послідовність у басі тактів 1–4 (дану не тільки
поступенево, але неухильно нисхідним
порядком у різних інтервальних виявленнях),
на яку «накладається» в ритмічно зменшеному
варіанті послідовність верхнього голосу. Це –
вступний пасаж, за яким проходить у соліста
основна тема-рефрен фіналу, написаного в
рондоподібній формі (АВ А¹В¹ АВ).
Контур вказаної теми (опірності d-d²-h¹-c¹)
вимальовує контур Хреста, співвідносячи цю
тему із початковим тематизмом Концерту та
демонструючи її в G. Тема (такти 5–12), що
охоплює 8 тактів у жвавому темпі, починається
з d і завершується на тому самому тоні, тобто
окреслює контури Кільця (знов аналогія до
першої теми). Характер scherzando щодо
музики фіналу являє собою органіку
преображення високих символів, адже й контур
Хреста, і Кільця становлять у християнстві
освячені
фігури,
але
почерпнуті
із
дохристиянської і міжрелігійної символіки,
оскільки широко представлені і в буддистській
іконографії, і в архаїці ранньорелігійних
символів. У цьому разі композитор явно йшов
шляхом Я. Cібеліуса, що вкладав язичницькі
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дохристиянські образи в співвідношення із
релігійно усвідомленими цінностями.
Радісно-плясовий уславлюваний характер
фіналу концерту є дотичним до уявлень
ранньохристиянської
літургіки
(як
це
зафіксовано на фресці Люблінського собору
[10, 18]), яку скрупульозно зберігала
Галліканська церква у Франції, привносячи в
церковний вжиток танцювальність (див.
порівняння Ісуса-проповідника із танцюристом
у Бернара з Клерво). Ця ідея була зрозуміла
шведському майстрові в першій половині
ХХ сторіччя, коли широко усвідомлювалися
пересічення його країни із буттям православної
Київської Русі, на стінописі вхідних будов
Софійського
собору
(вибудованого
в
князівство Ярослава Мудрого та Інгігерди
Шведської) маємо зображення музикантів та
акробатів (див. [4, 255–256]).
Друга тема фіналу (від такту 26, епізод
рондоподібної структури) також показана в G і
являє собою «обернення» catabasis першої теми
на подобу anabasis, що символізує сходження
душі до досконалості. Вихідний мотив цієї теми
(такти 26–27)
відзначений
симетричною
структурою, показовою для архаїчних побудов
(пор. з мотивом «Щедрика», уславленого
геніальним
хором
М. Леонтовича),
що
підкреслює
усвідомлення
композитором
глибинних змістів християнських символів.
Повернення першої теми в такті 51
відзначене ладово-фактурним варіюванням у
межах основного G, що має спрямованість до D,
тобто до тональності другого проведення
другої теми як теми епізоду. Тут представлена
ніби ігрова ситуація «гальмування» в
розгортанні досконалості, символізованої
ходом anabasis (див. «гранд-паузи» тактів 76,
78, 84), які «відроджуються» цитуванням
рятувального catabasis у тактах 87–89. Друга
реприза першої теми від такту 95 відтворює її
первісний вигляд, як і проведення другої теми
від такту 116.
Підсумковою побудовою стає каденція і
кода фіналу, у яких стверджується «рівновага»
взаємовідношень catabasis i anabasis, що
закріплене «вігнутою дугою» поєднання
нисхідних і висхідних мотивів у завершальних
6 тактах твору – на рівні G.
Аналіз Концерту Л.-Е. Ларссона для
саксофона і струнного оркестру показав:
- наявність стильових тотожностей із
постсимволістською і неокласичною лінією, що
показово для традиціоналізму середини
ХХ століття і становить «серединну» позицію
відносно
вагнеріанства
Г. Малера
та
Я. Сібеліуса і неокласичних виходів А. Берга;
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- партія соліста вирішена на засадах
«облігатної»
бароково-романтичної
концертності, у межах якої максимально
розширюється активність саксофоніста (кожна
частина має каденцію), але попри «змагання» з
оркестром, «пом’якшеного» саме струнним
складом,
що
наближує
до
барочної
концертності і закріплюється браком саме
сонатно-драматичних відносин як у тематизмі,
так і в структурних побудовах;
- національний зріз мислення Ларссона
проявляється в схильності до скандинавського
вагнеріанства,
уособлюваного
передусім
Я. Сібеліусом, і в опорі на мелодизм і ліричний
тонус викладення, який привносить у фінальну
танечність
стриманість,
відмінну
від
примітивістського
захоплення
фіналу
Скрипкового концерту Я. Сібеліуса, а також
являє «прослов’янські» мелодичні виявлення,
співвідносні
із
православними
провізантійськими початками формування
національної шведської єдності.
Наукова новизна визначається першістю у
виділенні національних рис шведського
композиторського мислення порівняно з
досягненнями композиторської продукції
України, а також тим, що вперше в
музикознавстві України й Китаю саксофонний
Концерт Л.-Е. Ларссона став предметом
музикознавчого аналізу.
Висновки. Розуміння історичної зумовленості
візантійського
обґрунтування
культури
Київської Русі і вікінгів-варягів майбутньої
Швеції, контактів українського козацтва і
Швеції XVII століття дало змогу з довірою
поставитися до лірично-мелодичних збігів у
музичному висловленні Швеції та України, з
яких перша виділяється зі скандинавського
оточення своєю схильністю до популярної
сфери
й
до
академізму
професійнокомпозиторського вираження. Аналіз Концерту
для саксофона зі струнним оркестром Л.Е. Ларсона, здійснений уперше в українському
й китайському музикознавстві, засвідчив
помітність національних рис вираження
шведського майстра саме в академічній
ліричності мислення, що виділяється на тлі
співвіднесення його композиції зі здобутками
Г. Малера і Я. Сібеліуса.
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«ШУКАЧІ ПЕРЛІВ» Ж. БІЗЕ В РІЧИЩІ ПОЕТИКИ
ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІРИЧНОЇ ОПЕРИ
Мета статті – виявлення поетико-інтонаційної унікальності «Шукачів перлів» Ж. Бізе в контексті жанровостильового канону французької ліричної опери. Методологія роботи має комплексний характер і базується на
поєднанні засад культурологічного, історико-типологічного, герменевтичного та жанрово-інтонаційного
досліджень. Наукова новизна статті визначена тим, що в ній уперше розглянуто жанрово-стильову та духовносмислову специфіку «Шукачів перлів» Ж. Бізе в річищі поетики французької ліричної опери. Висновки. Лірична
опера – яскравий етап у розвитку французького музичного театру середини та другої половини XIX століття.
Опозиційність цього жанру щодо «великої» опери водночас не виключає їх взаємовпливу, що проявляється в
антитезах особистої драми головних героїв, облагороджених високим почуттям любові, та патріархальних
настанов середовища, у якому вони перебувають. Це визначило й стильову специфіку ліричної опери,
сформованої на перетині романтичної та бідермаєрівської традицій. Містеріальна ґенеза європейського
музичного театру позначилася в ліричній опері в потенційній спрямованості доль її головних героїв до духовного
преображення. Романтико-екзотична опера Ж. Бізе «Шукачі перлів», створена 1863 року, заснована на
драматичній історії жриці, яка порушила обітницю, проте щасливо уникла покарання. Жанровий канон ліричної
опери проявляється в названій опері в апелюванні до орієнтального сюжету, у наявності традиційної для ліричної
опери драми любові, що суперечить загальноприйнятим патріархальним нормам духовно-релігійного порядку,
які є домінантними для соціуму, де перебувають головні герої, у значній ролі жанрових сцен, що узагальнено
відтворюють у межах європейської музичної традиції без відповідних фольклорних цитат екзотичний колорит,
заданий сюжетом (квінтові бурдони, суттєва роль метро-ритмічного чинника та тембральності ударних,
фігуративно-імпровізаційний тип вокальної партії Лейли-жриці).
Ключові слова: музична культура Франції XIX століття, французька лірична опера, музичний театр Ж. Бізе,
«Шукачі перлів» Ж. Бізе.
Yuheng Lin, searcher, The Odessa A. V. Nezhdanova National Academy of Music
G. Bizet’s “The Pearl Fishers” in the context of Poetics of French Lyrical Opera
The purpose of the study is to reveale the poetic and intonation uniqueness of G. Bizet’s “The Pearl Fishers” in the
context of the genre-style canon of French lyric opera. The methodology of the work has a complex nature and is based on a
combination of the principles of cultural, historical-typological, hermeneutic, and genre-intonation studies. The scientific
novelty of the work is determined by the fact that it examines for the first time the genre-stylistic and spiritual-meaning specifics
of G. Bizet’s “The Pearl Fishers” in the realm of the poetics of French lyric opera. Conclusions. Lyrical opera is a bright stage
in the development of French musical theatre in the middle and second half of the 19th century. The opposition of this genre in
relation to “grand” opera at the same time does not exclude their mutual influence, which is manifested in the antitheses of the
personal drama of the main characters, ennobled by a high sense of love, and the patriarchal instructions of the environment in
which they are. This also determined the stylistic specificity of lyric opera, formed at the intersection of romantic and
Biedermeier traditions. The mysterious genesis of the European musical theatre was reflected in the lyric opera in the potential
direction of the fate of its main characters towards spiritual transformation. G. Bizet’s romantic-exotic opera “The Pearl
Fishers”, created in 1863, is based on the dramatic story of a priestess who broke her vow and her lucky escape from punishment.
The genre canon of the lyric opera is manifested in the named opera in the appeal to the oriental plot, in the presence of a
traditional love drama for lyric opera, which is in contradiction with the generally accepted patriarchal norms of the spiritual
and religious order, which are dominant in the society in which the main characters live, in a significant the role of genre scenes,
which generally reproduce within the framework of the European musical tradition, without corresponding folklore quotes, the
exotic flavour given by the plot (fifth-note bourdons, the essential role of the metro-rhythmic factor and the timbre of percussion,
the figurative-improvisational type of the vocal part of Leila the priestess).
Key words: musical culture of France of the 19th century, French lyric opera, musical theatre by G. Bizet, “The Pearl
Fishers” by G. Bizet.
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Актуальність теми дослідження. «Я
не народжений для симфонії, мені потрібен
театр» [5]. Ці слова видатного французького
композитора Жоржа Бізе можна вважати його
своєрідним творчим кредо. Музичний театр
Ж. Бізе – визначна сторінка світової оперної
класики. Сказане співвідносне не тільки з
вершиною його спадщини – оперою
«Кармен», – але й іншими творами автора,
зокрема з оперою «Шукачі перлів». Широко
затребувана в сценічній та навчальнопедагогічній практиці, зокрема й в Україні,
вона і нині потребує подальшого жанровостильового осмислення та дослідницької уваги
мистецтвознавців, так само як і типологічнозмістовні показники французької ліричної
опери загалом.
Аналіз досліджень і публікацій. Творчість
Ж. Бізе в українському музикознавстві
здебільшого
представлена
в
роботах,
присвячених історії європейського музичного
театру минулого. Серед таких виділяємо
дослідження М. Черкашиної [11], І. Іванової,
Г. Куколь [6], Б. Гнидя [4], у межах яких оперна
спадщина
(здебільшого
«Кармен»)
представлена в контексті жанрово-стильових
шукань французького музичного театру
cередини та другої половини XIX століття і
його вокально-виконавських настанов. Більш
детальну інформацію про життя та творчість
Ж. Бізе знаходимо в зарубіжних авторів,
зокрема й у M. Cardoze [14], M. Curtiss [15],
W. Dean [16], P. Stefan [20], Hervé Lacombe [17]
та ін. Роботи А. Gerhard [18], G. Oltz [19] та ін.
безпосередньо присвячені історії створення та
сценічній долі «Шукачів перлів» Ж. Бізе на
світових оперних сценах XIX–XX століть.
Оперна творчість Ж. Бізе здебільшого
пов’язана з типологією французької ліричної
опери, різні аспекти поетики якої в останні
десятиліття стали предметом дослідницької
уваги науковців України. Серед таких
виділяємо дисертації та супутні публікації
В. Мовчан [7], Л. Мудрецької [8], І. Беленкової
[2], А. Балдіної [1] та ін. Парадигматика цього
жанру, його духовно-смислова компонента,
репрезентована у творчості Ш. Гуно та
Ж. Массне,
є
складовою
концепції
«патріархально-ортодоксальної
культури»
XIX століття, представленої в монографії
О. Муравської [див.: 9, 369–384]. Нарешті,
різноманітні аспекти жанрово-стильової та

виконавської специфіки французької ліричної
опери як найбільш затребуваної в сценічній
практиці минулого та сучасності, є предметом
уваги китайських науковців, які здійснювали
свої дослідження в Україні. Це дисертація Ван
Мінцзе [3], що аналізує духовно-смислову
сутність феномену «ліричного», зокрема й в
оперних творах Ш. Гуно, а також публікація
Чжан Бо, у якій французька лірична опера
розглянута в контексті традицій «серйозного
популярного театру» [12]. Проте цей жанр та
представництво в ньому оперної спадщини
Ж. Бізе, зокрема й «Шукачів перлів», потребує
подальшої дослідницької уваги, що зумовлює
актуальність обраної теми статті.
Мета дослідження – виявлення поетикоінтонаційної унікальності «Шукачів перлів»
Ж. Бізе в контексті жанрово-стильового канону
французької ліричної опери.
Виклад основного матеріалу. Французький
музичний театр XIX століття характеризується
жанровим розмаїттям, що відображує показові
духовно-естетичні шукання культури Франції
зазначеного періоду загалом. Його початок був
репрезентований масштабними оперними
композиціями ампірного типу (Г. Спонтіні), що
в подальшому склали ґенезу для формування
типології «великої» французької опери
(Дж. Меєрбер, Ж. Ф. Галеві), тоді як середина
та друга половина століття характеризується
пануванням у музичному театрі Франції
«ліричної опери». Проте, на думку В. Мовчан,
«відсутність системності та єдиного підходу до
її
вивчення,
розосередженість
наявних
спостережень не дають змогу виявити її
стабільні та мобільні елементи, представлені у
вигляді комплексу характерних принципів та
атрибутивних властивостей» [7, 191].
Поява ліричної опери була зумовлена не
тільки еволюційними шляхами французької
опери в XIX столітті, але й загальними
жанрово-стильовими та духовними пошуками,
показовими для європейської культури
загалом, що відкривали соціально-психологічні
реалії світу й людини та їх сакральний вимір. У
цьому плані лірична опера успадковувала
духовно-містеріальні настанови європейського
театру загалом. «Опера народилася в
XVII столітті як “музична драма”, хоча
уточнення її назви – drama per musica <…>
вказувало на “неучасть” музики в сценічній
драматичній дії, мистецтва ідеального,
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органічно пов’язаного з храмовою традицією,
що своєю присутністю в художньому синтезі
освячує те, що відбувається на сцені. Тим
самим основою, початком, базисом оперного
мистецтва був гімноспів. <…> Але сказане
характеризує італійський оперний шлях
розвитку, тоді як у Франції принцип drama per
musica, “драми з музикою”, був підтриманий
найменуванням лірична трагедія. Причому
термін “лірична” мав той античний зміст
“музичного взагалі, опори на “розспівування
віршів під ліру”, що тримає правильнийідеальний
лад
висловлюваного,
який
забезпечувався в цьому піднесеному сенсі
самою якістю музичної оформленості слова»
[12, 159].
З урахуванням цієї сакрально-гімнічної
ґенези європейського, зокрема й французького
музичного театру, формувалися й вокальнотворчі настанови ліричної опери, що певною
мірою декларувала повернення до лірикогімничного принципу трактування провідних
партій цього жанру. «Невипадковим є той факт,
що творцем ліричної опери став Ш. Гуно –
композитор, який мав духовне звання і,
природно, тяжів до відновлення церковних
основ оперної співочої традиції у формах,
показових для Франції ХVІІ–ХVІІІ ст.».
Звертаємо увагу на те, що першою в низці
оперних композицій, що визначили типологію
ліричної опери, виявилася опера «Фауст», в
якій «усі головні чоловічі персонажі
уособлюють ідею Вірності, що реалізується в
співі номерів славильно-гімнічного складу:
Каватина Валентина, Каватина Фауста, Романс
Зібеля (у подачі актриси-травесті)» [12, 161].
Основна увага в інтерпретації фаустівського
сюжету, на відміну від Й. В. Гете, зосереджена
на трагічній долі Маргарити, точніше на її
духовному преображенні у фіналі твору.
Позначене духовне підґрунтя жанру
виявляється і в сутності тлумачення феномену
«ліричного». Ван Мінцзе у своїй дисертації
розглядає його на прикладі європейської опери
XIX століття, зокрема у творчості класика
французької ліричної опери – Ш. Гуно. На її
думку, «ліризм як атрибутивна ознака оперного
співу (церковного за своїм походженням) у
поданні його на рівні оперності ХІХ ст.
концентрується в типології французької
ліричної опери Ш. Гуно, у центрі уваги якого
стоїть виразність “ліричного сопрано” як
втілення жіночості-дитячості» [3, 6] її головної
героїні
та
її
найближчого
оточення.
Спостереження
дослідниці
дали
змогу
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Лінь Юйхен
окреслити дискурс «вокального ліризму» як
«зосередження виразності в позамовленнєвому
високому звучанні (чоловічих чи жіночих
голосів) у поєднанні з фігуративністю
колоратури чи немовленнєво подовжених
звуків (з їх символікою Богоспоминання),
відсторонених від декламаційної мовної
уподібненості, у повноті явлення мелодійного
начала музичної виражальності» [3, 166].
Різноманітність сюжетів, представлених у
французькій ліричній опері, не перешкоджає
виявленню в них єдиного ядра, яке В. Мовчан
вбачає передусім у темі любові. На її думку,
«цей рід почуттів творці жанру мислять як
найвищий прояв людського в людині. Любов
занурює в особливий світ гармонії і набуття
себе в іншому, піднімаючи над умовностями
соціуму й підступами інтриганів, тобто над
марнотою пристрастей та умовністю станових,
культурних, національних забобонів» [7, 192] –
у її найвищому духовному розумінні.
Більш широкий погляд на духовнозмістовні домінанти французької ліричної
опери демонструє концепція О. Муравської,
згідно з якою вона, на правах певного антиподу,
з одного боку, протистоїть «великій»
французькій опері, що проявляється в її
структурно-масштабних
параметрах,
відсутності великих масових сцен тощо. З
іншого боку, цей жанр успадковує деякі
типологічні аспекти французького музичного
театру попередніх епох, репрезентуючи їх у
дещо
іншому
образно-смисловому
та
драматургічному
форматі.
На
думку
дослідниці, «образно-семантичну сутність
французької
ліричної
опери
становить
протистояння
індивідуального
«я»,
індивідуальної драми головних героїв, що мали
в умовах культури XIX ст. надзвичайно високу
значимість, і не менш суттєвої духовнопатріархальної традиції-середовища, в умовах
якої живуть і діють головні персонажі.
Специфіка
зазначеного
конфлікту
між
індивідуальним
«я»
і
нормами
“патріархального соціуму” у французькій
ліричній опері визначена також її істотним
християнським
(нерідко
містеріальним)
підтекстом, завдяки чому твори цього жанру
набувають також морально-етичного сенсу,
тоді як визначальним чинником доль головних
героїв стає їхнє духовне перетворення» [9, 371].
У цьому контексті лірична опера
виявляється співвідносною з типологічними та
змістовними ознаками «релігійно-філософської
трагедії», концепцію якої у свій час активно
розробляли німецькі романтики. У кінцевому
підсумку
«позначена
вище
опозиція

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
«індивідуальне – патріархальне» багато в чому

визначає і стильові якості цього жанру
французького музичного театру, народженого
на своєрідному перетині романтичної і
бідермаєрівської традиції» [9, 372].
Типологічні риси ліричної опери показові
й для значної кількості зразків музичного
театру Ж. Бізе. Складний, не позбавлений
протиріч творчий шлях композитора, шлях
безперервних шукань вів його від оперети
(«Доктор Міракль») та комічної опери в
россінівському дусі («Дон Прокопіо»), від
лірико-екзотичної романтичної опери («Шукачі
перлів») через низку закінчених і незакінчених
опер різного типу («Пертська красуня»,
«Джаміле» та ін.) до таких чудових завоювань
демократизму та реалізму в музичному театрі,
як музика до «Арлезіанки» та «Кармен». І якщо
остання
з
названих
опер
набула
безпрецедентної популярності як у виконавців,
так і в дослідників-музикознавців, то «Шукачі
перлів» поки що залишаються в тіні цих
шедеврів композитора, створених у зрілий
період його творчості.
Опера «Шукачі перлів», поставлена
1863 року на сцені «Ліричного театру», є
найзначнішою серед ранніх творів Ж. Бізе. Її
сюжет є досить традиційним для французького
музичного театру ХІХ століття, позаяк він
орієнтований на східну тематику. Дія опери
відбувається на острові Цейлон серед ловців
перлів. На тлі мальовничих пісень і танців
розігрується драма ревнощів Зурги та любов
мисливця Надіра й жриці Лейли – «чистої діви»,
яка своїм співом приборкує морських богів.
Історія жриці, яка порушила обітницю, та
її щасливого позбавлення від кари до Ж. Бізе
була
неодноразово
репрезентована
на
європейській
оперній
сцені.
Серед
найяскравіших сценічних версій виділяємо
«Весталку» Г. Спонтіні, «Норму» В. Белліні,
частково «Африканку» Дж. Меєрбера, що
безпосередньо передбачила появу жанру
ліричної опери. Подібний сюжет, так само як
східноекзотичне місце його дії, дуже показовий
для
європейського
музичного
театру
XIX століття та культури романтизму загалом,
що тяжіла до відкриття нових світів і східних
цивілізацій.
Названі твори та опера Ж. Бізе, з одного
боку, дуже відмінні за своїми жанровостилістичними показниками: велично-ампірна
«Весталка», «лірична трагедія» «Норма»,
«велика» опера «Африканка» і, нарешті,
лірична
опера
«Шукачі
перлів»,
що
безпосередньо
приймає
естафету
від
останнього твору. З іншого боку, всі вони

мають риси жанрової наступності. Об’єднує їх
також не лише сюжетна фабула, що оповідає
про драму забороненого кохання і помсти
народу за порушену клятву, а й тип однієї з
головних героїнь – жриці (весталки), наділеної,
крім краси та досконалості, високою духовною
місією, що виділяє її серед решти персонажів.
Особливо показовий у цьому плані образ
героїні Ж. Бізе – Лейли, чия молитва-служіння
здійснюється безпосередньо через спів, що
відганяє злих духів безодні і водночас викликає
милість богів. Подібний спів-служіння, співмолитва,
що
сполучає
людський
і
божественний світи, якнайкраще відповідав і
романтичній естетиці, у межах якої музика
розцінювалася як «голос глибокої сутності
світобудови», що поєднує сакральне та
профанне.
Цей образ, як і героїні зазначених опер,
частково викликає асоціації з образом Орфея як
одним із найбільш затребуваних у музичнотеатральній практиці XVII–XVIII ст. Водночас
традиція сакрального співу-молитви, що
духовно перетворює людину і світ, також має
глибоке історичне коріння в різних культурах,
наявна у всіх стародавніх містеріальних і
творчих
практиках:
єгипетській,
давньогрецькій, візантійській та ін., що в
подальшому склали питомий духовний ґрунт
для формування музичного театру Нового часу,
зокрема й французького [див. про це
детальніше: 13].
Показовим у «Шукачах перлів» Ж. Бізе є і
тяжіння до орієнтальної тематики. Цей аспект
відбиває
передусім
загальноромантичну
тенденцію європейської культури, позаяк у
пошуках ілюзорної свободи романтичний герой
намагається іноді бігти до екзотичних далеких
країн,
не
зачеплених
капіталістичною
цивілізацією.
Байронівський
Гарольд
поневіряється в країнах Близького Сходу, Рене
Шатобріан знаходить притулок серед індіанців
Америки і т. д.
Загалом Східне, зокрема й індійське як
місце дії аналізованої опери Ж. Бізе, стало
одним із важливих об’єктів для продукування
ідеї Романтичного та процесу «романтизації»,
що теоретично розробив Ф. Шлеґель. «“На
Сході повинні ми шукати романтизм
найвищого злету...” – найвідоміше й часто
цитоване
літературознавцями
Шлеґелеве
орієнталістичне гасло. <…> Європейці
дивилися на Схід, як на “щось в Іншому місці,
сумуючи за королівством, у якому людина
могла б позбавитися свого внутрішнього
тягаря”» [10, 22]. Саме на теренах подібного
світобачення
і
зароджувався
феномен
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орієнталізму,
сутність
якого
фактично
фокусувалася навколо європоцентричного
підходу-тлумачення Сходу та його культури.
Опера «Шукачі перлів» Ж. Бізе була
задумана та виконана як екзотико-романтична
опера, що спирається на поетико-інтонаційні
канони жанру французької ліричної опери. При
цьому слід зазначити, що орієнтальний колорит
її окремих номерів відтворено лише завдяки
творчій фантазії самого автора. У цій опері, на
відміну «Кармен», композитор не користується
фольклорним матеріалом. Вона містить три дії
та має номерну структуру. Опері передує
невелика прелюдія. Заміна масштабної
увертюри коротким оркестровим вступом дуже
показова для багатьох творів романтичного
музичного театру середини та другої половини
ХІХ століття,
незалежно
від
жанрової
приналежності. Прелюдією відкривається і
грандіозна
композиція
«Гуґенотів»
Дж. Меєрбера, і вагнерівський «Лоенгрін», і
музичні драми Дж. Верді («Ріголетто»,
«Травіата»), і «Вертер» Ж. Массне як один із
найкращих зразків французької ліричної опери.
Узагальнюючи жанрово-інтонаційні та
драматургічні показники «Шукачів перлів»
Ж. Бізе в контексті їх відповідності жанровому
канону ліричної опери, відзначимо, що її ознаки
проявляються і у використанні орієнтального
сюжету, вельми показового для цієї традиції і
для французької романтичної культури
загалом; і в акцентуванні особливої уваги
композитора на особистій драмі героїв –
вихідців із народного середовища; і в наявності
традиційної для ліричної опери драми любові,
що
входить
у
суперечність
із
загальноприйнятими
патріархальними
нормами духовно-релігійного порядку, що є
домінантними для соціуму, в якому
перебувають головні герої; і в значній ролі
жанрових сцен, що узагальнено відтворюють у
межах європейської музичної традиції (без
відповідних фольклорних цитат) екзотичний
колорит, заданий сюжетом. В останньому
випадку Ж. Бізе звертається до квінтових
бурдонів, до акцентування суттєвої ролі
тембральності ударних інструментів та чіткого
метро-ритмічного початку. Крім того, автор
апелює до фігуративно-імпровізаційного типу
мелодики, найбільш показового саме для партії
Лейли, що виявляє не тільки східну (умовно
індійську), але й східнохристиянську ґенезу
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подібного роду інтонування, суттєву й для
духовних настанов культури та музики Франції.
Опера Ж. Бізе має чітку номерну
структуру. Істотну драматургічну роль у ній
виконують два лейтмотиви, що характеризують
головну героїню опери – Лейлу й одночасно
пов'язують її з іншими учасниками драми –
Надіром та Зургою. Музична характеристика
персонажів зосереджена в невеликих за
масштабами сольних номерах (арія, каватина,
романс) та відрізняється граничною простотою
виражальних
засобів,
що
відповідає
типологічним
показникам
французької
ліричної опери, орієнтованої на стильові риси
не тільки романтизму, але й бідермаєру з
показовим для нього апелюванням до духовних
настанов традицій домашнього музикування з
їх спиранням на типове та загальнозначуще.
Водночас «Шукачі перлів», з одного боку,
містять у собі відбиток різних впливів: Ш. Гуно
(жанр опери), Дж. Верді (драматичні дуетні
сцени), Дж. Меєрбера (наявність драматичних
хорових сцен), з іншого – безпосередньо
передбачають стиль зрілого оперного реалізму
Ж. Бізе, який пізніше буде представлений у
«Кармен», а також у музичних відкриттях
веризму.
Наукова новизна роботи визначена тим, що
в ній уперше розглянуто жанрово-стильову та
духовно-смислову специфіку «Шукачів перлів»
Ж. Бізе в річищі поетики французької ліричної
опери.
Висновки. Лірична опера – яскравий етап у
розвитку французького музичного театру
середини та другої половини XIX століття.
Опозиційність цього жанру до «великої» опери
водночас не виключає їх взаємовпливу, що
проявляється в антитезах особистої драми
головних героїв, облагороджених високим
почуттям любові, та патріархальних настанов
середовища, в якому вони перебувають. Це
визначило й стильову специфіку ліричної
опери, сформованої на перетині романтичної та
бідермаєрівської традицій. Містеріальна ґенеза
європейського музичного театру позначилася в
ліричній опері в потенційній спрямованості
доль її головних героїв до духовного
преображення. Романтико-екзотична опера
Ж. Бізе «Шукачі перлів», створена 1863 року,
заснована на драматичній історії жриці, яка
порушила обітницю, та її щасливого
позбавлення від кари. Жанровий канон ліричної
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опери проявляється в названій опері в
апелюванні до орієнтального сюжету, у
наявності традиційної для ліричної опери
драми любові, що входить у суперечність із
загальноприйнятими патріархальними нормами
духовно-релігійного порядку, що є домінантними
для соціуму, у якому перебувають головні
герої, у значній ролі жанрових сцен, що
узагальнено відтворюють у межах європейської
музичної традиції без відповідних фольклорних
цитат екзотичний колорит, заданий сюжетом
(квінтові бурдони, суттєва роль метроритмічного чинника та тембральності ударних,
фігуративно-імпровізаційний тип вокальної
партії Лейли-жриці).
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ДУХОВНІ ВИТОКИ АРІЇ, ЇЇ ФОРМУВАННЯ В ЄВРОПІ ТА КИТАЇ
Метою роботи є прослідковування ґенези типології арії і притаманній їй виразності аріозного співу в її доі позаоперного існування в порівнянні відповідних матеріалів з історії жанру в Європі і Китаї. Методологічною
основою висуваємо інтонаційний підхід школи Б. Асаф’єва в Україні, як це склалося в працях О. Маркової,
О. Муравської, Лю Бінцяна, з акцентуацією герменевтичного та стильово-компаративного аналізу. Наукова
новизна дослідження зумовлена історичною новаційністю акцентування символічно-релігійних початків у
культурі й мистецтві, що традиційно ігнорували в класичний для Європи та світу період Нового часу, а також
тим, що вперше в українському й китайському музикознавстві в логічний ланцюжок наслідуваності поставлені
відомості про гімнографічні та пісенно-кантові складові синкретизму, з якого на рівні ХІІ–ХІІІ в Китаї, XV–
XVI століть у Європі народжується арія, згодом втягнута оперою на рівні суттєвої складової композиції.
Висновок. Культура арії як закінченої виразної якості й аріозності як типу співу склалися в розвиток духовної
діяльності в діаметрально протилежних культурних утвореннях Китаю і Європи. Вони історично пов’язані
появою тільки в них у планетарному обсязі оперного дійства за його співочою насиченістю від початку й до кінця
вистави. Для Китаю апробованим є концепт формування арії із ритуального синкретизму гімну-пісні-арії. А для
європейського мислення усвідомлення арії як похідної від провізантійської гімнографії і літургійно-кантової
пісенності з невід’ємною від неї вокальністю склало здобуток музикознавчих розробок останніх десятиліть.
Прийняття такої концепції, вибудуваної в представленій роботі, суттєво корегує «родову відзначеність»
виразності арії, традиційно розглядуваної в контексті специфіки оперного дійства.
Ключові слова: арія, жанр у музиці, опера, пісня, кант, гімн.
Sun Zhui Shan, graduate student, The Odessа National A.V. Nehzdanova Musical Academy
Spiritual Origins of Aria, its Formation in Europe and China
The purpose of the work is to trace the genesis of the aria typology and its inherent expressiveness of aria singing
in its pre- and non-opera existence, comparing relevant materials from the history of the genre in Europe and China. As
a methodological basis, we put forward the intonation approach of B. Asafyev's school in Ukraine, as it developed in the
works of O. Markova, O. Muravska, Liu Bing Jiang, with emphasis on hermeneutic and stylistic-comparative analysis.
The scientific novelty of the study is caused by the historical novelty of emphasising symbolic and religious beginnings
in culture and art, which was traditionally ignored in the classical for Europe period of New time, as well as by the fact
that, for the first time in Ukrainian and Chinese musicology, about hymnographic and song-chant forming of syncretism
are put in logical chain of receivership information, from which an aria was born in the 12th-13th centuries in China and
the 15th-16th centuries in Europe, which was later absorbed into the opera at the level of an essential component of the
composition. Conclusion. The culture of the aria as a finished expressive quality and arias as a type of singing developed
into the spiritual activity in the diametrically opposed cultural formations of China and Europe. They are historically
connected by their appearance only in them in the planetary scope of the operatic action by its singing saturation from the
beginning to the end of the performance. For China, the concept of forming an aria from the ritual syncretism of a hymnsong-aria is proven. For the European thinking, the awareness of the aria as a derivative of the Byzantine hymnography
and liturgical-canto song with vocality inseparable from it was the achievement of musicological developments of the
last decades. The adoption of such a concept, developed in the presented work, significantly corrects the “generic
emphasis” of the expressiveness of the aria, traditionally considered in the context of the specifics of the operatic action.
Key words: aria, genre in music, opera, song, chant, hymn.
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Актуальність теми дослідження зумовлена
сучасним буттям опери, з якою традиційно
пов’язане мистецтво аріозного співу й арії як
смислово закінченої виразності в межах
оперної вистави. Містеріалізація опери,
закладена
на
межі
ХІХ–ХХ століть
«Парсіфалєм» Р. Вагнера й іншонаціональними
аналогами, перетворилася на послідовне
втілення символічної умовності в оперну дію,
досягнувши певного апогею у творі
О. Мессіана «Святий Франціск Ассизький»
(1983) і гепталогії «Світло» К. Штокхаузена,
значною мірою містеріальність покриває дивні
опери корейця Ісана Юна та китайця Тан Дуня.
Паралельно
відбулося
відродження
ранньої опери, зокрема «Святого Алексія»
С. Ланді, закарбованої всіма реформаторамипрогресистами італійської seria О. Скарлатті,
які свідомо представляли церковно-релігійні
цінності в оперному співі й аріозний вокал у
ньому. Це заохочує пошуки релігійномістеріальної генези опери, як це здійснено в
праці В. Осипової, а також символічнорелігійного початку арії, що асоціюється з
оперою, хоча виникла попри неї і загалом
задовго до її класичних зразків.
Позаоперна ґенеза арії виявляється в
працях, присвячених пісенності й гімнічностіаріозності загалом, як це знаходимо в
дослідженнях Лю Бінцяна [3], Г. де Ерісмана,
відображенню того в інструменталізмі (див. у
Т. Полянської), у числених довідкових виданнях,
що порушують питання генези терміна «арія» і
висвітляють тим самим початок явища арії та
аріозності [1; 2; 9; 10, ін.]. Але концепційна
систематизація і прослідковування шляхів
формування жанру й властивого тій типології
способу вираження не ставали предметом
спеціального дослідження, що й зумовило тему
цієї праці.
Метою роботи є прослідковування генези
типології арії і притаманної їй виразності
аріозного співу в її до- й позаоперному існуванні
в порівнянні відповідних матеріалів з історії
жанру в Європі та Китаї. Методологічною
основою висуваємо інтонаційний підхід школи
Б. Асаф’єва в Україні, як це склалося в працях
О. Маркової [4], О. Муравської [5], Лю Бінцяна
[3], з акцентуацією герменевтичного й
стильово-компаративного аналізу. Європейське
надбання аріозного кантиленного співу
зобов'язане за основним місцем народження
Франції, за культурним «фреймом» –
Візантійській традиції, до якої історично
належала Православна Галлія перших століть
християнства. І в цій релігійній якості Франція
існувала до XIII століття, а згодом, до кінця
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XVIII століття, сповідувала галліканізм [5, 61–
77]. Вказане датування свідчить про прямий
зв’язок із візантійським православ’ям і його
надбаннями в країні, що знаходилася і
знаходиться в центрі західноєвропейського
ареалу.
У роботі українського музикознавця
О. Стахевича
наведено
матеріали
про
візантійсько-римські
витоки
концепції
«співів», «голосів». Так, вказуючи на трактат
Ісидора Севільського (VII ст.), дослідник
виділяє зв'язок цих слів-термінів, оскільки
перший (спів) називає «відхиленням голосу»
від його природного, тобто мовленнєвого,
звучання [8, 19].
Арія, яка сьогодні асоціюється з оперою,
історично виникла незалежно від неї. Про це
свідчить етимологія терміна «air», що
буквально означає «повітря», «дихання» в
дотичності
останнього
до
Вищого.
Європейське надбання вокалу зобов’язане
пошукам «дематеріалізації» вираження співу
християн, які, залучаючи гімнографічні
здобутки Античності, позбавляли останні
«тілесної обваженості». Для цього відсувалася
інтонаційність мовленнєвої експресії через
«ісонне-бурдоне» обґрунтування мелодійної
побудови, а також через внутрішньоскладове
мелодійне
розспівування
з
допомогою
«кругових»
фігур,
що
віддавна
усвідомлювалися як Богопоминальні знаки
(пізніше сформовані у формули «групето»,
«мордентів», «трелів» і т. ін.).
Свідчення тому – принцип калофонії, яка,
за спостереженням Н. Сиротинської [7],
сформувала основу європейської вокальності,
що вирізнилася у вигляді усвідомленого методу
творчості як «краси духовної» візантійського
філософа й богослова Михаїла Псела в хоровоансамблевому із сольними виходами співу
Православної церкви. А згодом у вшанування того
витоку старохристиянської традиції Дж. Россіні
переклав на італійську вказаний термін як bel
canto для зазначення фігуративного стилю
співу. А ще раніше цей самий термін
визначився у французькій співочій традиції як
beau chant, який вказував на провізантійські
галльські-галліканські спадкоємності Франції.
Візантійський
церковний
ґрунт
європейської
вокальності
усвідомлювали
представники різних націй ренесансної Європи.
Зокрема, це протолютеранські німецькі
теоретики XV сторіччя, які в особі Конрада із
Цаберна (чи Конрада фон Цаберна),
священника,
теолога,
проповідника
та
музичного вчителя, через трактат «De modo
bene cantandi» («Спосіб добірного співу», 1474)

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
представляли суттєвий внесок в історію
вокального мистецтва – на допомогу як
хористу, так і церковному хору загалом. І
в ньому перші п’ять правил є посиланням на
санкт-галленський (тобто вченим візантійством
зазначений) трактат про ранньохристиянську
літургіку, а шосте правило Конрада стосовне
«вельми добірного співу» (satis urbaniter
cantare) вказує на основи «фігуративного»
стилю, до речі, того, що закладене було
візантійською ж «калофонією» і яка
призначалася на подальше переродження в beau
chant i bel canto Нового часу.
Як це показано в книзі О. Муравської [5,
128–129], візантійський вплив на ренесансну
Італію був глибинний, і це знайшло
продовження у формуванні «нового стилю»
оперності, що складалася на основі церковноспівочої риторики візантійської церковності.
Так, у дослідженні А. Верін-Галицької
розглянуто феномен творчості Дж. Каччіні
(«Дж. Каччіні: між пасажною та афективною
музикою» [2]), який мелодичну лінію своїх
творів вибудовував згідно з поетичними наголосами.
Як зазначено, він «не розміщував довгу ноту чи
розспів на безударний склад… (осібно стоять
початки і кінці фраз)», а також «можна
помітити в мелодичних контурах наслідування
інтонації ораторського мовлення» [2, 19].
Сказане відмічає не тільки техніку
риторичних акцентів взагалі, але спеціально
церковної риторики («осібно стоять початки і
кінці фраз»), тобто дотримання «антимовленнєвого»
інтонаційного
компоненту
розтягування
початкових і завершальних побудов, які
фіксують штучно-умовну інтонацію церковного
«мовлення», категорично відмінного від
безакцентного подання тих моментів у
мовленнєвому потоці як такому. Вказані суто
традиційно-церковні ознаки мелодичної лінії
сполучені із новим мелодичним компонентом у
вигляді «наслідування інтонації ораторського
мовлення», що відмічало вже ренесанснобарокове
поєднання
церковності
та
позацерковного надбання. Це останнє Каччіні
пов’язував з утіленням «афектів», які, на його
думку, найбільше відображали відхід його
творчого методу від «старого», тобто суто
церковного стилю.
Названа дослідниця зауважувала, що під
«афектом» автор розумів не відверто подавану
почуттєвість, як це прийнято було у кінці XVII i
XVIII століттях,
але
доторканість
до
почуттєвості в цих прийомах вже мала місце. А
як засвідчила вихідна ідея наукової розробки
(«…між пасажною та афективною музикою»),
пасажність
у
співі,
крім
церковної

«антимовленнєвої» акцентуації, для Каччіні
являла предмет усвідомлення техніки «старого
стилю»,
що
відповідав
можливостям
інструментального налаштування співацького
голосу, не прийнятного для прихильника
«афектованого співу». З посиланням на
висловлювання Каччіні, стверджено, що та
пасажність «більш підхожа для духових та
струнних інструментів», для «каденцій», що
являють собою «неафективні місця», дозволяючи
там користування пасажністю [2, 20–21].
Зі сказаного випливає, що засвідчена
Ісидором Севільським (VII ст.) «штучність»
співацького
вираження,
порівняно
з
«природністю» мовленнєвого, формує базисне
положення в розумінні церковного початку
музики, органічним «продовженням» котрого
виступила «інструменталізація» пасажних
побудов і ритміка фразування, протилежна
мовленнєво-природній інтонаційності.
Показовими є спирання Дж. Каччіні на
процерковні засади мислення в мелодичній
творчості, коли він диференціює засоби
вираження щодо втілення різних, гранично
контрастних афектів «печалі» й «радості».
Застерігаючи від «пасажів» у мелодіях,
зазначених для сумної музики, композиторспівак підкреслював, що останні доречні в
представленні емоційного позитиву. А таке
розділення відповідає церковним засадам
музичного виразу: адже прийняття для
вірянина смутності світобачення як гріховного
закреслило розгортання сумного-трагічного у
творах церковного вжитку (а це й відмічена
Каччіні пасажність…). Тоді як Радість є
нормою
християнського
світоприйняття
(зрозуміло, що та «пасажність» буде доречною
у втіленні богоугодних відчуттів).
До речі, «антимовленнєва» церковна
інтонаційність стала органікою мистецького
музично-інтонаційного вираження – див.
побудову початкової фрази романсу Радамеса
з І дії «Аїди» Дж. Верді і т.п.
Із заначеного випливає, що релігійний спів,
церковна
декламація-псалмодія
містять
принципові надзвичайні інтонаційні звороти,
уникають «мовленнєвого уподібнення» в
прийомах, які покликані відносити уяву до
позабуденного,
позабуттєвого
життєвого
прояву. Уникнення традиційною науковою
термінологією в Європі, складеної у Новий час,
посилань на релігійні основи мислення,
ускладнило
користування
музичними
термінами, які за глибинною, до-новочасовою
традицією, виходять з церковного музичного
вжитку, зокрема, це стосується понять співу й
вокалу.
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У змістовному довідковому виданні
Гарвардського музичного словника поняття
співу взагалі не розглядали (є «singing saw» –
«співаюча пила» та т. ін.), не дано й поняття
вокалу, є «вокалізація» («A long melody sung on
a vowel, i.e., without text. The term is used chiefly
for vocal exercices…» – «Довга мелодія,
проспівана на голосній, тобто без тексту.
Термін використовують переважно для
вокальних вправ» [11, 551]).
З означеного опису до сутнісних ознак
вокалу входять: 1) принципова «довгісність»
співу на голосних (див. у Б. Яворського
«музика – мистецтво голосних звуків»),
2) незалежність від текстової роздільності
висловлення, позначуваного приголосними за
складами. Ознака «довгісності» на голосних
становить
протилежність
«природному
мовленню», як й ознака «позатекстового»
виявлення, у буттєвому мовленні абсурдна. Але
доцільна – у показі позабуттєвої «довгісності»
Вічного, яка дотепно вирішується в хоровій
вокалізації (базисній у церковній службі)
засобом «ланцюгового дихання». А от сольний
спів потребує «героїки віртуозності» для
виявлення високої думки про Вище.
Із зазначеного випливає, що історичним
підґрунтям для вокалу, вокалізації, співацького
засобу у вираженні понадбуттєвих уявлень став
церковний спів, в основі своїй хоровий. І його
специфіку
становила
особливого
роду
«інструментальність у голосі», яка згодом
«перекладалася»
на
інструменти,
але
залишалася
(і
залишається)
атрибутом
церковно-музичного вираження. Ознаки тої
«інструментальності» – інтонації та прийоми,
що відсторонюють від наслідування буттєвої
мовленнєвості, концентруються в показі
початкових і кадансуючих побудов та які стали
атрибутивними й для класики художньо
самодостатньої музики.
А оперний вокал у засадах свого існування
поєднував
церковну
вокальну
«континуумність» і наслідування почуттєвості,
хоча, як знаємо, класичним злетом оперної
вокалістики, що поклала арію в основу
оперного
вираження,
стала
опера
неаполітанської школи з її блискучими
представниками в особах А. Скарлатті,
Н. Порпора, Н. Йомеллі, Т. Траетта й ін. Та
не забуваймо, що той тип опери виник на
підйомі аристократичного мистецтва як
державного статусу, на відміну від салонної
замкненості «камерат» початку XVII століття.
У назві опери «seria», що перекладають
буквально як «серйозна», тоді як за смислом
«серйозність»
і
«церковність»
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синонімізуються, закладена ідея, що не
припускає вираження гріховної «засмученості»
і концентрованої трагедійності. І саме освітлена
Радісність seria спричинила культивування в
ній «світлого співу» кастратів-фальцетистів,
сама техніка якого має основи в християнській
співочій практиці з глибин візантійської
церковнобудови VI–VII століть. І в цій лінії
розробки
оперності
зовсім
органічно
сприйнятною постає думка Г. Кречмара про
літургічну драму ХІІ–ХІІІ століть як початок
оперного мистецтва (що склалася ще в
православній Франції) як такого (див.
детальніше в роботі В. Осипової [6]).
Як бачимо з роздумів Дж. Каччіні, він
усвідомлено розробляв засади оперного як
«нового»
мистецтва,
спрямованого
до
гомофонно-гармонічного
мислення
і
поєднуючого (чи то в гармонії ренесансного
«двоємирія», чи барокової дисгармонічної
антитетичності)
церковний
базис
«інструменталізму в голосі» із наслідуванням
мовленнєвих зворотів. Однак так званий ранній
італійський класицизм неаполітанської школи
встановив героїчний синкретизм гомофонно
вибудуваної
контрапунктичності
самозначущого мелодизму з підримуючими
голосами, у якому акордові наповнення
уникають
функціональної
однозначності,
покриваного всеохоплюючою тонікальністю
вираження.
Воістину, на рівні гри відтвореною стала
церковно-співацька консонантність виразу, за
яким стоїть абстракція позабуттєвого як
втілення Досконалості. Остання не можлива в
життєво-буденних стосунках, але дотична до
героїчно-подвижницьки
налаштованої
особистості, яка усвідомлює своє призначення
високого Служіння.
Вказаний шлях до арії як оперної складової
відмічається у всіх довідкових виданнях, у яких
обов’язково підкреслюється вокальність арії як
твору [9]. Текст з названого джерела виділяє
значення «жанру сольної вокальної музики та
інструментальної гри», а також те, що термін
виділився у XV столітті як «пісня в супроводі
лютні чи гітари».
Щодо етимології слова «арія», то цей
показник представляє життєві витоки жанрової
типології. Так, в англомовному виданні
констатовано: «Термін вперше з’являється
щодо музики в XIV столітті, коли це просто
означало манеру чи стиль простоти співу» [9].
У німецькому виданні знаходимо: «Музична
форма в її сутнісному витоку не від секвeнції …
на кращому від секвенції місці є за смислом у
значенні “попереду стоячого”» [10].
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Якщо
пам’ятати
про
значення
узагальненого значення терміна «chant» – кант,
хорал – як частки літургійної музики з
«простим співом», що означає монофонію і
вільну ритміку [11, 91], то «стиль простоти
співу», який пов’язували в XIV столітті з арією,
виступає як дещо похідне від літургійної
музики і канту в ній. Пов’язаність із секвенцією
чітко засвідчує гімнографічний візантійський
виток арії, «простота» якої виділялася на тлі
вишуканої
фігуративності
«алілуйної
мелізматики»
візантійських
гімнів,
спрощувальними підтекстовками яких стали
секвенції.
Відмічені риси походження арії від
візантійської гімнографічної «фігуративної»
традиції вельми яскраво помітні в практиці
зосередження на арії у виразності опер
неаполітанської школи й згодом оперного
мистецтва загалом зі стильовою основою
останніх в bel canto, тобто фігуративного співу.
А що стосується зближеності аж до
синкретизму, типологій арії, пісні, гімну й
канту, то таке положення є закономірним через
зумовленість усіх класичних музичних форм
європейського вжитку тими чи іншими
компонентами християнської літургіки й
дохристиянських
факторів
формування
останньої.
Арія як духовний спів виступає в розкоші
представлення в ній розспіву, чим наочно
відсторонюється від пісенності, яка тяжіє до
збігу склад-звук. Арія вбирає риторичну
навантаженість
співу,
демонструючи
тропування через надтекстові мелодичні – чи
поліфонічні – побудови, тим насичуючись
вокальною риторикою і похідним від останньої
інструменталізмом (шансон з підтримкою
лютні чи гітари). Адже поліфонічна шансонренесансна традиція Франції, термінологічне
зазначення якої перекладається як «пісня» і
усвідомлюється в синонімізації з арією
(див. вище), потребує розуміння того термінаслова («шансон», «chanson») як «складеного»
та в наближенні до кореневого значення являє
смисл «озвученого (‘розспіваного’) канту» [4, 1–3].
Елітарно-салонний
тип
музики
поліфонічного
шансону
закріплюється
дотичністю тої виразності до галліканської
літургіки: див. поняття «шансонна меса», що
фігурувало на рівних із «мадригальною месою»
класичної італійської католицької практики
[12, 15–17]. Передача низки голосів поліфонії
шансону (поліфонізм як церковний знак
загалом) лютні (чи гітари) виконавськи-буттєво
«спрощувала» викладення, хоча звернення до
щипкових струнних в епоху Ренесансу (не були

затребувані в Середньовіччі та в добу Бароко)
мало високий зміст пам’яті галлікан-французів
до
першохристиянської
кельтської
гімноспівочої традиції (про це докладніше [5,
61–77]).
Риторична навантаженість типології арії
порівняно з піснею виводить на формальні
показники відмінності: наявність розспіву,
широта діапазону. А останнє не відривне від
«прихованої поліфонії» в мелодійному
оснащенні,
що
закріплялося
технікою
«фігуративного»
співу,
у
якому
нижньорегістрові ноти бралися сильноповнозвучно, тоді як верхній регістр передбачав
«легкість»
і
недопустимість
гучного
звукоподання. Зіставлення різнорегістрово
взятих
фраз
і
тонів
при
вказаній
«пірамідальній»
динаміці
(«гучномовна»
основа й витончення звуку на високих нотах)
«розшаровували» мелодичну лінію, надаючи їй
аналогію із поліфонічними побудовами
церковного співу, що абстрагувалися від
«хвилеподібних» мовленнєвих інтонаційних
конструкцій. Подальша ж «боротьба за
реалізм» в оперній творчості відсторонила
вказані знаки церковності на користь «правди
вираження»
інтонаційних
емоційномовленнєвих прикмет.
Закономірність цього просування від
храмового мистецтва до класики оперного
співу для арії європейського призначення
прослідковується в паралелях до неї
формування і розквіту тої типології в Китаї, що
здійснювалося
метафізично-надфізично,
минаючи шляхи безпосереднього впливу чи
наслідуваності ні з одної із зазначених сторін
аж до ХІХ сторіччя. У роботі Лю Бінцяна
«Музично-історичні
паралелі
розвитку
мистецтва Китаю і Європи» [3] акцентовано та
дивній
змістово-часовій
уподібненості
розвитку музичного мистецтва в країнах,
географічно-територіально
та
культурновжитково принципово віддалених одна від
другої, у якій приділена увага й пересіченням
пісенно-гімнічного, і частково аріозного
творчо-культурного будівництва [3, 102–122].
Зрозуміло, що для Китаю все починається
з «Шицзін», що в перекладі тої назви звучить як
«Книга пісень», а точніше – «Книга пісень та
гімнів». Синкретизм тих типологій зумовлений
історичними умовами формування названої
збірки, редагування якої у VI до н.е.
приписують Конфуцію. Але вірші й мелодії до
них (останні значною мірою втрачені)
походили від кінця ІІ тис. до н.е. епохи царства
Чжоу. Ритуально-церемоніальне призначення
тих пісень-гімнів, що за змістом тексту
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налаштовані більшою мірою на уславлення
героїв національно-державного будівництва і
бойових дій проти ворогів Серединної імперії,
спирається на показову для національної
культури широкоінтервальну (з опорою на
квінтові-квартові ходи) мелодику, риторична
акцентуація
слів-складів
здійснюється
розспівом.
Назва пісень-гімнів має ще один щабель
значеннєвого уточнення – арії. Вони
виділяються завдяки підвищенню ліричного
тонусу вираження через багатство мелодичних
розспівів та інструментального гетерофонного
оздоблення звучання. Арія стала основою
оперного дійства в Китаї, оскільки назва
старовинної опери, що виникла одночасно з
європейською літургійною драмою у ХІІ–
ХІІІ століттях, отримала назву «куньцюй»,
буквально «вистава арій», демонструючи
лірично-міфологічно-казкові сюжети. Останні
виникли в розвиток церемоніальних дійств
палацового побуту китайського Півдня, який на
межі епох Сун та Юань, напередодні
монгольського
завоювання
середини
ХІІІ сторіччя, сформував осередок китайського
культурно-мистецького життя.
Куньцюй
була
аристократичним
інститутом, вистави розраховані на смак і
розуміння високоосвіченої еліти китайського
суспільства – тут напрошується порівняння із
салонним мистецтвом французького рококо
XVIII cторіччя, яке, до речі, схильне було
посилатися на китайський живописнопоетичний досвід епох Тан і Сун (VIII–XIII ст).
У виставах куньцюй брали участь і жінки, і
чоловіки, спів арій як основної складової
вистави
здійснювали
під
скромний
інструментальний супровід, де переважною
учасницею була флейта. Куньцюй була
камерним різновидом театральної вистави, що
проіснував аж до початку XVII століття.
Арія стала основою і «нової» китайської
пекінської опери цзінцзюй, межа XVI–
XVII cтоліть, що розрахована у сприйнятті на
широку та соціально неоднорідну аудиторію.
Відповідно дію представляють не тільки
номери співу, але й танцювально-акробатичні
виступи. У роботі Лю Бінцяна підкреслено, що
маскулінний склад цзінцзюй і публіки, що її
приймала, сформували відгалуження хвилі
маскулінізації суспільства, що жорстко
охопило Європу за результатами революції
1789–1793 років: остання позбавила жінок
участі в державно-соціальному житті нації і
геть змінила на протилежне демократичні
завоювання внутрішньодержавного змісту [3,
208–209].
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Арія цзінцзюй демонструвала ліричне
напруження
драматико-трагедійної
чи
драматично-комедійної дії, у якій представлені
характери об’ємні, освячені історичним
почуттям цінності вчинків і дум. Вокальне
навантаження арії в Європі, відмічене співом на
«опертому» диханні, що йде від практики
християнської церкви, принципово протистоїть
мовленнєвій зумовленості пісенної продукції.
І це технічно протистоїть «співу на зв’язках»
китайської опери, але надбуденний характер
звуковидобуття
і
щедра
відміченість
фігуративністю мелодійної лінії створюють
смислову паралель до надбуттєвої виразності
європейської аріозності.
Узагальнюючи, відмітимо спільні риси арії
у європейській і китайській традиціях за їх
духовними витоками та взаємозв’язками із
суміжними жанрами:
- арія є базисною складовою оперного
дійства за результатами історичного розвитку
як в Китаї, так і в Європі, де церемоніальна
ритуалізація породила китайський «спів на
зв’язках» і релігійна абстракція мислення
європейців створила вокал як «спів на опертому
диханні»;
- історично виправданий синкретизм
пісні-гімну-арії на перших етапах розвитку
типології в межах духовних богослужебних та
церемоніально-обрядних акцій видає подальше
розгалуження на співацькі типології різного
виду у вказаних культурних ареалах;
- арія сформувала осередок високої
пісенності, відміченої багатством риторичних
оздоб співу, що стосувалися як багатства
мелодичних фігур-«пасажів», діапазону, так і
наявності прихованої чи реальної поліфонії у
виявленні типології в Європі та Китаї.
Наукова
новизна
дослідження
детермінована
історичною
новаційністю
акцентування символічно-релігійних початків в
культурі й мистецтві, що традиційно
ігнорували в класичний для Європи та світу
Новий час, а також тим, що вперше в
українському й китайському музикознавстві в
логічний ланцюжок наслідуваності поставлені
відомості про гімнографічні та пісенно-кантові
складові синкретизму, з якого на межі ХІІ–
ХІІІ століть у Китаї, XV–XVI століть в Європі
народжується арія, згодом втягнута оперою на
рівні суттєвої складової композиції.
Висновок. Культура арії як закінченої
виразної якості й аріозності як типу співу
сформувалася в розвиток духовної діяльності в
діаметрально
протилежних
культурних
утвореннях Китаю і Європи. Вони історично
пов’язані появою тільки в них у планетарному
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обсязі оперного дійства за його співочою
насиченістю від початку і до кінця вистави. Для
Китаю апробованим є концепт формування арії
із ритуального синкретизму гімну-пісні-арії. А
для європейського мислення усвідомлення арії
як похідної від провізантійської гімнографії й
літургійно-кантової пісенності з невід’ємною
від неї вокальністю склало здобуток
музикознавчих розробок останніх десятиліть.
Прийняття такої концепції, вибудуваної в
представленій роботі, суттєво корегує «родову
відзначеність» виразності арії, традиційно
розглядуваної в контексті специфіки оперного
дійства.
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ПОЛЬСЬКО-КИТАЙСЬКІ КУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ В КОНТЕКСТІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА КИТАЮ
Мета статті полягає в музикознавчій реконструкції китайсько-польських культурних взаємин як особливого
компоненту специфіки розвитку китайського фортепіанного мистецтва. Методологія дослідження. Застосовано
джерелознавчо-пошуковий метод з метою опрацювання китайської та західноєвропейської музикознавчої
літератури; музикознавчий – для аналізу найпоказовіших музичних явищ у контексті польсько-китайських
зв’язків стосовно їхнього впливу на вдосконалення фортепіанного виконавства; синергетичний – при розгляді
фортепіанного мистецтва Китаю, що функціонує у взаємозв’язку із західними константними компонентами;
аксіологічний – дав змогу виявити ціннісні орієнтири та перспективи китайського фортепіанного виконавства в
межах творчої уніфікації. Наукова новизна. Сучасний рівень фортепіанного мистецтва Китаю проєктує
необхідність історичного й теоретичного осмислення його загальних тенденцій, у розвитку яких особливе
значення належить міжкультурному діалогу Китаю із зовнішнім світом. У цьому контексті здійснено аналіз
китайсько-польських взаємин, що мали значення для становлення і розвитку фортепіанного виконавства Китаю.
Проаналізовано основні вектори цього діалогу, що виявилися важливими для усвідомлення китайськими
піаністами специфіки виконання музики найулюбленішого в Китаї західноєвропейського романтика Ф. Шопена:
найпоказовіші концертні виступи провідних польських піаністів у Китаї, проведення ними майстер-класів та
експертних лекцій, переможні виступи китайських піаністів на міжнародних конкурсах імені Шопена у світі.
Висновки. Вивчення китайсько-польських музичних взаємин виявилось важливим для осягнення шляхів
виконавських підходів китайських піаністів до творчості Шопена. Доведено, що ці взаємини сформували
фундаментальну основу для професіоналізації китайського фортепіанного виконавства. Відзначено важливість з
позиції обміну досвідом зворотних зустрічей китайських піаністів зі студентами музичних навчальних закладів
Польщі. Окреслені тенденції інтеграції засад західного фортепіанного мистецтва в китайську культуру
охарактеризовано як доцентрову, а також охарактеризовано відцентровий рух, коли китайські піаністи
демонстрували високий професійний рівень виконавської майстерності, беручи участь у великій кількості
концертних виступів та майстер-класів на Заході.
Ключові слова: міжкультурний діалог, фортепіанне виконавство, творчість Ф. Шопена, концертна
діяльність, майстер-класи.
Feng Yiran, graduate student, The Mykola Lysenko Lviv National Music Academy
Polish-Chinese Cultural Relations in the context of China's Piano Art Research
The purpose of the research is the musicological reconstruction of Chinese-Polish cultural relations as a special
component of the development of Chinese piano art specifics. Research methodology. The source research method was
applied in order to study Chinese and Western European musicological literature; the musicological method was used for
the analysis of the most significant musical phenomena in the context of Polish-Chinese relations in terms of their
influence on the improvement of piano performance; the synergistic method was applied when considering the piano art
of China, which functions in connection with Western constant components; the axiological one was employed, which
makes it possible to reveal the value references and prospects of Chinese piano performance within the framework of
creative unification. Scientific novelty. The modern level of China’s piano art projects the need for a historical and
theoretical comprehension of its general trends, in the development of which special importance is given to China's
intercultural dialogue with the outside world. In this context, an analysis of Chinese-Polish relations, which were
significant for the formation and development of Chinese piano performance, was carried out. The main vectors of this
dialogue, which proved to be important for Chinese pianists to realise the specifics of the performance of the music of
© Фен Їжань, 2022
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Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
F. Chopin, the most popular Western European romantic in China, were analysed: the most significant concert
performances of the leading Polish pianists in China, their master classes and expert lectures, winning performances of
Chinese pianists at international competitions named after Chopin in the world. Conclusions. The study of Chinese-Polish
musical relations were found to be important for understanding the ways of performing approaches of Chinese pianists to
Chopin's work. It is proved that these relations formed a fundamental basis for the professionalisation of Chinese piano
performance. The importance of return meetings of Chinese pianists with students of music educational institutions of
Poland is noted from the point of view of experience exchange. The outlined trends of the principles of Western piano art
integration into Chinese culture are characterised as centripetal, as well as a centrifugal movement, when Chinese pianists
demonstrated a high professional level of performance, participating in a large number of concert performances and
master classes in the West.
Key words: intercultural dialogue, piano performance, works of F. Chopin, concert activity, master classes.

Актуальність теми дослідження. На шляху
професіоналізації китайської фортепіанної
школи особливе місце належить розвитку
міжкультурного діалогу. Аспекти дослідження
зв’язків Китаю з фортепіанними культурами
Заходу: Німеччини, Франції, Англії, Швейцарії,
Бельгії, Італії, США – у сучасному
музикознавстві вже знаходили достатньо місця.
Проте, незважаючи на те, що в практиці
китайських
піаністів
твори
польських
композиторів, переважно Фредерика Шопена,
посідають одне з найважливіших місць, історія
розвитку китайсько-польських зв’язків у
фортепіанному мистецтві до цього часу ще не
була досліджена. Запропонований аспект
вивчення
китайського
фортепіанного
виконавства також стає особливо актуальним з
позиції пріоритетності творів улюбленого
польського романтика в Китаї та усвідомлення
китайськими піаністами осягнення специфіки
виконання його музики.
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Започаткування
розв’язання
окресленої
проблематики
знаходимо
в
окремих
публікаціях китайської преси: у журналі
«Народна музика» – у статтях Вей Тігне
«Розвиток фортепіанної творчості в Китаї» [1],
І. Кайцзи
«Мій
погляд
на
розвиток
фортепіанного виконавства» [3], Я. Сунь
«Особливості китайської фортепіанної музики
другої половини ХХ ст.» [9]; у періодичних
виданнях Пекіна «Враження сучасності» [2] і
«Народна газета» [4], у газетах «Харбінський
вісник» [10] і «Таймс» (Лондон) [7]. Аналіз
публікацій цих видань дав змогу сформувати
уяву про проведення в контексті міжкультурної
комунікації в Китаї найбільш резонансних
концертів з творів Ф. Шопена. Згадування в
пресі про гастрольні виступи Л. Годовського,
Л. Сироти, Г. Штомпки, П. Андершевського,
Г. Кески,
Р. Буковського,
Ю. Кочубан,
М. Боров'яка
сприяло
ознайомленню
китайських
слухачів
з
кращими
інтерпретаціями музики композитора та
впровадженню в процес її опанування практики
проведення майстер-класів. Тож завданням

представленої розвідки стало виявлення
персоналій кращих польських музикантів, що
співпрацювали з китайськими піаністами, та їх
впливів на розвиток китайської піаністичної
школи.
Мета статті полягає в музикознавчій
реконструкції китайсько-польських культурних
взаємин як особливого компоненту специфіки
розвитку
китайського
фортепіанного
мистецтва.
Виклад
основного
матеріалу.
Загальновідомим є факт, що з усієї неосяжної
фортепіанної спадщини композиторів Заходу
найбільш популярною та улюбленою в Китаї є
саме творчість Ф. Шопена: у сенсі найбільшої
любові пересічних китайських слухачів та
професійних піаністів до його музики,
найчастішого виконання і постійного звучання
творів Шопена на концертах впродовж усього
періоду існування китайського фортепіанного
мистецтва. Прихильність китайців до творчості
Шопена зумовлена насамперед романтичним
складом його музики, найважливішими
характеристиками
якої
є
мрійлива
споглядальність,
глибокий
психологізм,
національна основа, витонченість у передачі
настроїв, а також відтворення засобами
звукової мальовничості неосяжного світу
колористичних можливостей, властивих лише
фортепіанним тембрам. До цього додамо
неперевершену майстерність Шопена у
створенні тієї мелодичної краси та гармонічних
барв, що здатні відтворити за допомогою звуків
фортепіано безмежний поетичний світ. Загалом
ці риси музики польського композитора й
піаніста, одного з провідних представників
західноєвропейського музичного романтизму,
становлять ту близькість, яка приховується в
спорідненості
з
психологією
та
світосприйняттям китайського народу і
найбільш повно відповідає його національній
ментальній
сутності.
Подібна
духовна
спорідненість підтверджує спостереження
сучасних філософів про пов’язаність між собою
культурно-смислових систем Сходу і Заходу,
що відкриває найширші можливості для їх
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близького спілкування. За визначенням
Ю. Лотмана, ці «дві потужні гілки людської
цивілізації [Сходу і Заходу], … доповнюючи
одна одну, утворюють загальну світову
культуру, у якій мирно існують різні цінності,
менталітети та гармонійно пов’язуються два
культурних ареали – Схід і Захід» [6, 297].
Найближче
знайомство
китайської
аудиторії з фортепіанною творчістю Шопена
збігається з раннім періодом становлення
піаністичного мистецтва в Китаї, який
спостерігаємо лише від початку ХХ століття –
відтоді, коли тут розпочалось поступове
масштабне засвоєння багатства виразових
(тембрових,
динамічних,
гармонічних,
теситурних)
і
технічно-виконавських
можливостей фортепіано – інструмента«чужинця», що подібно лавині немов
вторгнувся із Заходу в монодичну народноінструментальну культуру Піднебесної.
Знайомство китайських піаністів із
творчістю Шопена розпочалось з утворенням
фортепіанного відділу в першій на теренах
Піднебесної консерваторії в Шанхаї (1927).
Саме тут було закладено фундамент
фортепіанної культури Китаю, що полягав у
засвоєнні кращих зразків європейської
музики – майже на вивченні лише творчості
західноєвропейських композиторів, оскільки
творів своїх професійних композиторів для
фортепіано ще майже не існувало. Вже від
першого курсу до навчальної програми
студентів серед обов’язкових творів було
включено вивчення, «крім етюдів К. Черні та
деяких творів Ф. Ліста, П. Чайковського,
С. Рахманінова, окремих прелюдій, ноктюрнів,
етюдів та вальсів Ф. Шопена» [3, 16]. Цю саму
тенденцію обов’язкового вивчення творів
польського композитора було продовжено й у
наступній, відкритій у Китаї консерваторії –
Тяньцзиньській (1949), яку пізніше було
перебазовано до Пекіна і на її основі утворено
Центральну китайську консерваторію (1958).
Важливе
значення
для
осягнення
польського фортепіанного мистецтва мали
перші гастрольні виступи піаністів Польщі.
Першим до Китаю 1923 року з великою
концертною програмою приїхав славетний
піаніст і композитор, автор транскрипцій
рондо, вальсів та етюдів Шопена Леопольд
Годовський. Слава про його виконавську
майстерність, виняткову техніку гри на
фортепіано
та
бездоганність
власних
композицій лунала по всьому Китаю.
Постать Годовського є надзвичайно
важливою в контексті аналізу початкових
процесів розвитку китайського фортепіанного
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виконавства. Адже, враховуючи його першість
серед поляків у Китаї в представленні в
концертних програмах інтерпретаційних версій
виконання творів Шопена, врахуємо, що серед
його кращих вихованців був Борис Захаров –
видатний піаніст і педагог, який став
керівником фортепіанного відділу в щойно
відкритій шанхайській консерваторії – педагог,
що започаткував шлях професіоналізації
китайського піанізму. Працюючи в Китаї,
Захаров завжди наголошував на спиранні у
своїй методиці гри на школу Годовського.
Отже,
виховання
перших
професійних
китайських піаністів безпосередньо було
пов’язано із засвоєнням піаністичних традицій
саме видатного польського піаніста та
продовженням їх розвитку на китайському
ґрунті,
тобто
пов’язуванням
гри
на
європейському інструменті зі своєрідністю
китайського мистецтва, ментальності і
мислення.
Успіх виступів Годовського в Китаї був
настільки великим і жаданим у повторі
зустрічей з його мистецтвом виконавця, що на
зламі 1928–1929 років піаніст знову здійснив
гастрольний візит до Піднебесної з новою
концертною програмою, у яку, крім власних
композицій, знову включив виконання творів
Ф. Шопена [4, 4]. Цього разу він представив
етюди Шопена, а окремі з них у власній
обробці. Пекінська «Народна газета» так
коментувала його виступи: «Кращий піаніст
світу пан Годовський у виконанні зошита
етюдів Шопена ор. 10, а також власних
транскрипцій його етюдів для однієї лівої руки
представив нам зразок продуманої філософії
музики та еталон розуміння музики нашого
улюбленого польського композитора в передачі
його стилю» [4, 4].
Наступний важливий етап знайомства з
виконавським мистецтвом фортепіанних творів
Ф. Шопена пов’язаний з гастрольним туром
містами Харбін і Шанхай 1928 року піаніставіртуоза польсько-єврейського походження
Лео Сироти. До концертної програми, крім
Фантазії Ліста «Дон Жуан» на теми
В. А. Моцарта, «Місячної сонати» Бетховена та
«Карнавалу» Шумана, було включено окремі
мазурки та вальси Шопена [5, 18]. Зі сторінок
тогочасної преси стало відомо, що під час свого
нетривалого перебування в Китаї Сирота встиг
познайомитися з педагогами та кращими
учнями харбінської Вищої музичної школи
імені О. Глазунова Валентиною Білоусовою
(яка пізніше продовжила своє навчання в Лео
Сироти в Токійській музичній академії, а в
Харбіні стала ініціаторкою відкриття курсу
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лекцій з музичної терапії) та з Олексієм Абазою
(після закінчення школи він став одним з
найактивніших гастролерів; 1938 року в Японії
Абаза навіть мав спільний концерт із
всесвітньовідомим скрипалем Олександром
Могилевським. З ними Сирота провів низку
незабутніх показових майстер-класів [10, 21].
Педагогічна діяльність Сироти в Китаї
продовжилась 1934 року, коли від директорки
Третьої музичної школи Харбіна, випускниці
Міланської
консерваторії
Валентини
Гершгоріної
він
отримав
запрошення
викладати там гру на фортепіано.
Послідовне й систематичне вивчення
фортепіанної спадщини Ф. Шопена тривало на
всіх (за винятком періоду Культурної революції
1966–1976 рр.) етапах розвитку китайського
фортепіанного мистецтва. Вперше сольний
концерт китайського піаніста відбувся лише
1935 року. Ним став Дін Шаньде (1911–1995),
який за методикою Годовського навчався в
Захарова. Як початок сольного китайського
виконавського мистецтва ця подія отримала
найширшого розголосу в пресі. У журналі
«Народна музика» виділяли виконання
піаністом
творів
улюбленого
Шопена,
відзначали, окрім бездоганної технічної
вправності, щирість і правдивість його емоцій.
Зазначали також на винятковій духовній
близькості китайського народу й музики
польського композитора та проведення в
Шанхаї 1938 року сольного концерту з творів
Шопена іншого видатного польського піаніста,
якого вважали одним з кращих інтерпретаторів
його музики, – Генрика Штомпки [1, 43–48].
Музика Шопена органічно увійшла в
простір китайського соціуму й стала
невід’ємною частиною музичного життя,
логічно знайшовши продовження в знайомстві
із творчістю інших польських композиторів
(переважно
К. Пендерецького,
В. Лютославського
і
Г. Бацевич),
у
безперервному розгортанні контактів з
польською культурою та в потужному
поглибленні
двосторонньої
співпраці.
1953 року в межах розширення польськокитайських культурних взаємин вперше до
Піднебесної завітав фольклорний ансамбль
пісні й танцю Польщі «Mazowsze». Виступи
польських танцівників несподівано набули
особливо важливого значення в сенсі
усвідомлення
китайськими
піаністами
неправильного до цього часу виконання ними
Мазурок Шопена, оскільки раніше вони не
розуміли природи то швидкого, то повільного
темпу цього танцю та специфіки його
своєрідної ритміки з акцентами, зміщеними на

другу, а іноді й на третю долю такту.
Побачивши, як мазурки в повільному темпі
розпочинають танцювати дівчата, як пізніше
відбувається вихід хлопців з імпровізацією у
швидкому темпі та обов’язковим виконанням
антраша (високого стрибка, під час якого вони
встигають тричі хлопнути ногою об ногу),
піаністи отримали змогу зрозуміти природу
мінливості акцентів.
Про глибинну духовну близькість і
розуміння
автентичності
виконавських
інтерпретацій творів Шопена китайськими
піаністами красномовно промовляють їх
численні блискучі перемоги на різноманітних
конкурсах світу. Першим прикладом цього
стало здобуття ІІІ премії на V Міжнародному
конкурсі піаністів імені Шопена у Варшаві
(ІІІ премія, 1955) молодим китайським
виконавцем Фу Цуном (учень Маріо Пачі в
Шанхаї і Ади Бронштейн у Варшаві). Показово,
що йому було вручено й спеціальний приз за
краще
виконання
мазурок
Шопена.
Проживаючи в різних роках у Польщі, Англії,
Франції, Америці, Фу Цун завжди палко
пропагував твори улюбленого польського
романтика та читав лекції про творчість
Шопена в усіх відкритих консерваторіях
Піднебесної.
Сьогодні
Фу Цун,
якого
британська газета «Таймс» назвала «найбільш
величним китайським музикантом сучасності»,
«музикантом,
відомим
своєю
тонкою
інтерпретацією творів Шопена і «східним»
підходом до виконання західної музики» [7, 16],
належить до числа найбільш авторитетних
виконавців і педагогів світу.
Згодом значні успіхи у виконанні творів
Шопена почали демонструвати зовсім молоді
виконавці Китаю, систематично здобуваючи
тріумфальні перемоги на міжнародних
конкурсах імені Шопена у світі: 1996 року
ІІІ премію здобула Ді І Тан, 2000 – І премію у
Варшаві отримав Лі Юньді, а 2004 – Цзя І Сун,
Чанг Хаочен
та
Цзя Янь Сун
стали
дипломантами. 2015 року китаєць Лі Юнді став
наймолодшим членом журі цього конкурсу.
Кількість відомостей про завоювання
музики Шопена наймолодшими виконавцями
Китаю продовжує з’являтись. 2010 року однією
з найбільших звукозаписувальних компаній
світу ЕМІ (Великобританія) було випущено
перші у світі диски професійного китайського
музиканта, якому виповнилось усього десять
років. Це записи всіх етюдів Шопена у
виконанні маленького вундеркінда із Шанхая –
Чжана
Шеньляна.
Його
називають
наймолодшим впродовж 80-літньої історії
Шанхайського музичного училища учнем і
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першою дитиною, яка виступила із сольним
концертом у державному театрі [9, 17].
Виступи польських піаністів у Китаї через
мінливість політико-дипломатичних стосунків
з Польщею не були частими. Серед найбільш
резонансних виступів відзначимо в 1980-х роках
концерти
випускника
Варшавської
консерваторії Р. Буковського, який разом зі
своїм педагогом Яном Ек’єром провів перед
студентами Пекінської консерваторії майстерклас на тему «Виконання мазурок Ф. Шопена».
2000 року Концерт № 1 Шопена в Пекіні
виконував відомий польський піаніст Пйотр
Андершевський» [2, 80]. Особливо цікавим є
факт, що цей піаніст вивчав мистецтво
фортепіанної гри у Варшаві, Ліоні, Страсбурзі,
Лос-Анджелесі, а вдосконалював свої навички
на майстер-класах у Варшаві в китайського
піаніста Фу Цуна – на той час уже іменитого
виконавця. Журнал «Враження сучасності»
відзначав: «Концерт Шопена Андершевський,
вихованець нашого славного піаніста Фу Цуна,
грав дуже природно, чисто й вільно. Увесь твір
звучав у нього немов поетичний вірш» [2, 81].
У 2000-х роках у Пекіні та Шанхаї
відбулись концерти з творів польських
композиторів молодих польських піаністів,
лауреатів конкурсу імені Шопена, Юлії
Кочубан (виконала сонату і мазурки Шопена та
твори сучасної польської композиторки
Г. Бацевич), Матеуша Боров’яка (виконав
Анданте і Великий Блискучий полонез; Баладу
№4 ор. 52; Експромт ор. 36, а також твори БахаБузоні, Шуберта, Ліста), Гаюша Кеcки.
Китайські критики писали, що «вони грали
багато творів Шопена, у виконанні яких
представили
різноманіття
несподіваних
інтерпретацій. Їхнє мистецтво нового прочитання
творів Шопена викликає порівняння хіба лише
з мистецтвом чарівника» [8].
Польсько-китайські музичні зв’язки у
сфері фортепіанного мистецтва презентує
не лише організація концертних акцій. Від
початку 2000-х років було запроваджено
регулярне проведення «експертних лекцій» з
теорії і практики фортепіанного виконавства
зі студентами та педагогами Сичуаньської і
Пекінської консерваторій. Серед найбільш
яскравих прикладів останніх років виділимо
зустрічі професорів П. Палєчного з Варшави, а
також Кевіна Роберта Орра, Метью Хілла,
Жерома Роуза, Артура Гріна і Джека Вайнрокка
зі США. Всі вони, проводячи лекції на
найрізноманітніші теми, використовували
насамперед
твори Шопена. Одночасно
розпочалась зворотна практика проведення
«експертних лекцій» китайських піаністів у
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Фен Їжань
навчальних закладах Заходу: Яна Ченгана і
Лі Кумсіна в Польщі, США і Канаді.
Важливе значення для глибшого розуміння
виконавських аспектів творів Шопена мав
переклад китайською праці Г. Засімової «Як
виконувати Шопена», яка, як стверджують
китайські піаністи, стала їхньою настільною
книгою та одним з найбільш важливих і
ґрунтовних досліджень щодо виконавської
роботи.
Стосовно акцій останніх років згадаємо
про відкриття в Пекіні Центру творчості
Шопена, де відбуваються концерти з творів
композитора, проводять публічні майстеркласи та конференції, проходять виставки
видань творів та фотографій композитора.
Помітний резонанс викликала організація
регулярних концертних вечорів «Від класики
до джазу», що привернула й загострила увагу
академічних музикантів до становища сучасної
класичної музики, яке з глобальним зростанням
споживчої культури та комерціалізацією всіх
сфер сьогоденного музичного життя засвідчує
постійно зростаючу конкуренцію класичного
музичного мистецтва з продукцією мас-медіа та
культурою шоу-бізнесу.
Наукова новизна. Сучасний рівень
фортепіанного мистецтва Китаю проєктує
необхідність історичного та теоретичного
осмислення його загальних тенденцій, у
розвитку яких особливе значення належить
міжкультурному діалогу Китаю із зовнішнім
світом. У цьому контексті здійснено аналіз
китайсько-польських взаємин, що мали
значення для становлення та розвитку
фортепіанного
виконавства
Китаю.
Проаналізовано основні вектори цього діалогу,
що виявилися важливими для усвідомлення
китайськими піаністами специфіки виконання
музики
найулюбленішого
в
Китаї
західноєвропейського романтика Ф. Шопена:
найпоказовіші концертні виступи провідних
польських піаністів у Китаї, проведення ними
майстер-класів
та
експертних
лекцій,
переможні виступи китайських піаністів на
міжнародних конкурсах імені Шопена у світі.
Висновки.
Осмислення
розвитку
китайсько-польських
музичних
взаємин
виявилось важливим для осягнення шляхів
виконавських підходів китайських піаністів до
творчості Шопена. Доведено, що цей розвиток
став
фундаментальною
основою
для
професіоналізації китайського фортепіанного
виконавства. У цьому шляху виділено значення
концертної і педагогічної діяльності в Китаї
Л. Годовського,
Л. Сироти,
Г. Штомпки,
Р. Буковського, Ю. Кочубан, П. Андершевського,
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М. Боров’яка, Г. Кеcки, проведення майстеркласів та експертних лекцій піаністами Заходу
на теми виконання творів Шопена, важливість з
позиції обміну досвідом зворотних зустрічей
китайських піаністів зі студентами вищих
навчальних
закладів
Польщі.
Охарактеризовано
значення
гастролів
польського народного ансамблю «Mazowsze»,
виступи якого надали китайським піаністам
розуміння правильного виконання специфіки
ритміки мазурок Шопена. Виділено виконання
і пропагування китайськими піаністами творів
улюбленого польського романтика у світі.
Проаналізовано перемоги китайських піаністів
на міжнародних конкурсах імені Ф. Шопена
(Фу Цун, Лі Юньді, Ді І Тан, Цзя І Сун, Чанг
Хаочен, Цзя Янь Сун). Про вшанування
творчості Шопена на сучасному етапі свідчать
такі факти: проведення в Китаї щорічного
фестивалю польської музики, відкриття в
Пекіні Центру творчості Шопена, вивчення
праці Г. Засімової «Як виконувати Шопена»,
що увійшла до переліку обов’язкової
літератури, яку рекомендують китайським
піаністам під час навчання.
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«МАЙДАН – 2014» ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА:
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПАРАМЕТРИ ТВОРУ
Мета роботи – виявлення жанрово-стильових параметрів «циклу циклів» Валентина Сильвестрова
«Майдан – 2014». Методологія дослідження спирається на жанрово-стильовий та інтонаційний методи.
Наукову новизну визначає дослідження жанрово-стильових особливостей масштабного твору В. Сильвестрова
«Майдан – 2014» у загальному контексті творчості композитора. Вперше об’єктом вивчення постає
монументальний хоровий твір «Майдан – 2014» В. Сильвестрова, який поєднує у цілісній художній формі
прийоми, що є типовими для традицій національної і західноєвропейської музичних культур. Висновки.
В. Сильвестров визначає «Майдан – 2014» як «цикл циклів». Така дефініція підкреслює новаторську природу
монументального хорового твору, який, з одного боку, є цілісною композицією, а з іншого – циклічною
побудовою, що містить контрастні зіставлення, наскрізні композиційні «ланцюги» та спільні принципи
структурування на рівні виокремлених «малих циклів», тому доцільно розглядати діалектику прийомів
об’єднання-диференціювання композиційних складових, яка зумовлює постійне «перетікання» та перехід з
одного рівня слухацького сприйняття на інший у напрямі формування враження цілісного художнього феномену.
«Малі» цикли об’єднуються в єдине ціле, що можна трактувати по-різному. Кожен цикл у широкому сенсі
розкриває свій образ Майдану – України, тому можна констатувати, що на рівні змісту всієї композиції
функціонує варіаційність, а на музичному – «фрескова» драматургія, де малий цикл різними засобами проявляє
образ найвищого узагальнення – «символ України» та перетворює конкретно-історичні події у позачасові
феномени, що їх смисли розкривають найвищі цінності буття Людини. Отже, жанрово-стильові параметри твору
демонструють оригінальність художніх рішень В. Сильвестрова та стають виявленням його власної
«метамузичної рефлексії» (вираз композитора), що відкриває нові смислові горизонти в просторі вже наявних
традицій, принципів, правил.
Ключові слова: Валентин Сильвестров, «Майдан – 2014», хоровий цикл, хор a’cappella, медитативний стиль.
Yatsenko Vadym, creative graduate student, Department of Choral Conducting, Tchaikovsky National Music
Academy of Ukraine
“Maidan – 2014” by Valentyn Silvestrov: Genre and Style Parameters of the Composition
The purpose of the research is to identify the genre and style parameters of the choral composition “Maidan –
2014” by Valentyn Silvestrov. The research methodology is based on genre, style and intonation, as well as art history
methods. The scientific novelty is determined by the study of the genre and style specifics of the “Maidan – 2014” by
V. Silvestrov in the general context of the composer's work. For the first time, the object of study is the composer's
understanding of the genre of “cycle of cycles”, which combines techniques that are typical for the traditions of both
national and Western European musical cultures in a holistic artistic form. Conclusions. V. Silvestrov defines “Maidan
– 2014” as a “cycle of cycles”. This definition emphasises the innovative nature of the monumental choral work. On the
one hand, it is a holistic composition and, on the other, it is a cyclical construction that contains contrasting comparisons,
end-to-end compositional “chains” and common principles of structuring at the level of isolated “small cycles”. Therefore,
it seems appropriate to consider the dialectic of methods of combining and differentiating compositional components,
which causes a constant “flow” and transition from one level of listening perception to another in the direction of forming
the impression of a holistic artistic phenomenon. The “small” cycles are united into an entirety that can be interpreted in
different ways. In a broad sense, each cycle reveals its image of the Maidan – Ukraine. Therefore, it can be stated that at
the level of the content of the whole composition variability functions, and at the musical level – “fresco” dramaturgy,
where a small cycle by various means shows the image of the highest generalisation – “symbol of Ukraine” and transforms
© Яценко В. Р., 2022
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specific historical events into timeless phenomena. Thus, the genre and style parameters of the work reveal the originality
of Silvestrov`s artistic decisions and become a manifestation of his own “metamusical reflection” (Silvetrov’s
expression), which opens new semantic horizons in the space of existing traditions, principles and rules.
Key words: Valentyn Silvestrov, “Maidan – 2014”, choral cycle, a’cappella choir, meditative style.

Актуальність теми дослідження. Творчий
шлях В. Сильвестрова охоплює понад шість
десятиліть, проте до хорових жанрів
композитор приходить вже на зрілому етапі
творчості. Знаковим фактом у наближенні
митця до хорової музики стало перше
виконання
його
«Кантати»
на
вірші
Т. Шевченка капелою «Думка» 1995 року
(диригент Євген Савчук). Після цього у 1995–
1996 роках з’являються «Диптих» (на тексти
молитви «Отче наш» і «Заповіту» Т. Шевченка)
та «Елегія» (на вірші «Дивлюсь, аж світає…»).
Із цього часу інтерес В. Сильвестрова до
хорових жанрів стає константною стильовою
характеристикою його творчості.
Цінні спостереження відносно сутності
звернення композитора до хорових жанрів
висловлює Ю. Чекан, окреслюючи рух
В. Сильвестрова
від
переконання
в
принциповій «чужинності» хорової музики
(«Я весь час говорив: я не хоровий композитор.
І ось партитури – вони не виглядають як типова
хорова музика ˂…˃ Там немає понять
поліфонія, гомофонія, там є поняття акустика»)
[15] до органічного засвоєння традицій
хорового співу, коли останній стає «жанровою
домінантою» творчості В. Сильвестрова в
результаті художнього альянсу з М. Гобдичем
та його камерним хором «Київ» [13, 61].
Творчий
тандем
двох
видатних
представників сучасного культурного життя
сформував міцну платформу для розвитку
української хорової музики. Власне сам
М. Гобдич високо оцінює унікальний внесок
В. Сильвестрова в скарбницю української
хорової культури. Зокрема, він підкреслює, що
композитор звертається до хорової творчості,
вже набувши значний мистецький досвід, і
зазначає: «˂…˃ має у своєму арсеналі біля ста
найменувань окремих духовних творів,
тривалістю звучання більше 5 годин. Він взявся
за написання релігійної музики як переважно
оркестровий майстер, але за десятиліття став
одним з найбільш плідних та успішних хорових
композиторів за всю тисячолітню історію
української духовної музики» [10, 297].
У контексті звернення В. Сильвестрова до
сфери хорової музики симптоматичною стає
поява масштабного твору для хору a’cappella
«Майдан – 2014». Його прем’єра відбулась
27 лютого 2016 року в Будинку архітектора
(саме в залі, де «ховалися майданівці», за
словами
В. Сильвестрова) у
виконанні

камерного хору «Київ» за диригуванням
М. Гобдича. Твір засвідчив «новий етап»
розгортання художньої маніфестації енергії
композитора. На оновлення художніх інтенцій
митця в «Майдані – 2014», зокрема, вказує
Ю. Чекан у своїй «Передмові» до видання
партитури твору: «З початком Революції
Гідності хорова творчість Сильвестрова
набрала нових, порівняно з попереднім часом,
рис. У його творах більш виразно проступають
ознаки доби» [14].
Аналіз
досліджень
та
публікацій.
Творчість
В. Сильвестрова
в
науковій
літературі розкрито в низці досліджень,
присвячених історії розвитку української
культури й музичного мистецтва зокрема. Різні
аспекти його музичної маніфестації та
поліваріативності
розглядали
українські
дослідники, серед яких С. Павлишин [6],
О. Зінькевич [1], А. Кравченко [17], Ю. Чекан
[13–15], Б. Сюта [11]. Дослідниця З. Лаврова
ґрунтовно аналізувала у своїх працях
відображення української поезії у творах
композитора [4–5]. Проте, незважаючи на
велику
кількість
наукових
розвідок,
присвячених композиторові та його музичному
спадку, твір «Майдан – 2014», за винятком
«Передмови» Ю. Чекана, є мало дослідженим,
що й зумовило актуальність нашого
дослідження.
Мета статті – виявити жанрово-стильові
параметри
хорового
твору
Валентина
Сильвестрова «Майдан – 2014».
Виклад основного матеріалу. Композитор
В. Сильвестров визначає жанр твору як «цикл
циклів», проте у своїх інтерв’ю він називає
«Майдан – 2014» також «великою кантатою
хвилин на 70» [9]. Таке жанрове формулювання
підкреслює концепційну єдність твору, його
композиційну цілісність та завершеність, що
притаманні жанру кантати загалом. Посилання
на жанр кантати проявляє і певні зв’язки
(драматургічні та стильові) із першим хоровим
твором композитора – «Кантатою» на вірші
Т. Шевченка.
«Майдан – 2014» має циклічну структуру,
що віддзеркалює історичні події. Композитор
утворює
оригінальну
жанрову
модель.
Виявлення
інтонаційних,
фактурних,
ритмічних, композиційних принципів її
організації вимагає застосування спектру
аналітичних методів, що виявляють взаємодію
стилістичних
та
стильових
чинників
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структурування цілого. Український дослідник
В. Іонов у своїй статті «Категорії жанру і стилю
у контексті історіографічного дослідження
музично-творчого процесу» зазначає, що «за
різних підходів до питань музичної семантики
загальним і постійним залишається одне:
умовність (конвенціональність) музичної мови
виникає насамперед як жанрова ˂…˃. На
перетинанні жанру та стилю – у їх єдності –
музичні звучання здобувають смислову
повноту та визначеність ˂…˃. Діалогічна
взаємодія жанру-стилю в музиці реалізується за
допомоги конкретних композиційних рішень»
[2, 90].
Єднання жанрово-стильових параметрів
постає
важливим
чинником
виявлення
жанрової дефініції. Зокрема, С. Шип у своїй
праці «Музична форма від звуку до стилю»
підкреслює
необхідність
дослідження
стильових параметрів як системи «смислових і
формально виразних особливостей» [18, 347]
для розуміння жанру. Отже, зосередимо увагу
на
стильових
параметрах
твору,
що
розкривають оригінальність композиційних
маркерів та своєрідність жанрової моделі
«Майдану – 2014».
Підкреслимо символічність звернення
композитора до хорової фактури a cappella,
який називав її «метафорою самої мови» та
«специфічним
українським
жанром
у
старовинній та духовній музиці» [12]. Таке
художнє рішення відразу піднімає реальний
історичний контекст на рівень високого
узагальнення, виводить у безмежне поле
української
музичної
культури,
надає
політичним подіям мистецьку оцінку та нові
смисли. Тож хоча перед частинами є посилання
на конкретні історичні дати, їхнє смислове
наповнення спрямоване далеко за межі
«хроніки» чи «репортажу подій».
Якість хорового звучання a cappella
не тільки проявляє спадкоємність з міцними
традиціями національної музичної культури,
але й відтворює особливе ставлення
композитора до природи хорового співу, його
виразних та акустичних параметрів, що
знайшло відображення в рельєфному вислові
В. Сильвестрова «мозаїка просторів» [10, 72].
Після прослуховування у видавництві «Дух і
літера» диску із записами виконання його
творів хором «Київ» у Михайлівському соборі
композитор характеризував власне розуміння
особливостей свого хорового письма так:
«По суті це хорова мозаїка, але це тип не
традиційного хору, а мозаїчного. Мозаїка, вона
ж виготовляється з різних ˂…˃. А тут мозаїка
простору, напливів. Одні співають ближче, інші
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далі – і загалом виходить обсяг. Тобто акустика
працює» [10, 72]. Свою рефлексію сутності
хорової композиції В. Сильвестров узагальнив
в афоризмі: «сам хор – це теж маленький собор,
але акустичний» [10, 72].
Неповторне звучання хорової тканини
В. Сильвестрова
визначають
специфічні
прийоми голосоведення та логіки поєднання
шарів
фактури.
Композитор
пояснює
особливості техніки утворення «об’ємної»
хорової тканини: «У мозаїці важлива якась
структура, що тримає цю різноманітність, і ця
переривчастість, розумієте?» [10, 72]. Дбайливе
ставлення композитора до кожного голосу,
організація хорової фактури як стереофонічної
звукової картини, що спирається на єдиний
міцний фундамент та містить
тонко
диференційовані
(«переривчасті»)
якості,
проявляє оригінальні творчі настанови
В. Сильвестрова. Одним з головних завдань
виконавців і дослідників його музики постає
виявлення всіх чинників утворення такої
спільної «структури», що «тримає» цілісність
композицію твору. Останню В. Сильвестров
трактує як послідовність чотирьох хорових
циклів, які містять 15 самостійних частин, що
слідують одна за одною attacca: «Гімн», «І вам
слава, сині гори», «Со святимі упокой»
(перший цикл); «Гімн», «Lacrimosa», «Святий
Боже» (другий цикл); «Гімн», «Отче наш»,
«Requiem aeternam», «Agnus Dei» (третій цикл);
«Гімн», «Елегія» (пісня без слів), «Молитва за
Україну», «Гімн», «Колискова» (четвертий
цикл). Кожна частина стає багатозначним
музичним «епіграфом», що налаштовує на
розуміння певних етапів виявлення незламної
волі та міцного духу українського народу.
Відповідно жанрова структура циклу включає
такі моделі організації музичного матеріалу, що
пов’язані зі сферою втілення духовної величі та
просвітленої подяки, вічної пам’яті й
безкінечного суму за втратою, гнівного
переживання
і
довірливого
ліричного
співчуття.
Частини твору відображають особливості
бачення автором «емоційних тональностей»
української історії та визначають його
звернення до різних вербальних шарів
(української,
церковно-слов’янської,
латинської та інших мов), а також до таких
жанрів європейської музичної культури
православної та католицької традицій, які стали
символами європейської культури. На нашу
думку, унаслідок такого синтезу народжується
багатовимірний смисловий універсум твору,
який втілює основний концепт «майдану» в
аспекті
транскультурної
комунікації.
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Монументальне хорове полотно «Майдану –
2014» постає як феномен метакультури, що
потребує усвідомлення не тільки в контексті
національних музичних традицій, але й виходу
у сферу вічних онтологічних питань.
Невід’ємним стильовим атрибутом твору
постає «медитативність» як типовий для
мислення
В. Сильвестрова
специфічний
параметр організації музичного дискурсу.
Драматургічна модель «музичної статики» та
загалом феномен «медитативного стилю»
стають фундаментом для втілення творчого
задуму митця. У статті «Аспекти мобільності
стилю
В. Сильвестрова
крізь
призму
аналітичного простору музики В. Сильвестрова
у диригентських інтерпретаціях Є. Савчука
(хор «Думка») та М. Гобдича (хор «Київ»)»
З. Лаврова виокремлює такі якості: «гнучкість
медитативної
статики»,
оригінальність
організації мікродинаміки хвильоподібних
процесів та впізнаваний континуальний
«стереофонічно-ревербераційний
простір
фактури» [4, 425]. Вони характерні загалом для
творчості В. Сильвестрова та втілюються в
композиції «Майдан – 2014». У результаті
виникає своєрідна дихотомія стабільного –
мобільного, статики – динаміки: «заповільнене
розгортання
˂…˃
гармонічних
планів,
затримка на окремих звуках інтонаційного
контуру, «нескінченність» секвенційних хвиль
мелодичного розвитку» [4, 424]. Відтворення
мінливого коливання «рух – статика»,
«оновлення – повтор» потребує уважного
виконання всіх авторських агогічних вказівок,
до яких В. Сильвестров завжди надзвичайно
прискіпливий.
Впізнаваним стильовим параметром твору
В. Сильвестрова постають також загальні
принципи утворення цілісної композиції.
Зокрема, З. Лаврова, спираючись на опозицію
двох стильових парадигм у сучасній
українській музиці, яку визначив О. Козаренко:
«європоцентричого
універсалізму»
В. Сильвестрова
з
його
підкресленим
«аполонійством»
та
фольклористичного
«діонісійства» М. Скорика, Є. Станковича,
В. Зубицького, Л. Дичко» [4, 418], чітко
формулює унікальність художньої позиції
В. Сильвестрова в сучасному культурноісторичному контексті: «У ситуації плюралізму
явищ культури та стильовій відкритості
постмодерну протистояння авангарду і традиції
втрачає свою актуальність. ˂…˃ В умовах
перенасиченості глобального інформаційного
простору творча свідомість митця прагне
протиставити
хаотичній
сучасності
індивідуальність та цілісність драматургічної

організації мистецького твору» [4, 420]. Це
судження
важливе
для
усвідомлення
«аполонічного»
образу
творчості
В. Сильвестрова та розуміння його шляхів
створення цілісної композиції «Майдану –
2014» як відповіді на гострі виклики
деструктивних процесів сучасності.
Кожний малий цикл створений за
неповторною логікою, але всі вони мають
скорботний характер. Наскрізною лінією в
драматургії стають «Гімни» (№1, 4, 7, 11, 14),
кожен з яких відкриває малий цикл, у такий
спосіб і виокремлюючи, і об’єднуючи «малі
цикли». Кожна з частин циклу має вступ, який
відділений від основного розділу спільним
прийомом інтонування без слів. Часто саме у
вступі виникають інтонації, які створюють
важливий для всього циклу образ дзвону.
Матеріал вступу з’являється на межах форми,
відокремлюючи розділи, а також стає в
більшості частин основою завершення,
забезпечуючи цілісність композиції. Кожна
частина в циклі має завершення, що будується
як постлюдія, відлуння, «відхід», «розчинення»
в тиші. Останні такти завершення (як правило,
на pp або ppp) стають зв’язкою до наступної
частини циклу, створюючи плавний перехід
attacсa. В аспекті формотворення переважає
хвилеподібний рух, який порушує статику
структур за рахунок постійного варіантного
розвитку. Отже, принципи динаміки та статики,
оновлення-повтору працюють на різних рівнях
композиції, забезпечуючи її міцну структурну
єдність.
Варто звернути увагу на особливе
ставлення В. Сильвестрова до поетичного
дискурсу. Симптоматичним у цьому контексті
видається авторське зізнання про особливості
взаємодії слова й музики в «Кантаті» на вірші
Т. Шевченка
щодо
«потрапляння
в
Шевченківський
текст»
[7,
98].
Це
формулювання
композитора
відображає
унікальність його музичного «вслуховування»
в поетичний пласт, тому роботи композитора зі
словом постійно ставали об’єктом прискіпливої
уваги музикознавців [3; 5; 13]. Звучання
хорової фактури постає остаточним єднанням
вербального та невербального в композиції, яке
презентує феномен «потрапляння в текст»,
тому будь-який аналіз поетичного ряду в
частинах твору В. Сильвестрова не може
відділятися від суто музичної логіки його
організації. Відзначимо, що мелодика циклу
завжди має елегійний характер. Мелодична
лінія (майже завжди в партії альтів) синтезує
романсові та пізньоромантичні інтонації
(зокрема вокально-камерної мініатюри) й
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інтонації, генеза яких знаходиться в традиціях
слов’янського церковного співу. Варто
підкреслити, що мелодика циклу загалом
насичена асоціативними зв’язками, що кожного
разу створюють об’ємний багатовимірний
образ. У більшості частин мелодія викладена в
терцієвому
дублюванні,
гетерофонно
переходячи в унісон, що підкреслює її пісенну
природу.
Висновки. Валентин Сильвестров визначає
«Майдан – 2014» як «цикл циклів». Така
дефініція підкреслює новаторську природу
монументального хорового твору, який, з
одного боку, є наскрізною композицією, а з
іншого – циклічною побудовою. Твір містить
контрастні
зіставлення,
композиційні
«ланцюги»
та
спільні
принципи
структурування на рівні виокремлених «малих
циклів». Його композицію утворює діалектичне
єднання
прийомів
зв’язуваннядиференціювання композиційних складових,
що зумовлює постійне «перетікання» та перехід
з одного рівня слухацького сприйняття на
інший у напрямі формування враження
цілісного художнього феномену.
«Малі» цикли об’єднуються в єдине ціле,
що можна трактувати по-різному. Хоча малі
цикли контрастують між собою, вони
зіставляються за принципом доповнюваного
контрасту. Кожен цикл у широкому сенсі
розкриває свій образ Майдану – України, тому
можна констатувати, що на рівні образного
змісту
всієї
композиції
функціонує
варіаційність, а на музичному – «фрескова»
драматургія, де малий цикл різними засобами
проявляє образ найвищого узагальнення –
«символ України» й перетворює конкретноісторичні події в позачасові феномени, що їх
смисли розкривають найвищі цінності буття
Людини. Отже, жанрово-стильові параметри
твору демонструють оригінальність художніх
рішень Сильвестрова та стають виявленням
його власної «метамузичної рефлексії» (вираз
композитора), яка відкриває нові смислові
горизонти в просторі вже наявних традицій,
принципів і правил.
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РЕЖИСУРА БАЛЕТНИХ ПОСТАНОВОК
В СЦЕНІЧНОМУ ТА ЕКРАННОМУ ПРОСТОРІ
Мета статті полягає в окресленні проблем режисерської майстерності в адаптації найвідоміших балетних
постановок в екранній площині та визначенні наукових орієнтирів, що сприятимуть комплексному вивченню та
аналізу феномену режисури балету в аудіовізуальному просторі. Методологія дослідження. В опрацюванні теми
застосовано міждисциплінарний підхід, що базується на використанні низки загальнонаукових методів, зокрема:
система теоретичних методів (індукція, дедукція, ототожнення, комплексний мистецтвознавчий аналіз, синтез),
що дала можливість опрацювати історико-фактологічну базу реалізації балетних постановок на сцені й екрані.
Методи систематизації та узагальнення стали в нагоді задля аргументації самобутності режисури балету в
контексті екранних мистецтв. Типологічний метод дав можливість розглянути спільні художні принципи у
творчих пошуках майстрів екранного та сценічного мистецтва. Крім того, застосовано аналітичний і системний
методи у своїй єдності, що необхідно для вивчення мистецтвознавчого аспекту проблеми. Наукова новизна
дослідження полягає у визначенні режисури як універсального й багатовекторного виду художньо-естетичної і
творчо-виробничої діяльності; в уточненні взаємовпливу та взаємозбагачення сценічного й екранного мистецтв
у використанні та розвитку режисерських постановчих засобів; у визначенні специфіки творчості режисера в
процесі екранної адаптації творів балетного мистецтва в кінематографічних і телевізійних постановках, що
вперше постало предметом спеціального дослідження; у виявленні оригінальних принципів побудови екранних
творів, базованих на відомих балетних постановках. Висновки. Доведено, що екранна режисерська творчість
сприяє популяризації як постановок балетного мистецтва, так і творчості балетмейстерів, балетних виконавців,
спростовує часом безапеляційні судження практиків і теоретиків кіно й телебачення про загрозу втручання
сценічної культури в екранний простір як руйнівного чинника.
Ключові слова: режисура, екранні мистецтва, балет, режисерські засоби, сценічна постановка, балетмейстер,
телебачення.
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Directing Ballet Performances on Stage and Screen
The purpose of the article is to outline the problems of directorial skill in the adaptation of the most famous ballet
productions on the screen and to define scientific guidelines that will contribute to the comprehensive study and analysis
of the phenomenon of ballet directing in the audiovisual space. Research methodology. An interdisciplinary approach
based on the use of a number of general scientific methods was used in the study of the issue, in particular: a system of
theoretical methods (induction, deduction, identification, complex art analysis, and synthesis), which made it possible to
study the historical and factual basis of the implementation of ballet productions on stage and screen. The methods of
systematisation and generalisation came in handy for arguing the originality of ballet directing in the context of screen
arts. The typological method made it possible to consider common artistic principles in the creative pursuits of masters
of screen and stage art. In addition, analytical and systematic methods have been applied in their unity, which is necessary
for the study of the art history aspect of the problem. The scientific novelty of the study consists in the definition of
directing as a universal and multi-vector type of artistic-aesthetic and creative-production activity; in clarifying the mutual
influence and mutual enrichment of the stage and screen arts in the use and development of director's production tools; in
the determined specifics of the director's work in the process of screen adaptation of works of ballet art in cinematographic
and television productions, which became the subject of a special study for the first time; in revealing the original
principles of the construction of screen works based on well-known ballet productions. Conclusions. It has been proven
that screen directorial work contributes to the popularisation of both ballet productions and the creativity of ballet masters
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and ballet performers, refuting the sometimes-irrevocable judgments of practitioners and theoreticians of cinema and
television about the threat of the intervention of stage culture in the screen space as a destructive factor.
Key words: directing, screen arts, ballet, directing tools, stage production, choreographer, television.

Актуальність теми дослідження полягає в
тому, за більш ніж столітню історію
аудіовізуального мистецтва майстри багатьох
країн світу в різних видах, стилях і жанрах кіно
й телебачення створили десятки кіно- та
телефільмів, анімаційних стрічок, присвячених
творчості провідних балетних виконавців,
хореографів, балетних труп або таких екранних
робіт, у котрих було адаптовано найвідоміші
балетні постановки. При цьому кожна нова
сходинка розвитку екранних мистецтв була
органічно пов’язана зі сценічною, зокрема,
балетною культурою. Водночас слід нагадати,
що взаємодія та взаємовплив балетного
мистецтва й кіномистецтва в екранізаціях
відбувалися, по суті, двома взаємопов’язаними
векторами. Перший з них – це «механічне
перенесення балетної вистави на екран
(збереження сценічного майданчика, умовних
декорацій)». Другий вектор передбачав
«урахування при екранізації специфіки
кіномистецтва: натурні зйомки, ракурси, крупні
плани, збагачення зорового ряду деталями,
ідеальне ритмічне злиття руху камери і
музики». Крім того, відповідно до специфіки
екранних мистецтв «переробляли сценарії,
планувальні рішення сценографії, змінювали за
потреби просторові рішення мізансцен. До
вимог та умов кінозйомки пристосовували
засоби акторської гри й танцювальної техніки»
[7, 96].
Тож
можемо
констатувати,
що
зацікавленість митців у кіно- й телевізійних
інтерпретаціях балетних постановок не зникає і
дотепер, в епоху постпостмодерну, адже
інтерпретація
виступає
своєрідним
культуротворчим процесом та результатом
«створення нового авторського художнього
твору на основі переосмислення, трансформації
первинного та створення нового художнього
артефакту» [3, 8].
Аналіз досліджень і публікацій. Широке
розмаїття проблем режисерської творчості
щодо адаптації та реконструкції балетних
постановок в екранній площині неодноразово
потрапляло в поле наукових інтересів багатьох
вчених. Серед них назвемо таких дослідників,
як:
К. Бортник,
Ф. Ван дер Віле,
Л. Вишотравка, Л. Долохов, М. Коростельова,
О. Лань, С. Лисенко, І. Морозова, А. Пащенко,
К. Станіславська,
Ю. Станішевський,
Л. Тарасенко, К. Теплицький. Г. Фількевич,
наприклад, у статті «Танець та екранні
мистецтва:
започаткування
і
розвиток

контактів» вказує, що «екранні мистецтва –
кіно, телебачення – ніби далекі від танцю,
однак вони взаємодіють з ним. Це й
використання тих чи інших компонентів кіно та
телебачення в художньому оформленні
балетної вистави, це й екранізації балетів
класичної спадщини та сьогодення, а також
створення телебалетів і кінофільмів, що
вибудувані за законами хореографії та
екранних мистецтв» [7, 94]. Своєю чергою
М. Коростельова артикулює думку про те, що
нині в наукових і творчих практиках «не
вщухають суперечки щодо художнього рівня
балетмейстерських редакцій балетів – від
розуміння природності процесів інтегрування в
нові художньо-естетичні й техніко-професійні
умови (В. Ванслов, В. Красовська й ін.) до
різкої критики та звинувачень у спотворенні
першоджерела (В. Гаєвський, Ю. Яковлева й
ін.) [3, 6]. Переосмисленню сутності та
взаємодії хореографічного й аудіовізуального
мистецтв присвячене дослідження О. Лань
«Практика режисури одноактного балету з
використанням
прийомів
сучасного
перформансу». Авторка переконана, що
переоцінку сенсотворчих факторів названих
видів мистецтва «в новому часі обґрунтовано
не лише ставленням людини до світу, але також
її уявленням про митця, глядача і творчість
загалом». Дослідниця слушно додає, що «нові
форми мистецтва формують необхідність у
нових засобах передачі інформації» [4].
Мета статті – визначення магістральних
проблем режисерської творчості в адаптації
найвідоміших
балетних
постановок
в
аудіовізуальному мистецтві та окресленні
наукових орієнтирів, які би сприяли
комплексному вивченню та аналізу феномену
мистецтва балету в екранному просторі.
Виклад основного матеріалу. У широкому
розмаїтті екранних презентацій балетних
постановок особливу увагу привертають ті, до
яких кіно- й телережисери звертаються
багаторазово, кожного разу по-новому
інтерпретуючи
хореографічний
текст
і
занурюючи його в «культурний простір
екранного мистецтва» [2, 37]. Серед таких
назвемо низку найпопулярніших творів
балетного
мистецтва,
як-то:
«Жізель»,
«Лускунчик», «Ромео і Джульєтта».
Фантастичному
балету
композитора
Адольфа Адана «Жізель» (де лібретистами
виступили Теофіль Готьє, Жюль-Анрі де СенЖорж, Жан Кораллі, а хореографами Жюль
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Сценічне мистецтво
Перро, Жанн Кораллі і Маріус Петіпа),
прем’єрну
виставу
котрого
1841 року
представляли в театрі Королівської академії
музики (на сцені Опера Ле Пелетьє ) відомі на
той час виконавці Карлотта Гризі (Жизель),
Жюль Перро (граф Альберт), Адель Дюмілатр
(Мірта),
кінематографісти
запропонують
екранне прочитання більш ніж через століття.
Лише 1969 року відбудеться світова прем’єра
фільму-балету (як оригінальної режисерської
екранної роботи, створеної в межах павільйонів
або природних умов із застосуванням
кадрування, різноманітних кінооператорських
технік, монтажних прийомів тощо [6, 135])
«Жізель» (копродукція Німеччини та США) у
режисурі
Х’юго
Нібелінга
та
балетмейстерській постановці Девіда Блера.
Використавши «в кінематографічному дійстві
інноваційний монтаж, режисер вміло поєднав
можливості екрана й хореографії» [11] та
представив
кіноглядачам
екранізацію
спектаклю Американського театру балету (з
Карлою Фраччі, Еріком Брюном, Тоні
Лендером у головних ролях), що вигідно
вирізнялась «самобутністю постановницького
задуму серед зафільмованих на той час
театральних вистав» [11]. Протилежною є
думка американського критика Юджина
Меррета,
котрий,
поціновуючи
роботу
балетних виконавців, зокрема К. Фраччі, гру
котрої
називає
«шедевром
стриманої
віртуозності», вказував на недоліки екранної
режисури «Жізелі», зазначаючи, що, «прагнучи
зобразити «реалістичну драму», режисер
намагається відійти від постановчої версії з
реалістичними декораціями, акторською грою
та інноваційною операторською роботою,
проте використовує надто швидку камерну
зйомку та незручні ракурси. Це досить дратує,
особливо в постановчих танцювальних
сценах». Дослідник акцентує на тому, що
«досить часто камери фокусуються на ногах
балерини або її відображенні в озері води». При
цьому автор переконаний, що, незважаючи на
недоліки, цей фільм має бути на полиці
кожного любителя балету, адже чудові танці та
постановка повністю переважують проблеми
екранної режисури» [12].
Вказаний вище балет, що є чи не
«найпопулярнішим серед балерин-початківиць,
завдяки потужному сюжету, вимогам до
непересічних акторських здібностей і високого
рівня виконавської техніки» [12] ось уже
півстоліття становить стійкий інтерес до нього
і представників аудіовізуального мистецтва, і
театральних постановників, що прагнуть
реалізуватись в екранній режисурі. Так,
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1982 року шведський танцівник, хореограф,
театральний та оперний режисер Матс Ек,
танцювальна манера й розуміння балетного
мистецтва котрого сформувалися під впливом
ідей і техніки танцю модерн, дбайливо переніс
на екран власну сценічну постановку «Жізелі»,
авторське прочитання котрої принесло йому
міжнародне визнання. Тісно пов’язаний на той
час з трупою Кульберг-балету (Cullberg Ballet)
постановник запрошує до виконання головних
партій і на сцені, і в екранній площині
провідних майстрів названої трупи – свою музу
та дружину Ану Лагуну (шведську балерину
іспанського походження, що в подальшому
буде активно задіяна в екранізації балетів
«Кармен», «Стара і двері», «Місце» ін.) та
бельгійського танцівника й хореографа Люка
Буї (підвалини мистецької кар’єри якого були
закладені
в
Роттердамському
балеті
«Скапіно»), виконання ролі Альбрехта котрим
стало однією з найвідоміших його робіт і не в
останню чергу забезпечило значний успіх
фільму-балету «Жізель» [9].
Прикметно, що фільмів (близько 20), де чи
то частково використано фрагменти з балету
«Жізель» («Сицилійський захист»), чи то
хореографічний твір згадано опосередковано
(«Манія Жізелі»), чи то кінематографічна
оповідь торкається певних виконавців, які
прославились передовсім виконанням партії
Жізелі («Божественна Жізель»), чи то герої
беруть участь у зйомках екранної версії балету
(«Танцівники»), чи то участь у названому
балеті кіноперсонажів має вирішальне значення
для розвитку сценічної кар’єри («Танцюючі
привиди») тощо – навіть більше ніж стрічок, де
ретельно збережено сценічну хореографію та
перенесено на екран кращі театральні
постановки сучасності. Такою, приміром, є
наразі остання екранна версія «Жізелі»
2013 року новозеландського драматурга та
кінорежисера Тоа Фрейзера. За власним
сценарієм він створив фільм з Королівським
балетом Нової Зеландії (Royal New Zealand
Ballet), де в головних ролях-партіях виступили
всесвітньовідомі танцівники Джилліан Мерфі й
Сі Хуан. Цікавим є той факт, що авторська
екранна
інтерпретація
Тоа
Фрейзером
сценічної постановки «Жізель» Королівського
балету Нової Зеландії, дбайливе використанням
партитури
у
виконанні
Оклендського
філармонічного оркестру значною мірою
сприяло стрімкому руху фільму-балету до
кіноглядача. Тож прем’єра названої кінороботи
відбулася 2013 року на Новозеландському
міжнародному кінофорумі, тоді як його
міжнародну прем’єру бурхливими оплесками
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зустріла
публіка
на
міжнародному
кінофестивалі в Торонто (TIFF), основним
завданням
котрого
невипадково
є
представлення найвидатніших фільмів із
кожної частини світу.
Багаторазовим прочитанням на екрані
може похвалитись і балет П. Чайковського
«Лускунчик»
(котрому
2022 року
виповнюється 130 років), що був створений за
мотивами знаменитої повісті-казки Ернста
Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і
Мишачий король» та лібрето Маріуса Петіпа.
Однак цікаво, що «версія казки, яку
використовували при створенні балету, була не
оригінальною казкою Гофмана, а версією
Олександра Дюма» [1]. Крім того, прикметно,
що
з
роками
балетні
постановки
«Лускунчика» – найбільш упізнаваного у світі
твору – у різних країнах набувають власне
національних відтінків, тоді як всі їх єднає
колоритна музика визначного композитора.
При цьому секрет визнання публікою балетів
названого вище композитора «криється не
тільки у високопрофесійному поєднанні
майстерності композитора та балетмейстерів, а
й у реформаторській сутності цих вистав для
балетного театру: симфонізація музики змінила
її роль у балетній виставі та характер взаємодії
із
хореографією,
сприяла
цілісності
композиційної побудови, наявності наскрізної
дії, що дало змогу паралельно з музичною
драматургією сформувати й драматургію
танцювальну
(демонстрація
образу
в
розвиткові, поступова зміна та збагачення
характеру, перетворення ліричного образу на
трагічний тощо)» [3, 11].
Нагадаємо, що вперше дивовижна
хореографія балету «Лускунчик» постане на
екрані як одна з дев’яти музичних новел
унікального мистецького експерименту –
повнометражного (у колективному авторстві
режисерів Нормана Фергюсона, Джеймса
Елгара, Семюела Армстронга Джима Хендлі,
Уілфреда Джексона, Хемілтона Ласка, Білла
Робертса, Пола Сетерфілда, Бена Шарпстіна й
ін.) мультиплікаційного фільму «Фантазія»,
кінокомпанії Уолта Діснея, вкотре доводячи,
що талановиті твори в кожній новій епосі
відкриваються
«насамперед
небаченими
(точніше,
просто
непоміченими
та
неоціненими) гранями» [5]. Власне звичні для
глядача герої (за винятком фей і квітів)
вказаного вище балету на екрані так і не
з’являться, натомість у фільмі звучатиме
декілька музичних фрагментів з визначного
твору
композитора
у
виконанні
Філадельфійського оркестру під орудою

Леопольда Стоковського, що оригінально
поєднають у сюїту витончені за пластикою
хореографічні номери, тим самим сплавляючи
воєдино кіно, музику, балет.
Силою вишуканої фантазії режисера
Семюела Армстронга на екран увірветься потік
вільних образів, що «ніби матеріалізуються в
момент насолоди класичною музикою». Один
за одним перед глядачами з’являться епізоди,
зіткані з балетної хореографії, як-то: танок феї
Драже, де в балетних па тендітні феї і крихітні
ельфи,
весело
кружляючи,
ретельно
розмальовуватимуть у яскраві барви-шати й
ніби оживлюватимуть квіти, дерева, кущі.
Побачимо (чи то уявимо) і китайський танець,
щоправда, у виконанні кумедних грибів, один з
яких – маленький грибочок, мимовільно
порушуючи темпоритмічний малюнок балетної
хореографії, постійно вибиватиметься із
загального кола виконавців, тим самим
підсилюючи комічний ефект. Режисерське
вирішення епізоду танцю пастушків також
виявиться несподіваним – адже глядачам буде
запропоновано вихроподібний хоровод квітів,
що в розмаїтті динамічного виру балетних па
стрімко поринають у глибочінь водної гладіні.
Витончена балетна пластика ошатних рибок і
жителів підводного царства постане в
арабському танці, народжуючи в нашій уяві
певні відомі образи [5]. Тоді як у запальному
гопаку закружляють витіюваті персонажіквіти: «козаки», навдивовижу схожі на будяки,
і вбрані в ошатні сукні дівчата-орхідеї.
Балетний текст вальсу квітів режисер прочитає
як елегантний танок граційних ельфів,
різнобарвного осіннього листя і тендітних
сніжинок, сміливо демонструючи новаторські
підходи в інтерпретації балетних постановок в
екранному просторі.
1993 року ще одну екранну версію балету
«Лускунчик» представила глядачам компанія
Warner Bros. Entertainment у режисурі Еміля
Ардоліно (котрий,
по
суті, ідеально
переповідав мовою аудіовізуального мистецтва
класичний балет) і продюсерській підтримці
Роберта Харвітца, де до участі у фільмовому
проєкті буде залучено кращих артистів трупи
Нью-Йорк Сіті балету. Сам же фільм-балет
«Лускунчик»
виявився
досить
вдалою
екранізацією (у прагненні постановника
відновити гармонію сценічного оригіналу)
однойменного спектаклю, який поставив свого
часу Джордж Баланчін. При цьому нагадаємо,
що в «постмодерністських інтерпретаціях
«Лускунчика» кардинально змінюється ідея,
сюжет, жанрові ознаки балету, але водночас
постановники зберігають певну семантичну
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основу та мелодику» [3, 12]. Такий підхід
продемонстрували кіномайстри в стрічці
«Лускунчик і чотири королівства» (2018) у
режисурі Лассе Хальстрема та Джо Джонстона,
де передовсім сюжет зазнав кардинальних змін.
Дозволимо собі зауважити, що уважне
ознайомлення з кіноказками, які створює The
Walt Disney Company в останні роки, свідчить
про те, що в переважній більшості фільмів,
продукованих компанією, виявляється одна й
та сама проблема: часом недолугість сценарію,
сказати
б,
компенсується
вишуканим
візуальним рядом. Тож і в «Лускунчику»
гідною особливої уваги виявляється робота
колективу художників, заради якої, власне, і
варто дивитись названий фільм від Disney, що
знайшов своїх прихильників серед глядачів. Не
в останню чергу чималій увазі публіки до
стрічки сприяв той факт, що до участі в
кінопроєкті було залучено понад тридцять
відомих балетних виконавців, серед яких
передовсім назвемо унікальну зірку світового
балету Місті Коупленд, котра не лише є
талановитою танцівницею, але ще й
демонструє світовій культурі потужні якості
справжнього борця: оскільки майстриня змогла
піднятися на верхівку балетної ієрархії та
змінити підвалини всієї танцювальної індустрії.
Відомо,
що
тільки
одному
відсотку
танцюристів у світі випадає успіх потрапити до
найпрестижніших балетних труп рівня
Королівського балету Великої Британії. Тож
саме Місті
Коупленд
стала
першою
афроамериканською балериною, яка отримала
звання провідної танцівниці за всю 75-річну
історію Американського театру балету, а крім
того, стала ще і єдиною балериною, котра
отримала роль у диснеївському фільмі
«Лускунчик і чотири королівства». В одному з
інтерв’ю виконавиця зізналась, що перший
досвід роботи в кіно дався їй непросто, адже
довелось працювати без глядача, до якого вона
звикла в Метрополітен-опера і з якими можна
обмінюватись емоціями, що призводить до
більш
стриманого
творчого
процесу.
Виконавиця зазначила, що для неї як балерини,
яка звикла до тяжкої праці, робота на камеру
виявилась досить виснажливою, оскільки
необхідно було робити багато дублів та
неодноразово зупинятись саме в ключових
фрагментах танцю і знову розпочинати танок [8].
Чи не найбільше (понад 50 кіно- й
телевізійних інтерпретацій) пощастило на
екранні версії балетові «Ромео і Джульєтта»,
створеного
за
однойменною
трагедією
В. Шекспіра. Так, приміром, англійські
виробники 1966 року випустили у світовий
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прокат однойменний фільм у талановитій
режисурі Пола Циннера й неповторній
хореографії одного із засновників унікального
балетного театру в Уелсі – Sandler’s Wells The
Three Ballet та його багаторічного художнього
керівника Кеннета МакМіллана. Задіявши до
співпраці артистів Королівського балету в
Ковент-Гардені – Royal Ballet та оркестр
королівського оперного театру – Royal Opera
House (глядна зала котрого «була спроєктована
так, щоб його можна було легко перетворити на
бальний, актовий та виставковий» [14]),
продюсери фільму здійснили передовсім
надзвичайно вдалий вибір виконавців головних
ролей (творчий дует котрих, попри 20-літню
різницю у віці, становив майже 17 років і
дотепер вважається одним із найбільш
значущих в історії класичного танцю [10]),
запросивши вказану вище Марго Фонтейн та
епатажного й неперевершеного Рудольфа
Нурієва, який завжди творить на сцені
передовсім задля власного задоволення, а не
бажання догодити кожному глядачеві [16].
Особливого шарму фільму надавали автентичні
декорації та костюми в авторстві Ніколаса
Георгіадіса, що, безперечно, доповнюють
балетну майстерність виконавців і створюють
вишукане видовище, яке захоплювало глядачів
своєю тонкою емоційністю та стрімкою
динамікою розгортання дійства. Водночас
стрічка хибувала й деякою штучністю, до
певної
міри
неорганічним
поєднанням
аудіовізуальної та сценічної естетики, адже на
екрані фактично поставала балетна вистава,
ретельно зафіксована на плівку всередині
сценічного простору Ковент-Гардена – театру,
розташованого в «міському кварталі, що є
домом для двох шанованих мистецьких
компаній
–
Королівської
опери
та
Королівського балету – на додаток до понад
двадцяти процвітаючих театрів поблизу» [15].
Потому кінематографісти й телевізійники
представили численні екранні версії балету
«Ромео і Джульєтта», у яких режисери
презентували як власні (а то й запозичені
виражальні (аудіовізуальні) засоби), так і
класичні хореографічні, по-різному та з
перемінним успіхом інтерпретували балетний
текст, винаходили свій екранний концепт,
стаючи «проміжною ланкою між танцівниками
й автором, визначаючи ракурс сприйняття
глядача» [3, 21]. При цьому Г. Фількевич
зауважує,
що
екранне
прочитання
телевізійними засобами балетних постановок
одночасно народжувало й деякі «проблеми,
викликані вимогами телебачення. <...> Потрібно
було враховувати той чи інший хореографічний
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стиль та обирати відповідні телевізійні засоби.
Це стосувалось і прийому «крупного плану».
Адже якщо на виставі глядачі самі обирають
крупний план різних танцівників, балетних сцен,
то при телетрансляції цей вибір залежить від
грамотності телережисера й телеоператора» [7, 97].
Отож 1982 року до балету «Ромео і
Джульєтта» звернулося італійське телебачення,
знову залучивши до екранного виконавства
Р. Нурієва (на той час уже очільника балетної
трупи Паризької опери й виконавця, який мав у
своєму доробку низку екранних ролей: «Юнак і
смерть», 1966; «Я – танцівник», 1972; «Маппетшоу», 1977; «Валентино», 1977) [16] та
італійську балерину, кіно- й телевізійну
актрису Карлу Фраччі (яка була добре обізнана
зі специфікою екранного виробництва [13]),
презентуючи екранний продукт, що, по суті,
ідеально переповідав мовою аудіовізуального
мистецтва класичний балет. Імовірно, це
відбувалось тому, що «телебачення не лише
висувало вимоги до балетних вистав, а й
розширювало
межі
їх
сприйняття,
застосовуючи різні технічні засоби». У роботі
«Танець та екранні мистецтва: започаткування
і розвиток контактів» Г. Фількевич уточнює,
що, приміром, «нехтуючи законами тяжіння,
танцівник може виникнути раптово, як привид,
або з’явитися в кадрі згори чи знизу». Авторка
додає, що телережисер може «застосовувати
прийом подвійної експозиції (одночасно в кадрі
задній план і передній), розташування
сценічних майданчиків на різних рівнях, рапід
тощо» [7, 97].
Майже через двадцять років італійські
телевізійники знову звернуться до балету
«Ромео і Джульєтта», його, сказати б, жіноча
постановницька версія з’явиться 2000 року в
режисурі Тіни Протазоні. Адже «постановник
має право відкривати і вносити нові сенси,
використовувати
історичний
досвід,
відмовлятися від хрестоматійності й епатувати
глядача» [3, 9]. Тож мисткині вдасться
нетривіально відтворити аудіовізуальними
засобами (об’ємної композиції, вивіреної
світлотіні, насиченості кольору, вишуканості
колориту,
стрімкої
динаміки
камери,
дивовижної
різноплановості,
надточності
ракурсної зйомки, витонченої перспективи)
трагедію Шекспіра й по-своєму вкотре в історії
мистецтв змусити глядача співпереживати
Веронським закоханим – Ромео (у виконанні
Анхеля Корелли – відомого іспанського
танцівника, який набув попередній екранний
досвід)
і
Джульєтти,
партію
котрої
презентувала
глядачам
чарівна
прима
Американського театру балету (American Ballet

Theatre) та Міланського театру «Ла Скала»
(Teatro alla Scala), володарка престижної
відзнаки Лондонської театральної спільноти,
премії Лоренса Олів’є (Laurence Olivier
Award) – Алессандра Феррі. Прикметно, що у
вказаній італійській телевізійній версії
виконавиця вже вдруге грала екранну партію
Джульєтти. Відомо, що до того продюсери
запросили хореографиню до співпраці (у
витонченому дуеті з Вейном Іглінгом,
канадським артистом балету, хореографом і
режисером, який більш ніж чверть століття
служив у Лондонському королівському балеті)
з англійським балетмейстером і керівником
Королівського балету Кеннетом МакМілланом,
у хореографії та режисурі котрого 1984 року
вийшов на екрани фільм-балет «Ромео і
Джульєтта». Названа стрічка здобула увагу
публіки та критики, імовірно, тому, що «одним
з основних базових положень успіху
постмодерністського осмислення першоджерела
є його популярність, знання публікою не тільки
сюжету, а й основних композиційних побудов,
що дає змогу інтерпретаторові створювати
багаторівневу в асоціативно-композиційному
плані
виставу
або
ж
скористатися
опозиційними прийомами» [3, 9].
Не таємниця, що для «самоствердження
балету на телебаченні потрібні були
оригінальні, спеціально створені постановки, у
яких би поєднувалися закони як балетної
драматургії, так і мистецтва телебачення» [7,
97]. Імовірно, тому більш ніж через 30 років до
ювілею Кеннета МакМіллана 2018 року
продюсери (Квесі Діксон, Майкл Нанн, Кевін
О’Хейр, Джудіт Сос, Вільям Тревітт) знову
запросять його до екранної співтворчості. У
відтворенні власної культової хореографії
балету «Ромео і Джульєтти» балетмейстер
співпрацюватиме з режисером Майклом
Нанном та кращими балетними виконавцями
Королівського оперного театру: Франческою
Хейворд у ролі Джульєтти (яка здобула
популярність завдяки участі в кіномюзиклі
«Кицьки» («Cats») – адаптації відомого
сценічного твору Ендрю Ллойда Веббера),
Вільямом Брейсуеллом (Ромео), Меттью
Боллом (Тібальд), Марселіно Самбе, Джеймсом
Хеєм, Крістен МакНейлі, Крістофером
Сандерсом, Беннет Гартсайд, Томасом Моком,
Лорою Морера, Тьорні Хіп, Беатріз СтіксБрюне. На екрані постане вічна, актуальна та
захоплива історія кохання у виконанні
сучасних
зірок
Королівського
балету
Великобританії. Нове прочитання віртуозної
постановки класика англійського балету
Кеннета МакМіллана – це не просто театральна
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постановка чи балетна трансляція, а унікальний
проєкт, який поєднує на великому екрані
музику, театр та балетне мистецтво найкращих
європейських виконавців. Нова екранна версія
балету, відображаючи особливості та настрої
епохи, описаної Вільямом Шекспіром (проте
такої, що вже відійшла), вразить глядачів
зворушливістю та романтичністю оповіді,
виконавською експресією, але водночас
вишукана і яскраво-блискуча візуальна форма
кінострічки в чомусь затьмарить її зміст.
Наукова новизна статті полягає в тому, що
було застосовано міждисциплінарний підхід,
базований
на
використанні
низки
загальнонаукових методів, як-то: системи
теоретичних методів (індукції, дедукції,
ототожнення, комплексного мистецтвознавчого
аналізу, синтезу) задля покрокового визначення
особливостей
режисерських
засобів
та
прийомів в адаптації відомих балетних
постановок в екранному просторі. Вперше в
процесі аналізу балетних вистав, адаптованих в
аудіовізуальному мистецтві, з’ясовано, що
названі в роботі режисери вдавались до
реформування кіномови й мови сценічної
постановки; висвітлено, що митці на екрані
використовували виражальні засоби театру, а
на сцені – можливості аудіовізуального
мистецтва, залучаючи до екранних робіт
театральних виконавців, художників і навпаки.
Висновки. У підсумку зазначимо, що,
зійшовши в ХVI столітті зі сторінок
шекспірівської п’єси на театральні підмостки, у
ХХ столітті Ромео та Джульєтта зробили
потужний крок уперед, ставши одними з
найпопулярніших героїв світового кіно- й
телемистецтва у ХХІ столітті. Здавалося б, в
епоху постпостмодерну митці після понад
п’ятдесяти екранних перекладів мали б
зупинитися, проте трагічна шекспірівська
історія справді є вічною за своєю змістовою
суттю, таїть у собі фактично необмежені
можливості
тлумачень
і
навдивовижу
органічно переповідається саме екранною
мовою, надаючи передовсім режисерам
можливість знову й знову презентувати власні
інтерпретації
визначного
твору,
де
«інтерпретація постає як співвіднесення
оригіналу твору із системою образів і понять
щодо того чи іншого твору самих
інтерпретаторів» [3, 22]. Стосовно численних
екранізацій балетів «Жізель» та «Лускунчик»
вкажемо,
що
взаємодія
балетного
й
аудіовізуального мистецтва не лише розширює
глядацьку аудиторію, підживлюючи її інтерес
до класичної хореографії балету, але й збагачує
обидва
види
мистецтва
виражальними
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засобами, про що свідчить з’ява талановитих
екранних творів. При цьому додамо: «своїм
хореографічним тлумаченням кожен митець
пропонує власний спосіб вираження сенсу
першоджерела» [3, 22], що, безперечно, слугує
потужним поштовхом до нових творчих
пошуків та експериментів режисерів в
сценічному й екранному просторі.
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ЕВОЛЮЦІЯ ДІЄВОЇ СЦЕНОГРАФІЇ У ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ШКОЛИ
ДАНИЛА ЛІДЕРА (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
Мета роботи – висвітлити й охарактеризувати особливості еволюції дієвої сценографії у творчості
представників української школи сценографії Данила Лідера. Методологія дослідження полягає в застосуванні
функціонально-типологічного методу, що посприяв визначенню функцій сценографії і виявленню специфіки їх
синтезу в дієвій сценографії; мистецтвознавчого методу, що спрямований на теоретичне, історико-художнє та
прикладне осмислення сценографічної творчості Д. Лідера, її ролі у творчості його учнів – майстрів сучасного
сценічного мистецтва. Метод образно-стилістичного та художньо-композиційного аналізу використано для
вивчення вистав і теоретичного обґрунтування тенденцій у театрально-декораційному мистецтві сценографістів
українських театрів кінця ХХ – початку ХХІ ст. як нащадків художньо-сценографічної творчості Д. Лідера;
структурно-типологічний метод – для виявлення та аналізу головних модифікацій розвитку сценографічної
лексики на театральних підмостках сьогодення. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні характерних
рис творчості представників школи сценографії Д. Лідера; аналізі розвитку їх власних творчих почерків у єдиній
естетиці, яку заклав Д. Лідер, і в межах пропагованих ним постулатів творчості. Висновки. Відповідно до
надзвичайної різноплановості сучасного українського театру представники школи сценографії Д. Лідера
використовують у власній творчості різноманітні форми, техніки, прийоми та методи, враховуючи як модернові
тенденції, так і національні традиційні мотиви, формуючи та розвиваючи індивідуальний стиль. Школу
української сценографії, яку заснував Данило Лідер, її представники позиціюють як можливість будувати
власний оригінальний світ на основоположних началах традицій, що заклав майстер. Естетика митця та
пропаговані ним постулати творчості стали своєрідними маркерами, у межах яких еволюціонують творчі
індивідуальності його учнів, хоча окремі репліки та лінії запозичень постановок майстра досить відчутні.
Ключові слова: Данило Лідер, театр, сценографія, дієва сценографія, театрально-декораційне мистецтво,
сценографічна лексика.
Gusakova Nina, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Directing and Mastery of the Actor,
Kyiv National University of Culture and Arts; Devizorov Maxim, Master of Stage Art, Kyiv National University of Culture
and Arts
Evolution of Effective Scenography in the Work of Representatives of Danylo Lider’s school (the end of the
20th – the beginning of the 21st century)
The purpose of the work is to highlight and characterise the features of the evolution of effective scenography in
the work of representatives of Danylo Lider’s Ukrainian school of scenography. The research methodology consists in
the application of the functional-typological method, which helped to determine the functions of scenography and identify
the specifics of their synthesis in effective scenography; art history method aimed at theoretical, historical-artistic, and
applied understanding of scenographic work of D. Lider, its role in the work of his students – masters of modern
performing arts; method of figurative-stylistic and artistic-compositional for analysis of performances and theoretical
substantiation of tendencies in theatrical and decorative art of scenographers of Ukrainian theatres at the end of XX –
beginning of XXI century, as descendants of artistic and scenographic creativity of D. Lider); structural-typological
method to identify and analyse the main modifications of the development of scenographic vocabulary on theatrical stages
of today. The novelty of the study is to identify the characteristic features of the work of representatives of the school of
scenography D. Lider; analysis of the development of their own creative handwriting in a single aesthetic, laid down by
© Гусакова Н. М., 2022
© Девізоров М. В., 2022
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D. Lider and within the postulates of his creative work. Conclusions. As a result of the analysis of the research it can be
concluded that according to the extraordinary diversity of modern Ukrainian theatre, representatives of D. Lider’s school
of scenography use in their work a variety of forms, techniques, and methods, considering both modern trends and national
traditional motifs to develop their individual style. The School of Ukrainian Scenography, founded by Danylo Lider, is
positioned by its representatives as an opportunity to build their own original world on the fundamental principles of the
traditions established by the master. The aesthetics of the artist and his postulates of creativity have become a kind of
framework within which the creative personalities of his students have been evolving, although some lines and lines of
borrowing of the master's productions are quite noticeable.
Key words: Danylo Lider, theatre, scenography, effective scenography, theatrical and decorative art, scenographic
vocabulary.

Актуальність дослідження. В еволюційних
процесах
сценічного
мистецтва
другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. художньотворча діяльність Данила Лідера посідає
пріоритетне місце серед сценічно-мистецьких
творчих надбань, величезним потенціалом
наділений практичний і теоретичний спадок
художника-сценографа. Протягом багатьох
десятиліть творчої та педагогічної діяльності
Д. Лідер створив і розробив унікальний
професійний напрям, що дає можливість
багатьом учням наслідувати принципи
майстерності, продовжувати його творчу
манеру,
розвивати,
трансформувати
й
інтерпретувати
принципи
створення
художнього образу театральної постановки.
Дослідження
художньо-сценографічної
діяльності Д. Лідера, його творчого методу,
філософії та естетики є важливою та
актуальною
темою
для
сучасного
мистецтвознавства,
оскільки
унікальний
багатий творчий досвід, який накопичив
майстер протягом десятиліть роботи в
Київському
академічному
українському
драматичному театрі імені Івана Франка, є
свідченням важливих глибинних процесів
розвитку українського сценографічного й
театрального мистецтва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
вітчизняних
науковців
засвідчує,
що
проблематика сценографічного мистецтва є
однією з актуальних тем мистецтво- й
театрознавства початку ХХІ ст. Аспекти
художньо-сценографічної діяльності Д. Лідера
висвітлено
в
роботах
зарубіжних
та
вітчизняних науковців, присвячених розвитку
українського театрального й театральнодекораційного мистецтва кінця ХХ – початку
ХХІ ст. Передусім маємо на увазі дослідження
Г. Коваленка,
А. Громова,
А. Драка,
В. Заболотної,
О. Кисіль,
О. Ковальчук,
В. Фіалко, Н. Хоменка, Л. Бевзюк-Волошина,
О. Клековкіна. Окремі аспекти творчої
діяльності Д. Лідера, зокрема заснування ним
власної сценографічної школи та художньотворча праця його учнів, висвітлені в статтях,
рецензіях, інтерв’ю, публіцистичній літературі,

кіно-, фотоматеріалах, що є джерелом значного
масиву фактологічного матеріалу на їх сучасні
постановки. Специфіку сценографічних рішень
Д. Лідера як головного художника Київського
академічного
українського
драматичного
театру
імені
Івана
Франка
аналізує
О. Ковальчук у публікації «Художники
українського театру 1950–1980-х років: образні
пошуки у часовому контексті» [6]. Дослідниця
зазначає, що в мистецтві сценографії
означеного періоду окреслилися три напрями:
мистецтво
соціалістичного
реалізму;
сценографія «від умовної декорації 1960-х рр.
до філософсько-романтичних рефлексій дієвої
сценографії або сценографії «високого стилю»
70-х рр. ХХ ст.» [6, 715] та нонконформістське
мистецтво, наголошуючи, що саме Д. Лідер є
новатором другого напряму, розробником
дієвої сценографії.
Мета роботи – висвітлити внесок Д. Лідера
в розвиток теорії та практики сценографічного
мистецтва України, а також охарактеризувати
особливості еволюції дієвої сценографії у
творчості представників української школи
сценографії митця.
Виклад основного матеріалу. Творча
діяльність багатьох сценографів України –
колишніх студентів Д. Лідера – широко відома
не лише на національному, а й на світовому
рівні. Це дає змогу стверджувати про унікальну
школу
української
сценографії,
що
започаткував
видатний
майстер
сценографічного мистецтва і яку передусім
вирізняють нові, глибинні модифікації
просторово-часових структур.
Школу української сценографії, яку
заснував Данило Лідер, позиціюють її
представники – сучасні вітчизняні сценографи:
І. Несміянов, А. Александрович-Дочевський,
М. Левітська, В. Карашевський, С. Маслобойщиковий
та ін. – як можливість будувати власний
оригінальний
світ
на
основоположних
традиціях, які започаткував майстер.
Надзвичайно сильний вплив Д. Лідер
здійснив на творчість С. Маслобойщикова –
художника-графіка, сценографа та режисера,
діяльність якого наразі тяжіє до власного
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театру художника. На початку ХХІ ст.,
здійснюючи постановки п’єс Ж.-Б. Мольєра та
В. Шекспіра в Угорщині, митець поєднує
режисуру зі сценографією, винайшовши
новаторську ігрову форму, використовуючи
повтори та прийом «гри в грі», а також
паралельне
існування
кількох
світів.
Дослідники наголошують на зацікавленості
режисера не побутовими аспектами, а
елементами грайливості, естетичності й
святковості, що апелюють до духовного світу,
втіленні сміхової культури та багатогранного
гротеску балагану-життя [1, 69].
Двоєдиною
естетичною
формулою
творчості С. Маслобойщикова є розмова з
глядачем мовою пластичного мистецтва та
створення сценічної композиції вистави. Його
творчість формує композиційну структуру
вигаданої режисером-художником сценічної дії
акторів-виконавців, у яку включені традиційно
властиві театру вербальні, музичні й інші
засоби виразності. Незважаючи на суттєві
відмінності
індивідуальних
методів,
з
Д. Лідером його поєднує те, що їх постановки
являють собою пластичну творчість, що
розгортається в сценічному просторі та часі; у
процесі побудови вистави мислять передусім
категоріями пластичної творчості та будують
драматичний сюжет за законами візуального
мистецтва.
Апробовані елементи поетики визначають
специфіку власного театру С. Маслобойщикова:
постановник використовує унікальні прийоми
та
засоби
виразності
для
побудови
мізансценічних композицій, сценічної дії і
художнього оформлення вистави «Буря»
В. Шекспіра
(Національний
академічний
драматичний театр імені Івана Франка, 2010 р.).
На початку постановки привертає увагу
закритий чорною тканиною простір за
авансценою: на ньому засобами контрового
підсвічення та сценічного диму створено ефект
кіноплівки, проте замість відео актори наживо
розігрують історію [1].
В. Карашевський – головний художник
Молодого
театру,
наголошуючи
на
безкомпромісності власної діяльності, акцентує
на тому, що однією з головних умов творчості,
за Д. Лідером, була відмова від роботи, якщо
режисер уже сформував власне бачення
художнього образу постановки: одним із
принципів, який наслідує учень Д. Лідера, є
відмова від співпраці з режисером, який прагне,
щоб сценограф візуалізував його ідеї [2, 58].
Характерною рисою творчості сценографа
є: створення сценічного простору як нової
форми з різних за генезою об’єктів; звернення
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до теми космосу: зоряне небо є центральним
образом у постановках – художник, розуміючи
його як диво, виявляє за допомогою
різноманітних фактур; абсолютна відмова від
бутафорії або акцентування на бутафорській
природі
сценічного
оформлення,
що
передбачає
спрямоване
підкреслення
штучності предмету; використання справжніх
матеріалів та предметів, що несуть відбиток
часу в межах сценічного простору (за умови
умовної
гри);
обрання
нестандартних
просторів, наприклад коридор (вистава
«Вагончик», режисер Н. Биченко), басейн
(вистава «Яго», режисер В. Малахов), костел
(вистава режисера В. Пацунова), Золоті ворота
(вистава «Камо», режисер С. Проскурня),
намет, занедбана оселя.
Учень Данила Лідера І. Несміянов,
співпрацює з багатьма режисерами України.
Створені художником образи вистав –
філософсько-естетичні етюди з глибинним
змістом
–
репрезентують
унікальний
естетично-концептуальний
всесвіт,
засвідчуючи
яскраве
та
нестандартне
світовідчуття і світобачення.
Типовим для І. Несміянова є базування
концептуальних сценографічних рішень на
ремарках
драматургів.
Зокрема,
у
сценографічному образі вистави «Підступність
і кохання» (Національний академічний театр
ім. Лесі Українки) художник втілює концепцію
всесвітнього млинового каміння (жорна), що
знищує тих, кого сам і підніс [7].
Працюючи в Київському театрі драми і
комедії, І. Несміянов створив етапні для того
часу сценографічні рішення постановок
«Настасья
Пилипівна»
за
романом
Ф. Достоєвського «Ідіот» та п’єси В. Шекспіра
«Гамлет» (режисери Ю. Погребничко та
Е. Митницький). У вирішенні простору (а
відповідно й у побудовах мізансцен)
шекспірівської трагедії домінує семантика.
Використання справжніх матеріалів та
предметів, що несуть відбиток часу в межах
сценічного простору, також характерне для
творчості І. Несміянова.
Виставу про долю єврейських емігрантів
«Море, ніч, свічки» за п'єсою Й. Бар-Йосефа
«Це велике море» (режисер Е. Митницький,
Київський академічний театр драми і комедії на
лівому березі Дніпра, 2003 р.) художник
вирішує завдяки розкриттю теми довгого й
важкого шляху, який єврейський народ
пройшов у пошуках свого дому. І. Несміянов
створює образ похідного життя, стан готовності
в будь-який момент знятися з місця: «тюки,
валізи, меблі в чохлах, напіврозпаковане
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піаніно, котре говорило про те, що попри всі
складнощі побуту батьки думали про освіту
своїх дітей» [3]. Всі ці предмети, зібрані разом,
з’являлися на сцені та в прямому сенсі
утворювали Стіну плачу.
Одним
з
учнів
Д. Лідера
був
А. Александрович-Дочевський – нині головний
художник
Національного
академічного
драматичного театру імені Івана Франка.
Художник, на думку дослідників, прагне
обходити принципи дизайну, натомість
підпорядковуючи конструктивні, проєкційні та
тканинні складові декораційного оформлення
вистав заданій постановником проблематиці
або філософсько-змістовій ідеї літературного
першоджерела [8, 184].
О. Клековкін акцентує, що, незважаючи на
те, що А. Александрович-Дочевський є прямим
нащадком Д. Лідера в Київському театрі імені
Івана Франка, «сповідує однак вже зовсім
інший театр – «вільні мандри», театральну гру,
сценічний джаз, перформанс» [5, 281].
Водночас
наголошує
на
пропагуванні
методології вчителя, наслідуванні його
вишуканості та внутрішньому аристократизмі,
тяжінні до аскетичного динамізму. На думку
театрознавця, А. Александрович-Дочевський
має яскраву індивідуальну природу власних
стосунків з буттям: «замість лідерівської
«увімкненості» в буття світу і сковородинської
ніжності – гра: інколи уїдлива, сумна;
подеколи – забава заради забави, здатності до
якої так часто не вистачає дорослій людині. Ця
гра буває вередливою, манірною навіть,
подеколи – викличною, провокативною, однак
ніколи не буває млявою, індиферентною» [5, 281].
Проте С. Триколенко наголошує, що
сценографічне оформлення окремих вистав
А. Александровича-Дочевського
засвідчує
тяжіння до цитування майстра, стверджуючи,
що сценічне оформлення вистави «Мам, або
несмачний витвір на дві дії з епілогом»
надзвичайно нагадує рішення Д. Лідером
сценографії вистави «Кар’єра Артуро Уї» на
сцені Хмельницького драматичного театру
1974 року: «Завислі в повітрі фігури, що
символізують привидів минулого та фізичні
втілення людських вад, подібні до пасивних
спостерігачів з потойбіччя. Так само поставали
страхітливі образи з минулого Уї – образи
друзів, яких він зрадив, та ворогів, яких
позбувся. Вони ж надавали йому сил,
формуючи своєрідний щит страху від
довколишнього світу» [8, 184].
Характерним
для
творчості
А. Александровича-Дочевського
є
використання сучасних технологій (художник

позиціює їх як самостійні ігрові ілюстративні
елементи),
специфічні
експерименти
з
колористичними ефектами, комбінування
проєкцій та ефектів освітлення з метою
трансформації метафоризованого образу й
природи внутрішнього світу персонажів,
створення провокацій для карнавальної
вистави-гри [4, 3–4].
Відповідно до філософії Д. Лідера,
сценограф має знаходити інтерес у речах, що,
на перший погляд, не цікаві; нічого не
вимислювати, а виявити сутність та образно її
репрезентувати (атом повинен своєчасно
спрацювати на глядача). Реалізацію такого
підходу
згідно
з
власною
творчою
інтерпретацією спостерігаємо в сценографічному
рішенні постановки психологічної драми
«Росмерсгольм» Г. Ібсена (1994 р.).
Принцип проєктування та конструювання
сценічного простору як місця для дії актора,
який розробив і розвинув Д. Лідер, наприкінці
ХХ – у перших десятиліттях ХХІ ст. отримав
новий виток розвитку й характеризується
домінуванням того типу мистецтва оформлення
вистави, що орієнтований на створення
«конкретного місця дії» та з перетворенням
якого розпочався загальний процес пошуку в
цій галузі та затвердження новаторської
системи – дієвої сценографії. Відповідно до
специфіки еволюції загальних тенденцій
сучасного театрального мистецтва, означений
тип оформлення постає в суттєво іншому
вигляді (як сценічний дизайн) та як один з
проявів загальної структури дієвої сценографії,
тобто поруч з іншими її типами, передусім з
оформленням гри-дії акторів.
У
творчості
представників
школи
української сценографії Д. Лідера сценічний
дизайн постає як оформлення простору –
особливого місця репрезентації вистави, який
спроєктував
художник,
найчастіше
відстороненого,
а
іноді
максимально
чужорідного стосовно реального (побутового,
історичного та стилістичного) середовища
існування героїв драматичного твору. Відчуття
реального місця дії виникає в глядача
асоціативно (наприклад, чорна площина
планшета нагадує поверхню водойми, а біла –
сніг), або ж сценограф вказує на нього
конкретним зображенням. Водночас серед
дизайнерських рішень постановок учнів
Д. Лідера можемо виділити кілька основних
видів: конструктивно-архітектурні композиції,
що вибудовуються в сценічному просторі;
сценічний простір як абсолютно абстраговане
нейтральне
середовище,
на
якому
проявляються живописні або графічні фігури
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акторів та окремі предмети мінімалістського
оформлення.
Характерні риси творчості представників
школи сценографії Д. Лідера:
- створення сценографічного рішення
середовища, що орієнтоване на розкриття
сутнісного змісту сценічної дії;
- неординарні
знаки
постановок,
художньо-асоціативні образи;
- специфічні прояви сценічного дизайну
як
спроби
нейтрально
відстороненого
оформлення простору, дії та гри акторів;
- висока активність змістового сенсу
сценографії, що спрямована на розкриття
драматичного конфлікту;
- втрата значення тенденцій загального
характеру сценографічних персонажів, що
з’являлися як результат суто індивідуального й
одиничного рішення художником конкретної
вистави;
- новаторські прийоми використання
основних типів персонажної сценографії
(маски,
костюми,
фігури;
зображення;
фактурно-речові
елементи;
сценічне
середовище);
- розвиток власних творчих почерків в
єдиній естетиці, яку заклав Д. Лідер, та в межах
пропагованих ним постулатів творчості;
- наявність рис унікальності творчого
почерку: особливої монотеми та способу її
репрезентації; специфічні засоби виразності й
неповторна атмосфера постановки;
- втілення внутрішньої духовної сутності
літературного
твору
через
розвиток
розробленої
образотворчо-пластичної
структури;
- багатоваріантна взаємодія основних
засобів виразності з метою створення
динамічної цілісності візуального образу
вистави;
- відмова від бутафорії.
З розвитком дієвої сценографії у творчості
представників школи Д. Лідера посилюється
акцент на грі з речовими аксесуарами, зокрема
звичайного походження, що має глибоко
драматичний характер.
Новизна дослідження полягає у виявленні
характерних рис творчості представників
школи сценографії Д. Лідера; аналізі розвитку
їх власних творчих почерків у єдиній естетиці,
яку заклав Д. Лідер, та в межах пропагованих
ним постулатів творчості.
Студенти Д. Лідера з кафедри сценографії
Київського художнього інституту, сприйнявши
нову образність від старших колег, позиціюють
сценографію як суверенне мистецтво з
максимально
наповненим
«банком»
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просторово-пластичних ідей та затверджують
новаторство як естетичну норму, що відповідно
активізує творчі пошуки, процес формування
нових
модифікацій
просторово-часових
структур [9, 66]. Їх спільними рисами,
безумовно, є ґрунтування оформлення на
символічному трактуванні драматургічного
сюжету, пошук характерного метафоричного
модуля, що концентрує основне сенсовозмістове навантаження постановки.
Висновки. Художньо-філософські пошуки
Д. Лідера здійснені на межі модерну й
постмодерну, теоретичних та практичних
експериментів. У процесі формування власного
театру художника майстер прагнув не лише
створити унікальні образні, просторовопластичні рішення сценічного твору, але й
зробити їх важливою частиною засобів гри
(дієвої режисури вистави), що були б доречні в
процесі створення новаторського філософськоестетичного видовища на українській сцені.
Естетика, яку заклав Д. Лідер, та пропаговані
ним постулати творчості стали своєрідними
маркерами, у межах яких еволюціонують
творчі індивідуальності його учнів, хоча окремі
репліки та лінії запозичень постановок майстра
досить відчутні.
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РЕЖИСЕРСЬКИЙ АКЦЕНТ ЯК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ
У ЗАГАЛЬНОСЦЕНІЧНОМУ ЗАДУМІ ТЕАТРАЛЬНОЇ ВИСТАВИ
Мета роботи – розгляд режисерського акценту як короткочасного дискретного засобу побудови
глядацького сприйняття та художньо-образного прийому режисера в процесі створення сценічної форми.
Методологія дослідження полягає в застосуванні мистецтвознавчого, функціонального, аксіологічного,
компаративного та системного методів дослідження для аналізу й характеристики режисерського акценту як
цілісного асоціативного ідентифікатора творчого процесу, що являє собою різноманітний, авторсько
організований механізм образного бачення режисера, який незмінно взаємодіє із загальним задумом та втіленням
сценічного твору; для визначення видів та класифікаційного орієнтиру режисерських акцентів, художньої
сукупності використання їх у театральній формі, ефективності їх дієвості в сценічному перетворенні
літературного матеріалу; для визначення моделі різних видів режисерських акцентів, їх візуальних елементів та
домінуючих привілеїв; аналізу технології використання режисерських акцентів у подієво-видовищній природі
відображення образного бачення художньої дієвості. Новизна дослідження. Обґрунтовано принципи, ознаки та
особливості застосування режисерського акценту як комплексу засобів ідейно-емоційної виразності;
класифіковано їх види у побудові театральної вистави. Висновки. Акторське мистецтво не одне століття було
володарем театральних підмостків, але у ХХ столітті безапеляційно поступилося лідерством мистецтву
режисури, її багатогранним масштабним засобам візуалізації та ідейно-тематичної виразності. Сучасна практика
сценічної творчості режисерів щоденно народжує безліч нових варіантів акцентів, різноманітних за змістом,
формою тощо. Діяльність режисера передбачає регламентовану поетапність, планову системність творчого
процесу створення сценічної форми, фінальним акордом якої є розстановка режисерських акцентів.
Ключові слова: театр, актор, режисер, режисерський акцент.
Tatarenko Marina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Directing and Acting, Kyiv National University of Culture and Arts
Directing Technique as Artistic and Creative Component in General Stage Design of a Theatrical
Performance
The purpose of the research is to study the director's accent as a short-term discrete means of building the
audience's perception and the director's artistic figurative technique in the process of creating a stage form. The
methodology of the research consists in the application of art criticism, functional, axiological, comparative, and system
research methods for the analysis and characterisation of the director's accent as a holistic associative identifier of the
creative process, which is a diverse, author-organised mechanism of the director's figurative vision, which invariably
interacts with the general concept of the stage work; to determine the types and classification guidelines of directorial
accents, the artistic combination of use in theatrical form, the effectiveness of their effectiveness in the stage
transformation of literary material; to define a model for different types of directorial accents, their visual elements and
dominant privileges; analysis of the technology of using directorial accents in the event-spectacular nature of reflecting
the figurative vision of artistic effectiveness. Research novelty. A consistent substantiation of the principles, signs and
features of the use of the director's accent as a set of means of ideological and emotional expressiveness is given, and a
classification landmark of their types in the creative structure of constructing a theatrical performance is carried out.
Conclusions. Acting art has been the owner of theatrical stage for more than one century, but in the 20th century it
categorically gave way to the leadership of the art of directing, its multifaceted large-scale means of visualisation and
ideological and thematic expressiveness. The modern practice of directors' stage creativity every day gives rise to many
new variants of accents, diverse in content, form and classification landmark. Director's activity assumes a regulated stepby-step, planned systematic nature of the creative process of creating a stage form, the final chord of which is the
arrangement of director's accents.
Key words: theatre, actor, director, director's accent.
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Актуальність
теми
дослідження.
Режисура – наймолодша творча діяльність
людини, якій притаманна якість постійно
перебувати в пошуку вражаючої оригінальності
в художніх рішеннях сценічного твору.
І сьогодні режисура намагається здивувати
глядача
найсучаснішими
спецефектами,
піротехнікою, голограмами, як і на початку
свого народження, коли майстри постановок
використовували у своїх виставах усю флору та
фауну, виносили місце дії за межі театру:
у парки, на арени, у стародавні споруди тощо.
Тому актуальною проблемою сучасної
режисури є втілення діячами сцени за законами
театральних
підмостків
неповторного
авторського бачення майбутньої театральної
форми, без заштампованої шаблонної типізації
з метою прищепити глядачеві витончений смак.
Аналіз досліджень і публікацій. Практичні
винаходи в сучасному театральному мистецтві
режисерського акценту в загальній постановчій
системі сценічного твору на сьогодні не мають
науково-теоретичного обґрунтування. Парадигмою
залишаються основні наукові розвідки таких
фундаторів-практиків сценічного мистецтва
України – корифеїв української сцени,
режисерів-практиків, педагогів ХХ століття, як-от:
Л. Курбас, Г. Юра, Б. Тягно, В. Василько,
В. Неллі, І. Чабаненко. Праці українських
театрознавців О. Дейч, І. Волошина, А. Горбенко,
К. Йосипенка,
В. Ярош,
Н. Кузякіна,
Я. Мамонтова, Н. Корнієнко, Г. Веселовської,
М. Гринишиної,
О. Клековкіна
частково
порушують питання ознак режисерського
акценту з погляду його практичного
впровадження майстрами сцени в конкретних
постановках вистав без теоретико-наукового
обґрунтування як інструментарію режисерської
діяльності.
Метою роботи є розгляд режисерського
акценту як короткочасного дискретного засобу
побудови
глядацького
сприйняття
та
художньо-образного прийому режисера в
процесі створення сценічної форми.
Виклад основного матеріалу. Режисура –
це професійна діяльність у сфері сценічного
мистецтва, родовою ознакою якої є подієвовидовищна природа мислення та відображення
дійсності засобами театральної майстерності на
основі
літературної
форми.
Головним
завданням
режисерської
діяльності
є
проєктування – формування на основі творчого
аналізу художнього твору прогнозованого
задуму майбутньої вистави. Режисерський
задум вистави складається безпосередньо з
декількох етапів діяльності режисера, й однією
з
ключових
ознак
його
професійної

майстерності
є
режисерський
акцент.
«Режисерський акцент (від лат. accentus –
наголос, інтонація, підвищення голосу) –
режисерський прийом, що полягає в
підкресленні, висуненні на перший план за
допомогою різноманітних засобів сценічної
виразності наскрізної дії та надзавдання
вистави. <…> Режисерський акцент – один із
засобів режисерської артикуляції» [4, 85].
Емпіричне пізнання життєвого матеріалу,
його певну раціонально-результативну природу
людських
взаємовідносин
створює
в
авторському задумі літературної форми
відповідний жанр як художньо-образне
бачення сюжетної лінії твору під певним кутом
зору та особистісним розумінням логіки низки
подій.
Жанровий план вистави: трагедії, комедії,
драми – має різні принципи, ознаки та
особливості втілення і потребує індивідуальних
підходів
до
вибору
постановником
режисерських
акцентів.
Що
повинен
враховувати митець при постановці різних
жанрів драматургії? Так, при режисерському
вирішенні
жанр
трагедії
потребує
акцентованого бачення масштабності масових
сцен, введення різнобарвних світло-шумових
ефектів для підкреслення сценічної дії. «…
масовка є важливою артилерією театру, і якщо
віч-на-віч із нечисленними акторами на кону
глядач відчуває себе психологічно захищеним,
то натовп, тим більше добре організований, є
надзвичайно потужним енергетичним засобом
впливу» [6, 258]. Також жанр трагедії
передбачає
масштабне
монументальне
мізансценування щодо акторської подачі
образу: максимально підвищений тонус
сценічної гри, висока напруга емоційного
рівня; сценічне мовлення – інтонаційно
акцентоване, ритмічно розроблене до співучої
декламації; контрастність темпоритмів та
музичного супроводу.
Одним з головних завдань режисерського
задуму вистави комедійного жанру є винахід
прийомів акцентування, що полягають у
створенні комедійного ефекту. Особливостями
жанру
комедії
є
сатирично-комедійна
гротесковість поведінки дійових персонажів,
багатогранність пластичного малюнка образу,
ситуативно-абсурдна раптовість низки подій,
трюки, маски, перебільшення ментальності та
соціальних недоліків.
Основа ознак драми як жанру міститься в
сценічному мовленні, а саме: в інтонаційному
імпульсі словесної дії, її яскравій мовній
характеристиці. Акторська техніка акцентована
переважно на внутрішньому емоційно287
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вольовому компоненті. На цих основних
принципах жанру драми й базується створення
відповідних режисерських акцентів у майбутній
виставі. «Жанр визначається сукупністю не лише
поетичних норм, а й кодифікацій, покликаних
поінформувати про характер реальності, що
створює текст, та дій, що визначають ступінь
правдоподібності» [10, 120].
Кожен драматичний твір режисер може
трактувати по-своєму, згідно з його авторським
сприйняттям; і кожен режисер залежно від
власного задуму буде намагатися зосередити
увагу глядача на тому, що він вважає найбільш
знаковим: посилювати у своїй виставі певні
думки, акцентувати на певних конфліктних
ситуаціях, окремих персонажах. Отже,
режисерський акцент у сценічному творі може
бути спрямований на будь-що заради виділення
головного, донесення до глядача певного
ідейного змісту, наскрізної дії вистави та її
образного
рішення.
«Щоб
допомогти
персонажеві в його блуканнях хащами дії,
рекомендовано знайти будь-який предмет, що
слугував би йому опорою. Під час розмови з
Агрипиною Нерон раптово починає грати своїм
плащем. Плащ для нього – опора, його спасіння,
а також засіб вираження своїх почуттів».
Правильно обрати в тій або іншій сцені
предмет, характерний для персонажа, – значить
зробити його поведінку в конкретний момент
більш дієвою, вагомою [9, 69].
Знайдення
способів
виділення,
підкреслення моментів сценічної дієвості низки
подій з метою посилення їх ідейної, тематичної
та сюжетно-фабульної змістовності – головна
стратегія режисерського акценту як складової
режисерсько-постановчого плану вистави.
«Відповідно із задумом, з ідеєю п’єси, із
загальним спрямуванням вистави режисер
розставляє акценти, виділяє те, що він вважає
важливим. <…> Акцентування режисер
здійснює засобами, які обирає сам. Тут велику
роль відіграють мізансцена, освітлення, колір,
музика, іноді костюм й інші пристосування з
арсеналу театру та <…> режисерської фантазії»
[7, 119–120].
У творчій практиці для режисерського
акценту використовують різноманітні засоби
сценічної виразності. Так, уже в самому тексті
драматичного твору режисер може виділити
необхідне завдяки певним скороченням, зміні
композиції, місця та часу дії, кількості дійових
осіб.
Інноваційне
авторське
акцентування
німецького режисера Макса Рейнхардта
підкреслює
головну
мету
вирішення
майбутнього сценічного твору за допомогою
впровадження актора в художнє середовище
власного задуму місця дії та допоміжного
оточення, що створив постановник вистави,
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наприклад хорового початку в експозиції
вистави. Так, майстер у сценографічній та
ритмо-пластичній дієвості хору як головного
сценічного персонажа концентрує увагу
глядача на смислових наголосах, завуальованих
у
візуальному
сприйнятті.
Режисерпостановник Макс Рейнхардт будує реальну
дійсність через пейзаж і хоровий супровід,
використовуючи
так
званий
акцент
«деіндивідуалізації
другорядного».
Режисерське
бачення
створює
гіперболізований візуальний дієвий образ
персонажа, формує жорстку ієрархію у світі
речей, за допомогою режисерського акценту
надає
сценічному
мовленню
та
сценографічному
оформленню
вистави
тембральне й колірне втілення.
Яскравим і досить оригінальним є
пластично-світловий режисерський прийом з
низкою відповідних режисерських акцентів у
постановці французького режисера Жана
Вілара вистави «Марія Тюдор» мелодрами
В. Гюго, де гра акторів ефектно підкреслена
амплітудою світла. Режисер зробив акцент на
чітко відпрацьованих видовищних деталях
світлової гами, щоб перетворити жанр
мелодрами у високий трагедійний жанр
класичного стилю. Знаковим стало вирішення
світлового оформлення деяких сцен вистави,
що були побудовані на використанні колірних
контрастів, які безперервно змінювались і
робили акцент на діях актора згідно з певним
мізансценуванням. Цей пластично-світловий
прийом Жан Вілар застосував для загострення
конфлікту в низці подій та створення
трагедійного ефекту.
В акторському мистецтві режисерський
акцент може бути здійснений через розподіл
ролей, сценічне мовлення (повтори, паузи,
динаміка тощо), мізансцену (виведення
крупним планом, повторні жести, раптова
зупинка дії – стоп-кадр, пластична метафора
тощо),
фізичне
самопочуття,
введення
додаткових вчинків певних дійових осіб.
Так, український режисер Б. Тягно в
постановці драми В. Гюго «Король бавиться»
акцент зробив саме на розподілі дійових осіб.
«Б. Тягно зняв текст ролі Бланш і низку
любовних сцен. Він приділив більше уваги
загостренню конфлікту між блазнем Трібуле і
королем та його оточенням. Сцени Бланш
режисер зробив стислими, сповненими
драматизму.
Уникаючи
ілюстративних
прийомів, побудував роль засобами скупого
жесту, пантоміми, виразної міміки. Зовнішній
образ Бланш – молодість, безпосередність,
юність, чистота – були поєднані з ювелірною
відточеністю
мізансцен,
тонкістю
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психологічного малюнка образу, виразністю
погляду героїні» [8, 12–13].
Головна
мета
пунктирної
лінії
режисерських
акцентів
в
акторському
виконавстві полягає, насамперед, у надзавданні
словесної дії, що міститься в особливості
ударних реплік, які плекають потік ряду подій
сценічного життя. «У сценічному мовленні
іншомовний акцент використовують з метою
надання мові персонажа гострої характерності,
яскравої образності, а також правдивості та
реалістичності його поведінки – акцент є
частиною «я» персонажа, звичною формою
вираження його думок, що пов’язана з
національним та сімейним укладом життя.
Іншомовний акцент, як і територіальний тип
вимови, глядач сприймає досить стереотипно,
що є не лише певним індикатором особистісних
характеристик персонажа, але й маркером його
соціального положення, а його рівень
асоціюється з рівнем освіти, інтелекту,
якостями лідера та впевненості в собі» [1, 196].
Акцентування передбачає образний пошук
та внутрішнє мотивування вчинків дійових
осіб, визначає емоційну реакцію персонажів,
розкриває суть ролі, її другий план та кінцеве
завдання характеру сценічного образу. «На
початку 1920 року в репертуарі театру
ім. Т. Г. Шевченка
з’явився
«Ревізор»
М. Гоголя (реж. О. Загаров), що став вельми
успішним завдяки участі в спектаклі Леся
Курбаса, який феєрично виконав роль
Хлестакова». Як згадував Йосип Гірняк, тут
«кожний образ, кожна мізансцена, кожний жест
і трюк були плодами цілих акторських
поколінь. Постановник переніс їх на українську
сцену з великим знанням, мистецьким смаком і
тактом» [2].
На
практиці
принципи
акцентації
сценічної дії – тотожність і контраст – мають
два протилежні значення. Тотожність за своїм
змістом та емоційним настроєм збігається з
характером сценічної дії, а контраст має
протилежне вираження дії.
Вибір постановником режисерського
акценту, його зміст та реалізація залежать від:
- мети, що ставить перед собою режисер,
тобто заради чого буде застосований той чи
інший засіб акцентації;
- предмету, на якому наголошують, тобто
що саме будуть виділяти;
- стилю та жанру вистави;
- напряму театру, його естетичної
платформи.
«В театрі, на відміну від літератури, від
опису, від оповідання, ми повинні оперувати
дійовими образами. Але як у літературі, так і в
театрі образ обов’язково мусить бути
поетичним, окриленим. Деякі режисери в
пошуку образу звертаються до символів,

алегорій. Наприклад, у режисера на сцені є
червоні квіти. Щоб підкреслити якусь думку,
він змушує актора взяти їх, нехтуючи тим, що
це психологічно й побутово неможливо. Актор
сперечається <…>. Режисер не помічає, що
такий не вмотивований побутово й психологічно
абстрагований образ принципово виходить за
межі реалістичного мистецтва» [5, 392].
Режисерська практика у своїй майстерні
має чимало видів різноманітних режисерських
акцентів, проте в теоретичних працях цей вид
сценічної творчості ще не має певної
класифікації. Ми пропонуємо два принципи
класифікації режисерських акцентів: за
предметом акцентації (сюжетні, смислові та
персонажні) і засобами сценічної виразності
(акторська
гра,
сценографія,
музика,
хореографія або їх поєднання). Режисерські
акценти за засобами виразності можна поділити
на монокомпонентні (для виділення вибирають
один чи декілька виражальних засобів, але
тільки одного компонента: світло й колір,
динаміка звучання та ритм, жест і слово тощо)
та полікомпонентні (режисер застосовує
водночас
виражальні
засоби
різних
компонентів: крупний план, світло й музичний
акорд; масовка, музика, шумові ефекти, апарт
тощо). У тій чи іншій виставі залежно від
задуму режисера акценти можуть бути
застосовані одноразово або багаторазово. При
багаторазовому застосуванні акценту форма
його побудови може залишатися незмінною
(статична форма) чи змінюватися (динамічна
форма). Якщо акцент має динамічну форму, то
він може видозмінюватися у виставі за такими
типами розвитку:
- посилення: зміст акценту посилюється
за рахунок поступового збільшення засобів
виразності одного або декількох компонентів;
- послаблення:
зміст
акценту
послаблюється за рахунок поступового
зменшення засобів виразності одного або
декількох компонентів;
- змішаний – посилення-послаблення або
послаблення-посилення:
зміст
акценту
змінюється
за
рахунок
поступового
збільшення, а потім зменшення засобів
виразності або навпаки.
Співвідношення режисерського акценту зі
сценічною дією може бути різним. Він може
збігатися з певною дією акторів, випереджати її
або завершувати.
Наукова новизна статті полягає в тому, що
в ній обґрунтовано принципи, ознаки та
особливості
застосування
режисерського
акценту як комплексу засобів ідейно-емоційної
виразності, а також класифіковано режисерські
акценти як складові театральної вистави.
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Висновки. Акторське мистецтво не одне
століття
було
володарем
театральних
підмостків, але у ХХ столітті безапеляційно
поступилося лідерством мистецтву режисури,
його багатогранним масштабним засобам
візуалізації та ідейно-тематичній виразності.
«Ідея режисерського театру, насамперед,
полягала в театральній інтерпретації, художній
критиці, тлумаченні та особистому баченні
майстром майбутнього сценічного твору. Тобто
режисерська воля-диктат повністю змінює у
ХХ столітті
концептуальний
устрій
театрального світу. Еволюція театральної
просторово-часової,
візуальної
форми
спектаклю, що виникла завдяки режисурі,
остаточно відмінила емансипацію театральної
виразності від літературної і загалом весь
сценічний устрій» [3, 220]. Сучасна практика
сценічної творчості режисерів щоденно
народжує безліч нових варіантів акцентів,
різноманітних за змістом, формою тощо.
Режисерський
акцент
як
цілісний
асоціативний ідентифікатор творчого процесу
являє
собою
різноманітний,
авторсько
організований механізм образного бачення
митця, що активно працює на втілення задуму.
Режисерська
діяльність
передбачає
регламентовану
поетапність,
планову
системність творчого процесу створення
сценічної форми, фінальним акордом якої є
розстановка режисерських акцентів.
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ХУДОЖНІ ДЕКОРАЦІЇ В ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВКАХ
ЯК ЗАСОБИ СЦЕНОГРАФІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРУ
Мета дослідження – з’ясувати роль декорацій у театральних постановках, їх види та особливості їх
створення художником-постановником. Методологія дослідження базується на комплексному використанні
методів сучасного мистецтвознавства, які направлені на теоретичне та художньо-практичне осмислення
декорацій у театральних постановках; використано метод мистецько-історичного аналізу, що дає можливість
дослідити тенденції культурного розвитку театральних технологій; емпіричний матеріал досліджено в поєднанні
мистецтвознавчого, театрознавчого, культурологічного, історичного підходів; метод формально-стилістичного
аналізу дав змогу виявляти художні особливості сценографічних рішень. Наукова новизна полягає в тому, що
стаття є однією з перших аналітичних робіт, у якій автор здійснив спробу розкрити багатоаспектну роль
декорацій у театральних постановках, зробивши аналіз дефініцій «декорації», «театрально-декораційне
мистецтво», «сценографія», якими описують художнє оформлення театральних постановок. Висновки.
У процесі аналізу ролі декорацій у театральних постановках сформувалося цілком об’єктивне враження, що
декорація є видом образотворчого мистецтва, пов’язаного з художнім оформленням театральної вистави,
елементи якого були вкорінені ще в античності, з невеликими змінами дійшли до наших днів та складаються з
прикрас, шумового оформлення, освітлення, бутафорії і реквізиту, костюмів і гриму акторів. Кожен елемент
виконує свою функцію в досягненні театральної виразності, є важливим складником єдиного художнього цілого,
призначенням якого є створити ілюзію місця театральної постановки. У театральних постановках художникпостановник за задумом режисера створює декорації, які тісно пов’язані з театром, його розвитком, загальними
тенденціями в сучасному мистецтві загалом, специфікою театральних приміщень, сцени, техніки освітлення,
обладнання та ін. Аналіз дефініцій «декорації», «театрально-декораційне мистецтво», «сценографія», якими порізному в науковій та художній літературі описують художнє оформлення сцени й простору, дає можливість
зробити висновки, що декорації є важливою частиною практично будь-якої театральної вистави, а багатьох
театральних художників визнано самостійними творцями.
Ключові слова: декорації, декораційне мистецтво, сценографія, театрально-декораційне мистецтво,
художник театру.
Tsugorka Oleksandr, Candidate of Art History, Professor, Honoured Artist of Ukraine, National Academy of Fine
Arts and Architecture
Art Decoration in Theatrical Productions as a Means of Scenographic Formation of Space
The purpose of the research is to find out the role of scenery in theatrical productions, their types and features of
their creation by a production designer. The research methodology is based on the complex use of methods of modern
art history, which are aimed at the theoretical and artistic-practical understanding of scenery in theatrical productions; the
method of art-historical analysis is used, which makes it possible to investigate the trends of the cultural development of
theatre technologies; empirical material is studied in a combination of art studies, theatre studies, cultural studies, and
historical approaches; the method of formal and stylistic analysis allows revealing the artistic features of scenographic
solutions. The scientific novelty lies in the fact that the article is one of the first analytical works in which the author tries
to reveal the multifaceted role of scenery in theatrical productions by analysing the definitions of "scenery”, “theatrical
and decorative art”, “scenography” that describe the artistic design of theatrical productions. Conclusions. In the process
of analysing the role of scenery in theatrical productions, a completely objective impression was formed that scenery is a
type of fine art related to the artistic design of a theatrical performance, the elements of which were rooted in antiquity
and with minor changes have reached our days and consist of decorations, noise design, lighting, and props, actors'
costumes and make-up. Each element has its own function in achieving theatrical expressiveness, which as a whole creates
a single artistic whole, the purpose of which is to create the illusion of a place for a theatrical performance. Scenery in
theatrical productions is created by a production designer according to the director's idea, which are closely related to the
theatre itself, its development and general trends in modern art and modern theatre, the arrangement of theatre premises
and the stage, lighting techniques, equipment and many other conditions. The analysis of the definitions of “scenery”,
© Цугорка О. П., 2022
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“theatrical and decorative art”, “scenography”, which are used to describe the artistic design of the stage and space in
different ways in the scientific and artistic literature, makes it possible to conclude that the scenery is an important part
of almost any theatrical performance, and many theatre artists are recognised as independent creators.
Key words: scenery; decorative arts; scenography; theatre and decorative arts; theatre artist.

Актуальність теми дослідження. Декорації
(від лат. decoratio, від decorare – «прикрашати») –
багатозначний термін: декорації в театрі, кіно,
архітектурі й будівництві; дизайн інтер'єру,
зовнішня та внутрішня обробка будівлі тощо.
Існує
безліч
різновидів
декораційного
оформлення: від ширм та лаштунків,
виготовлених з тканини та фанери, – до
найскладніших віртуальних зображень, для
створення яких використовують комп'ютери та
системи збереження.
Термін «декорація» найчастіше вживають
для позначення приладдя театру, що є засобом
оформлення сцени та простору й призначення
якого створювати ілюзію місця, у якому
відбувається дія, що розігрують на театральній
сцені. Тому театральні декорації являють
собою здебільшого або пейзажі, або
перспективні види вулиць, площ та інтер’єри
будинків,
створюють
просторову
уяву
життєвого середовища, де діють виконавці
драматичного або музичного твору, і
впливають на глядача як візуально, так і
емоційно, викликаючи цілу низку асоціацій.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання
ролі декорацій і їх технічних можливостей у
створенні художнього образу в театральній
постановці вивчали теоретики й практики, які
висвітлювали їх як складову монументальнодекоративного мистецтва, як елементи дизайну
та архітектури, як один з головних засобів
проєктування інтер’єру театральних просторів
тощо. Зокрема, це А. Алішер, В. Берьозкін,
Н. Богута,
Д. Григор’єв,
О. Зайцева,
А. Канівець,
О. Ковальчук,
О. Клековкін,
В. Одуденко,
О. Попова,
М. Ратімов,
О. Сморжевська, Г. Сотська, С. Триколенко,
М. Франкель,
Т. Шмельова,
К. ЮдоваРоманова та ін. Досвід багатьох дослідників
базується на особистому досвіді з практичного
використання технік та технологій, які були
описані в їх працях. Однак питання ролі
декорацій у театральних постановках та їх
впливу на розвиток театрального, сценічного,
театрально-декоративного,
музичного,
хореографічного й інших видів мистецтв
не отримало в сучасній фаховій літературі
належного висвітлення.
Виклад основного матеріалу. Декорації
виконують завдання художнього рішення
сценічного простору, мають безпосередній
зв'язок з хореографією постановки та
передбачають розробку оформлення сцени,
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Рис. 1. Цугорка О., Чебикін О. Кий.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120814145715_QI9E0143.jpg

Рис. 2. Цугорка О., Чебикін О. Кий і Зореслава.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120814145717_QI9E0157.jpg

костюмів, гриму, світлового рішення, тобто
всіх матеріальних носіїв художнього образу
спектаклю, який створює художник-постановник
за задумом режисера. Головними складовими
театральної декорації є: кулісна пересувна;
кулісно-арочна підйомна; павільйонна; об'ємна;
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Рис. 3. Цугорка О., Чебикін О. Зореслава.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120814145721_QI9E0256.jpg

Рис. 4. Цугорка О., Чебикін О. Філіціо.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120829094101__BOR0519.jpg

проєкційна.
Аналізуючи
наукову
й
художню
літературу, можемо помітити, як по-різному
розуміють термін «декорація», яким описують
художнє оформлення театральних постановок.
Це: «декорації», «театрально-декораційне
мистецтво», «сценографія». У праці К. ЮдовоїРоманової подано таке визначення терміна:
декорація – оформлення сцени, павільйону,
знімального майданчика, що характеризує
місце дії і сприяє створенню цілісного зорового
образу вистави, фільму, концерту тощо.
Декорації
створюють
за
допомогою
виражальних засобів живопису, графіки,
архітектури, освітлення, сценічної техніки,
кінопроєкції. Авторка подає перелік видів
декорацій: симультанна; ажурна (прорізна);
задня;
м’яка;
об’ємна;
павільйонна;
перспективна; підвісна; тверда; чергова.
Сценографія,
театрально-декоративне
мистецтво – мистецтво створення зорового
образу вистави засобами декорацій, костюмів,
освітлення та іншої постановочної техніки [18].

У
словнику
мистецьких
термінів
зазначено,
що
«театрально-декоративне
мистецтво – вид образотворчого мистецтва,
пов'язаний
з
художнім
оформленням
театрального спектаклю, тобто створення на
театральній сцені життєвого середовища, у
якому діють герої драматичного або музичнодраматичного твору. Основні елементи
театрально-декораційного
мистецтва
–
декорації, освітлення, бутафорія та реквізит,
костюм, грим акторів – становлять єдине
художнє ціле, що виражає зміст і характер
сценічного
дійства,
підкорені
задуму
спектаклю» [14].
Цікавим є дослідження А. Григор’єва, який
розкриває в найширшому тлумаченні термін
«сценографія»: під час вистави до цього
елемента театрального мистецтва відноситься
все, що оточує актора, – декорації. Також усе,
із чим він має справу протягом цього часу та
взаємодіє, – реквізит, бутафорія. І все, що
знаходиться на його фігурі, а саме: костюм,
грим, маска, інші елементи перетворення його
зовнішності. Також є моменти, коли сам актор
може бути частиною сценографії, або
декорацій. Цей прийом застосовують нині, коли
сам актор може бути пересувною декорацією, з
урахуванням його костюма та можливої маски.
Саме це відрізняє сценографію від логічно
тотожного театрально-декораційного мистецтва,
що фактично з появою терміна «сценографія»
замість окремого виду мистецтва стає частиною
сценографії [5, 5].

Рис. 5. Цугорка О., Чебикін О. Ірнек.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120829094112__BOR0456.jpg
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До
ХІХ століття
панівним
було
театрально-декораційне
мистецтво,
що
термінологічно визначали лише як оформлення
театральних декорацій. Проте з ускладненням
та комплексним розвитком у ХХ столітті
елементів театрального мистецтва, а саме:
зображального
мистецтва,
технологій,
музичного оформлення та драматургії –
виникла потреба систематизувати в єдине
визначення, метою якого стає створення
єдиного зорового образу вистави. Кінцевий
результат залучення його може відрізнятись від
потреб окремої конкретної вистави.
Так, наприклад, цей образ може бути
сталим та незмінним протягом усієї вистави або
в інших випадках певним чином структурно
забудовуватись через чергування зображального
оформлення у виставі залежно від акту або
картини в змісті вистави. А також інколи
синтезувати в собі в межах одної вистави сталі
й такі елементи, які можуть змінюватись
протягом вистави. Тому можливість визначити
певний «образ» відрізняє еволюційний
розвиток «театрально-декораційного мистецтва»
в «сценографію» [5, 89].
Отже, за твердженням А. Григор’єва,
«сценографія» є елементом «театрального
мистецтва»,
«декорації»
є
елементами
«сценографії», а «театрально-декораційне
мистецтво» із появою терміна «сценографія»
замість
окремого
виду
мистецтва
підпорядковане саме «сценографії».
Багатоаспектність декорацій розкрито в
дослідженні А. Алішер, яка зазначає, що
«декорації не можна розглядати лише як
образотворчу чи театральну нішу, оскільки
декорації нерозривно перебувають у єдності з
іншими спорідненими видами мистецтв.
Сценографія
як
галузь
образотворчого
мистецтва в її історичному розвитку
безпосередньо пов’язана з архітектурою,
скульптурою,
живописом,
графікою,
драматургією, театром, акторською грою та
кінематографом. Відтак її сміливо можна
назвати художньо-синкретичним явищем, що
стоїть на межі образотворчого, театрального та
кіномистецтва, будучи їхньою невід’ємною
частиною, що підлягає аналізу в системі цих
мистецтв з погляду синергії художнього образу
та синестезії художнього сприйняття» [1, 171].
Декорації в театральній постановці
реалізують призначення, функції та завдання
самого театру, який насправді є складним
формуванням, що слугує певною формою
спілкування митця (виконавця, театру) і
глядача з приводу демонстрації вигаданої чи
невигаданої події, певного факту, враження
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Рис. 6. Цугорка О., Чебикін О. Ірнек.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
9. Цугорка О. Ескіз декорацій
URL:Рис.
https://opera.com.ua/sites/default/files/
до5132_20120829094309__BOR0574.jpg
балету «Володар Борисфену», Київ, 2010

(залежно від настроїв, бажань і примх часу).
Декорації були впродовж усієї історії театру,
вони важлива складова режисури постановки
[9, 5].

Рис. 7. Цугорка О., Чебикін О. Октавія.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120829094447__BOR0858.jpg
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Цікавим є дослідження М. Френкеля, де
він описує художника театру як «сценографа»
й наголошує, що «сценограф – це автор
пластичної режисури вистави, відразу ж
доповнивши, що це художник, який оволодіє

Рис. 8. Цугорка О., Чебикін О.
Балет «Володар Борисфену», Київ, 2010.
URL: https://opera.com.ua/sites/default/files/
5132_20120829094502__BOR0871.jpg

Отже, відповідно до термінологічного
аналізу вказаних вище дефініцій робимо такий
висновок, що створення декорацій в
театральних постановках не можливе без
художника театру (художника-постановника).
Художник-постановник – людина, яка
візуалізує театральну постановку: бере участь у
процесі вибору костюмів, оформлення сцени,
визначення образів акторів та інших важливих
організаційних моментах, від яких залежить
успішність театральної постановки. Тобто
художник театру генерує ідеї, необхідні для
створення автентичної атмосфери.

Рис. 9. Цугорка О. Ескіз декорацій
до балету «Володар Борисфену», Київ, 2010

Рис. 10. Цугорка О. Ескіз костюма
Зореслави до балету
«Володар Борисфену», Київ, 2010

знаннями й навичками живописця, скульптора,
інженера-конструктора, графіка, технолога,
зодчого й освітлювача. Сценограф повинен
мати специфічне театральне мислення, а також
володіти знаннями в галузях класичної та
сучасної літератури, драматургії, історії театру
та мистецтв. Обґрунтовуючи ерудованість
сценографа, він стверджує, що сценограф
повинен бути на вершині свого часу як
політично, так і морально [17].
Характеризуючи професію художникапостановника, провідний сучасний український
театральний художник В. Одуденко зазначає,
що магія сценографії зачаровує: тривимірний
простір, умовність речей та предметів, повна
свобода в реалізації ідей. Від реалізму до
абстракції, від аскетизму до звалища – головне,
щоб усе це працювало на зміст твору [8].
Отже, для професійної візуалізації
театральної постановки художник театру
повинен мати уявлення про загальний розвиток
декораційного мистецтва, окремі періоди його
становлення, бути обізнаним з еволюцією
сценічного майданчика, знати основи теорії
сценографічного мистецтва, основні поняття та
категорії декораційного мистецтва, типологію
декораційного оформлення спектаклю, будову
сцени та її складових, послідовність етапів
роботи сценографа, стилістичні особливості
кожного з періодів розвитку світового й
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Рис. 11. Цугорка О. Ескіз костюма
воїна Полян до балету
«Володар Борисфену», Київ, 2010

українського декораційного мистецтва від його
витоків до сучасності, творчість класиків
українського та світового декораційного
мистецтва минулого й сценографів сучасного
театру. Важливим для нього є вміння «читати»
сценографічний ескіз, розуміти просторове
рішення декорації в макеті, форми та методи
декораційних прийомів у кожній конкретній
виставі.
К. Юдова-Романова у своєму дослідженні
про це зазначає, що «паралельно з освоєнням
митцями нових просторових умов для
творчості відбувається процес модернізації
сценічного простору. Поява все нових і нових
сучасних технологічних засобів презентації
образної інформації, художньо осмислюючись
постановниками, зумовила появу нових жанрів
сценічного
мистецтва
(наприклад
піротехнічних, голографічних і лазерних шоу,
шоу вокалоїдів, фонтанів та фемботів,
інтерактивних, імерсійних, з використанням
методик
тифлокоментування
сценічних
постановок тощо) [19, 180].
Конструктивізм є яскравим стильовим
напрямом, який розробив принципи організації
сценічного простору в театрі. У такому випадку
з’являється заперечення художності та
естетичності, зміна ролі й завдань художника в
театрі: художник не живописець, а конструктор
сцени,
декорація-«машина
для
гри»,
«прозодяг» замість сценічного костюма.
Деякі дослідники ролі декорацій у
театральній постановці визначають їх як дизайн
та як мистецтво аранжування простору.
Зокрема, О. Попова зазначає, що «сучасне
296

Цугорка О. П.
театрознавство розглядає явище сценічного
дизайну не в широкому розумінні однієї зі сфер
театральної діяльності, а лише в межах
композиційного та стильового рішення сцени»
[12, 66–69], а Н. Богута підкреслює, що
«сценографія є не лише видом монументальнодекоративного мистецтва, але й мистецтвом
аранжування простору» [4, 22–25]. Тобто
трансформаційні процеси, які відбуваються в
суспільстві, відображаються і на мистецтві,
зокрема й декораційному.
Цікавим є дослідження О. Зайцевої, яка,
досліджуючи
творчий
шлях
Миколи
Кричевського, пише, що «фундаментом для
художника М. Кричевського послугували
вивчені ним закони перспективи, які він
використовував для написання декорацій» [7,
31–34], що вказує на важливість академічних
знань, які художник набув під час навчання.
О. Ковальчук,
досліджуючи
образні
пошуки в сценографії музичного театру Федора
Нірода, зазначила, що «справжній художник
завжди відповідає вимогам свого часу … у
кожній
своїй
виставі
Ф. Нірод
грав,
відкриваючи глибини власної індивідуальності,
і намагався знайти такі образи, які виводять
безсмертні класичні твори у площину
сучасності» [10, 133]. Тобто, щоб бути в ногу з
часом, художник театру повинен мати
ґрунтовні базові (академічні) знання і весь час
пізнавати нове.
М. Девізоров, досліджуючи творчий шлях
Данила Лідера, вказує, що це надзвичайно
талановитий український художник-сценограф,
майстер образно-дійової режисури сценічного
простору, педагог, засновник власної школи
сценографів, теоретик театру, який збагатив
українське сценографічне мистецтво не лише
новою методологією, але й новою філософськоестетичною концепцією, що характеризується
домінуванням внутрішнього суб’єктивного
відчуття художника, образного, метафоричного
мислення, здатності створювати складний
образний простір і час [6]. В. Берьозкін,
досліджуючи творчий шлях Данила Лідера,
наголошує на його пристрасті до естетики
речової справжності і фактурної натуральності,
яка пов'язана з пошуками нових форм
сценічного
реалізму
[3].
Художникпостановник театру відіграє чи не головну роль
у концептуальному вирішення театральної
постановки,
яке
можна
побачити
в
декораційному
рішенні
художниківпостановників Олександра Цугорка та Олексія
Чебикіна
для
репертуарної
вистави
Національної опери України – балету «Володар
Борисфену» Євгена Станковича.
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Рис. 12. Цугорка О. Ескіз костюма
воїна Полян до балету
«Володар Борисфену», Київ, 2010

«Володар Борисфену» – балет-легенда про
те, звідки пішла Русь і її народ. Тому декорації
до балету «Володар Борисфену» виконують три
основні функції: ігрову, позначення місця дії та
виявлення характерів персонажів (персонажну
функцію), щоб перенести глядача в інший
історичний вимір. А глибинна філософія
декорацій має безпосередній зв'язок з
хореографією постановки та режисерським
задумом. Тому, дивлячись виставу, глядач
неначе відкриває перед собою завісу часу
(рис. 1–12).
Створення декорацій на оперній, балетній
або драматичній сценах потребує від
художника театру суттєвих знань проблем
мистецтва сценографії, його ролі і місця в низці
інших пластичних візуальних мистецтв,
різноманіття форм і прийомів освоєння
сценічного простору тощо. М. Ратімов
зазначає, що мистецтво театру – це не лише
результат творчості драматурга, композитора,
актора, режисера й художника, це також
натхненна праця декораторів, костюмерів,
гримерів, освітлювачів, машиністів сцени [13,
7]. Тому цілком зрозумілими є ті серйозні
вимоги, які висувають до постановочної
частини, де виконують всі роботи зі створення
зовнішньої форми театральної постановки, де
кожен елемент декору виконує свою функцію в
досягненні театральної виразності, що загалом
і формує єдине художнє ціле задля створення
ілюзії місця театральної постановки.
Наукова новизна статті полягає в тому, що
ця робота є однією з перших аналітичних праць,
у
якій
автор
намагається
розкрити
багатоаспектність декорацій у театральних
постановках, зробивши аналіз дефініцій
«декорації»,
«театрально-декораційне
мистецтво», «сценографія», якими описують
художнє оформлення театральних постановок.

Висновки. Аналізуючи декорації в
театральних постановках, їх види й особливості
створення, можемо стверджувати про те, що
художник театру має усвідомлювати специфіку
розвитку декорацій від їх витоків до
теперішнього часу, розуміти призначення
декораційного
мистецтва
в
розкритті
проблематики твору й бути готовим до того, що
сама підготовка декорацій для театральної
постановки є тривалим творчим процесом.
Глибинна філософія декорацій надає їм
особливого сенсу, без чого театральна вистава
не можлива. Театральні декорації є незамінним
атрибутом будь-якої постановки й залежно від
змісту вони бувають: оповідальні, метафоричні,
мальовничі, конструктивістські, архітектурнопросторові, динамічні, світлові, проєкційні,
позарампові тощо, спосіб та принципи
створення яких були розроблені та введені у
практику багаторічною історією конкретного
театру, а пошуки нових прийомів оформлення
сцени не припиняються і донині.
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ТЕАТРАЛЬНА РЕЖИСУРА ПІТЕРА ХОЛЛА:
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРАМАТУРГІЇ В. ШЕКСПІРА
Мета статті – виявити особливості художньої інтерпретації шекспірівської драматургії британським
театральним режисером Пітером Холлом і розробити періодизацію його інтерпретаційних стратегій у другій
половині ХХ століття. Методологія дослідження базується на напрацюваннях вітчизняної театрознавчої школи
та принципах вивчення і аналізу вистави, у зв’язках з історичним та культурним контекстом, а також у
співвідношенні до світогляду й індивідуальності режисера; спирається на традиції вітчизняного театро- й
мистецтвознавства та сучасні підходи, які поєднують методи суміжних гуманітарних дисциплін: культурології,
філософії та естетики. Комплексний театрознавчий аналіз особливостей художньої інтерпретації п’єс В. Шекспіра
П. Холлом визначає логіку дослідження: через виявлення режисерської орієнтованості драматургії, становлення
принципів ігрового театру в режисерському прочитанні шекспірівських п’єс до визначення естетичних основ
режисури Пітера Холла. Застосовано методи: бібліографічний, мистецтвознавчого аналізу, стилістичний, системний,
порівняльного аналізу та ін. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше здійснено спробу комплексного
мистецтвознавчого аналізу інтерпретаційних стратегій британського режисера Пітера Холла в контексті
шекспірівського театрального дискурсу другої половини ХХ століття (на матеріалі вистав «Коріолан», «Війна
Троянд», «Генріх VІ», «Гамлет» та ін.); введено до вітчизняного наукового обігу маловідомі факти із життя і
творчості П. Холла та здійснено мистецтвознавчий аналіз найбільш резонансних вистав режисера; уперше
запропоновано періодизацію творчості П. Холла, засновану на аналізі його вистав у ракурсі означеної теми,
дослідженні специфіки художньої інтерпретації шекспірівської драматургії та еволюції філософсько-естетичного
бачення майстра. Висновки. Постать Пітера Холла – одна з найвагоміших в історії британського театру ХХ –
початку ХХ століття. Відомий театральний режисер змінив стан і багато в чому визначив напрям розвитку
британського театру, створивши репертуарні трупи, що спиралися переважно на твори В. Шекспіра. На основі
мистецтвознавчого аналізу творчого доробку Пітера Холла в ракурсі означеної теми розроблено періодизацію
його інтерпретаційних стратегій відповідно до специфіки художнього трактування шекспірівської драматургії та
еволюції філософсько-естетичного бачення режисера в другій половині ХХ століття. Перший період, 1955–
1959 роки, характеризується високою творчою активністю та легкістю, з якою молодий режисер опанував
театральну мову, систему сценічного мислення англійського театру 1940–1950-х років, напрацював авторський
почерк, акцентуючи на відданості традиціям; вистави вирізняються делікатністю прочитання драматургії
В. Шекспіра, естетичною бездоганністю та наявністю осмисленого вивіреного новаторства (наприклад,
«Дванадцята ніч», 1958). Другий період, 1959–1968 роки, характеризується опануванням і переосмисленням
проблематики й поетики шекспірівської драматургії; у виставах 1960-х років формується естетика
деромантизуючого брехтіанського стилю П. Холла; акцент у постановках зміщується на проблематику
повторення історичних схем, на деестетизації подій та історичних постатей; новий розвиток отримує стилістика
інтерпретуючої думки та сучасної театральної лексики. Третій період, 1968–1970-ті роки, характеризується
прагненням до збереження театральної традиції від надлишкової концептуалізації режисури; посиленням
важливості захистити драматургію В. Шекспіра від модерністичних трактувань та намаганням П. Холла передати
глядачеві всю повноту змісту світових шедеврів завдяки глибинному дослідженню класичного тексту. Четвертий
період, 1980–1990 роки, ознаменований створенням і розвитком нової стилістики шекспірівських постановок,
викликаних переосмисленням підходів до образного перекладу класичної драматургії на сценічну мову
відповідно до тенденцій розвитку постмодернізму.
Ключові слова: Пітер Холл, театральна режисура, драматургія, В. Шекспір, інтерпретаційні стратегії,
Королівська шекспірівська компанія.
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Pivovarova Kateryna, lecturer, Department of Directing and Mastery of Actor, Kyiv National University of Culture
and Arts; Strelchuk Victoriya, Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Directing and
Mastery of Actor, Kyiv National University of Culture and Arts
Theatre Direction of Peter Hall: Specificity of Artistic Interpretation of W. Shakespeare's Dramaturgy
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the artistic interpretation of W. Shakespeare's drama by
the British theatre director Peter Hall and to develop a periodisation of his interpretive strategies in the second half of the
20th century. Research methodology. The research is based on the achievements of the domestic school of theatre studies
and the principles of study and analysis of the play, in relation to the historical and cultural context, as well as in relation
to the worldview and individuality of the director. The research methodology is based on the traditions of domestic theatre
and art studies and modern approaches that combine the methods of related humanitarian disciplines – cultural studies,
philosophy, and aesthetics. A complex theatre analysis of the features of the artistic interpretation of W. Shakespeare's
plays by P. Hall determines the logic of the research: Through the identification of the director's orientation of the drama,
the formation of the principles of play theatre in the director's reading of W. Shakespeare's plays, to the definition of the
aesthetic foundations of Peter Hall's direction. The bibliographical method, the method of art analysis, the stylistic
method, the systematic method, and the method of comparative analysis are applied. The scientific novelty of the article
lies in the fact that, for the first time, it attempts a comprehensive art analysis of the interpretive strategies of the British
director Peter Hall in the context of W. Shakespeare's theatrical discourse of the second half of the 20th century (on the
material of the performances “Coriolanus”, “War of the Roses”, “Henry VI”, and “Hamlet”); little-known facts from the
life and work of P. Hall were introduced into domestic scientific circulation, and an art analysis of the director's most
resonant performances was carried out; for the first time, the periodisation of P. Hall's work is proposed, based on the
analysis of his performances from the perspective of the given theme, the study of the specifics of the artistic interpretation
of W. Shakespeare's drama and the evolution of the master's philosophical and aesthetic vision. Conclusions. The figure
of Peter Hall is one of the most significant in the history of British theatre of the 20th and early 20th centuries. The famous
theatre director changed the situation and, in many ways, determined the direction of the development of the British
theatre by creating repertory troupes based mainly on the works of W. Shakespeare. Based on the art analysis of Peter
Hall's work from the perspective of the given topic, the periodisation of his interpretive strategies was developed in
accordance with the specifics of the artistic interpretation of W. Shakespeare's drama and the evolution of the director's
philosophical and aesthetic vision in the second half of the 20th century. The first period, 1955–1959, is characterised by
high creative activity and the ease with which the young director masters the theatrical language, the system of stage
thinking of the English theatre of the 1940s–1950s, develops an author's handwriting, emphasising devotion to traditions;
performances are distinguished by the delicacy of the reading of W. Shakespeare's drama, aesthetic perfection and the
presence of meaningful and verified innovation (for instance, “Twelfth Night”, 1958). The second period, 1959–1968, is
characterised by mastering and rethinking the problematics and poetics of W. Shakespeare's drama; in the performances
of the 1960s, the aesthetics of the deromantic Brechtian style of P. Hall was formed; the emphasis in productions shifts
to the problem of repetition of historical patterns, to the de-aestheticization of events and historical figures; the stylistics
of interpretative thought and modern theatrical vocabulary receive a new development. The third period, 1968–1970s, is
characterised by the desire to preserve the theatrical tradition from excessive conceptualisation of direction; the
strengthening of the importance of protecting W. Shakespeare's drama from modernist interpretations and P. Hall's desire
to convey to the viewer the full content of the world's masterpieces due to an in-depth study of the classical text. The
fourth period, 1980–1990, marked by the creation and development of a new style of Shakespearean productions, caused
by the rethinking of approaches to the figurative translation of classical drama into stage language in accordance with the
trends of postmodernism.
Key words: Peter Hall, theatre direction, dramaturgy, W. Shakespeare, interpretive strategies, Royal Shakespeare
Company.

Актуальність теми дослідження. Пітер
Холл (1930–2017) – режисер британського
театру, з ім’ям якого пов’язаний розвиток
режисерського мистецтва другої половини
ХХ ст. П. Холл втілив на різних сценічних
майданчиках античну трагедію («Орестея»
Есхіла, «Лісістрата» Аристофана, «Едіпові
п’єси» Софокла), класичні твори просвітництва
і романтизму («Лист» С. Моема, «Імпресаріо
зі Смирни» К. Гольдоні), сучасних йому
авторів («Вальс тореадорів» Ж. Ануя, «Урок»
Е. Іонеско, «В очікуванні на Годо» С. Беккета,
«Нічия земля» та «Інші місця» Г. Пінтера,
«Битва Шривінгів», «Амадей» та «Подарунок
Горгони» П. Шаффера), проте особливе місце в
його творчому доробку належить творчості
В. Шекспіра. Режисером здійснено постановки
понад 20 п’єс драматурга в різних редакціях,

серед яких «Дванадцята ніч» (1958, 1960, 1991,
2011), «Цимбелін» (1957, 1988), «Сон літньої
ночі» (1959, 1962, 1999), «Два джентльмени з
Верони» (1960), «Троіл і Кресіда» (1960, 1962,
2001), «Ромео і Джульєтта» (1961, 2001),
«Війна троянд» (інсценізація П. Холла і
Дж. Бартона уривків п’єс «Генріх VІ» (І, ІІ і
ІІІ частини) та «Ричард ІІІ», 1963), «Ричард ІІ»
(1964), «Генріх V» (1964), «Макбет» (1967,
1978) «Буря» (1973, 1988), «Гамлет» (1975,
1994), «Отелло» (1980), «Коріолан» (1984),
«Антоній і Клеопатра» (1987), «Зимова казка»
(1988), «Венеційський купець» (1989–1990),
«Все добре, що добре кінчається» (1992),
«Юлій Цезар» (1995), «Король Лір» (1997),
«Міра за міру» (1999, 2006), «Як вам це
сподобається» (2003–2004), «Багато галасу з
нічого» (2005), «Марні зусилля кохання»
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(2008), «Генріх VІ» (2011). Репрезентуючи нове
прочитання відомих сюжетів, використовуючи
нові виражальні засоби та прийоми, П. Холл
став одним із майстрів сучасного театру, який
посприяв
відродженню
масштабної
популяризації шекспіріани. Діалог П. Холла
із шекспірівськими творами – вагома сторінка
в історії європейського театру та світового
театрального
мистецтва
загалом,
який
здійснював вплив на його розвиток протягом
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. і не
втратив свого значення для сучасного
художнього осмислення інтерпретаційних
стратегій п’єс В. Шекспіра після смерті
майстра.
Актуальність
дослідження
особливостей
художньої
інтерпретації
драматургії В. Шекспіра П. Холлом зумовлена
недостатньою
розробкою
означеної
проблематики в сучасному вітчизняному
мистецтво- й театрознавстві та важливістю
розширення і оновлення чинної науковотеоретичної бази відповідно до динаміки
розвитку практичного дискурсу.
Мета статті – виявити особливості
художньої
інтерпретації
шекспірівської
драматургії
британським
театральним
режисером Пітером Холлом і розробити
періодизацію його інтерпретаційних стратегій
у другій половині ХХ ст.
Аналіз досліджень і публікацій. Деякі
сценічні постановки П. Холла були визнані
настільки значущими, що стали предметом
наукових статей, дисертаційних робіт та
монографій
закордонних
театрознавців,
наприклад:
Д. Аденбрука
«Королівський
шекспірівський театр: роки Пітера Холла»
(«The Royal Shakespeare Theatre: The Peter Hall
Years») [1], М. Хант «Шекспір «Троіл та
Кресіда»
і
християнська
епістемологія
(«Shakespeare's "Troilus and Cressida" and
Christian Epistemology») [5], С. Фей «Пауерплей: життя і час Пітера Холла» («Power play:
the life and times of Peter Hall») [6] та ін., проте
багато його вистав так і не були детально
досліджені. Однією з небагатьох наукових
публікацій закордонних учених, у яких акцент
зроблено саме на специфіці трактування
П. Холлом п’єс В. Шекспіра, є монографія
С. Хемптон-Рівз «Шекспір у театрі: Пітер
Холл» («Shakespeare in the Theatre: Peter Hall») [4].
Незважаючи на те, що в ґрунтовних
театрознавчих і мистецтвознавчих працях
українських
науковців
(Г. Веселовська,
М. Гринишина, О. Клековкін та ін.) висвітлено
деякі специфічні моменти режисури П. Холла
та проаналізовано деякі підходи до трактування
шекспірівської
драматургії,
окремих
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досліджень,
присвячених
виявленню
особливостей
художньої
інтерпретації
шекспірівської драматургії та репрезентації
класичних сюжетів британським театральним
режисером П. Холлом не існує.
У нашому дослідженні розуміємо поняття
«репрезентація» як сукупність символічних
значень (ідей, образів, ставлення, відповідності,
моделей та ін.) [2, 17], яка умовно називається
«режисерським баченням», репрезентується в
театральному мистецтві як одній з центральних
соціокультурних практик, вступаючи в складну
взаємодію,
продукуючи
аудіовізуальні
комплекси, з одного боку, засновані на
«зовнішніх» для конкретної п’єси культурнофілософських або політичних ідеях, з іншого –
здійснюючи вплив на авторські ідеї і
породжуючи нові.
Виклад основного матеріалу. Пітер
Реджинальд
Фредерік
Холл
народився
22 листопада 1930 року в Бері-Сент-Едмундс в
родині начальника залізничної станції. Завдяки
підтримці батьків, які пішли на значні
фінансові трати, щоб він здобув найкращу
освіту, П. Холл уже в підлітковому віці став
досвідченим піаністом і розвивав захоплення
драмою – у віці 11 років він захопився
шекспірівським «Макбетом», який справив
враження «захопливої, насиченої кров’ю та
сповненої відьом історії» [7, 186], а вже за
кілька років остаточно сформував прагнення
стати театральним режисером.
Під час навчання в Кембриджському
університеті П. Холл здійснив постановку своїх
перших вистав, зокрема «Еврідіка» Ж. Ануя та
«День святого» Дж. Уайтінга, привернувши
увагу національних театральних критиків.
Постановка п’єси «Генріх IV» Л. Піранделло,
яка вважається однією з найбільш глибоких
філософських драм італійського письменника і
драматурга,
викликала
резонанс
у
британському театральному світі, а П. Холла
було переведено в Лондон на посаду режисера
невеликого Художнього театру, художнім
керівником якого він став уже 1955 року [6, 42].
Ключовою подією у творчій діяльності
П. Холла стала постановка експериментальної
п’єси, написаної французькою мовою і
перекладеної на англійську, маловідомого
ірландського письменника С. Беккета, який
після прем’єри (відбулася 3 серпня 1955 р.)
став відомим драматургом. П. Холла, який
трактував п’єсу в оптимістичному ключі,
налаштовуючи глядача на думку, що ті, хто
чекають на Годо, чекають не марно, театральна
критика проголосила одним із провідних
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представників молодого покоління театральної
режисури, поруч із П. Бруком.
1956 року П. Холл здійснив першу
постановку шекспірівської драматургії на
театральній сцені Стратфорда-на-Ейвоні –
виставу «Марні зусилля кохання», яку вирішив
у стилістиці О. Уайльда – ясної і чітко
вибудуваної елегантної постановки, у якій
акцент робився на цінності класичного театру,
зокрема естетичній рівновазі, візуальній
привабливості
без
надмірної
розкоші,
холоднуватому спокої та світі героїв, який
надзвичайно далекий від тривожної реальності.
Наприкінці 1958 року П. Холл очолив
Меморіальний театр Шекспіра в Стратфортіна-Ейвоні,
розпочавши
трансформаційні
процеси: розширення виступів до цілорічних,
створення трупи, у репертуарі якої поєднано
сучасні та класичні твори, придбання другого
приміщення театру в Лондоні (Олдвіч).
Наслідування
і
певною
мірою
трансформування стилістики режисерських
традицій представників англійського театру
40–50-х рр. ХХ ст. помітні в його постановці
«Дванадцятої ночі» 1958 року. Передусім
режисер змістив дію комедії в часопросторі
до періоду Карла І: замість майданної стихії
та утаємниченої тривоги, закладених у п’єсі,
П. Холл, репрезентував картину далекого й
чарівного життя, створивши атмосферу
останнього тихого святкування англійської
старовини, уникнувши, на думку театральних
критиків, гіркоти розлуки, натомість лишивши
відчуття легкої меланхолії [4, 109]. У співпраці
зі сценографом Л. де Нобілі він відтворив
поезію вечірнього світла, красу осіннього
в’янення, вирішивши постановку в лимонножовтих та тьмяно-блакитних тонах, а світло
сонця, яке заходить, м’яко обтікало речі та
фігури людей на сцені, згладжуючи їх гострі
обриси. Не порушуючи кордони традиції,
П. Холл водночас доповнив її невластивими
деталями, ніби натякаючи на нові обрії
театрального мистецтва.
У значно посиленому вигляді цей холодноігровий, відсторонений та лукавий погляд на
завдання шекспірівської режисури П. Холл
репрезентує у виставі «Сон літньої ночі»,
постановку
якої
здійснив
1959 року.
Відповідно
до
вже
сформованого
режисерського прийому, місце дії П. Холл
перемістив у двір замку єлизаветинської доби.
Проте галереї для менестрелів, сходи та важкі
дубові балюстради, виконані у вікторіанській
традиції, ніби в казці, поступово вкривалися
натуралістично відтвореними кущами й
травами, – складалося враження, що зелений

ліс, який на початку вистави лише майорів тлом
на заднику, щохвилини наступає на місто.
Зупинившись на традиційному рішенні
ліричних героїв, режисер, вдягнувши їх у пишні
єлизаветинські костюми, лишив їх босими –
театральні критики назвали шурхотіння босих
ніг по справжній соломі, розкиданій на сцені,
елементом нової театральної мови [1, 98].
1959 року П. Холл здійснив постановку
шекспірівської п’єси «Трагедія про Коріолана»
(вистава «Коріолан»), написаної на основі
праць Плутарха і Тіта Лівія. Запросивши на
головну роль напівлегендарного римського
вождя часів Республіки Л. Олів’є, режисер
мінімізував власне завдання до винаходу
мізансцен, які б подавали його з максимальною
ефектністю. Одним із найяскравіших моментів
став фінал постановки – смерть головного
героя, яка стала, на думку критиків, «найбільш
шокуючою і найменш сентиментальною за всю
історію театру ХХ ст.» [9, 264]: Коріолан
в оточенні ворогів вибігає на вершину сходів,
відкидає свій меч, а коли в нього встромляють
дюжину копій, звисає головою донизу (його
тримали за ноги два актори) – П. Холл створює
алюзію вбивства Беніто Муссоліні.
Саме в «Коріолані», а точніше на початку
першої сцени, коли сценічний майданчик,
відкриваючись у напівтемряві й тиші, раптово
розривався від приголомшливих дзвонів та
лютих криків натовпу, що вривався у вузькі
ворота ніби «із самих глибин землі» [10, 12], і
проявився
майбутній
сценічний
стиль
режисера.
1960 року у 29-річному віці на основі трупи
Шекспірівського меморіального театру в
Стратфорді-на-Ейвоні
П. Холл
заснував
Королівську
шекспірівську
компанію,
лишаючись її художнім керівником до
1968 року. Головною метою театру П. Холл
вбачав
позбавити
класику
нашарувань
традицій, актуалізувавши її для сучасників.
Один із найвпливовіших постановників п’єс
В. Шекспіра сучасності репрезентує новий
погляд на творчість драматурга, як на
класичний текст, який вдало коментує сучасний
світ, проводячи паралелі з політикою у ХХ ст.
Піком раннього періоду
творчості
П. Холла стала постановка непопулярної серед
театральних режисерів шекспірівської п’єси
«Троіл та Кресіда», у якій режисер
максимально розкрив антивоєнний сенс п’єси,
оголивши важливі політичні ідеї (прем’єра в
1960 р.; Троіл – Д. Елліот, Кресіда – Д. Тюнін).
Варто зауважити, що за життя драматурга п’єса
належала до історичних хронік, а після його
смерті – до трагедій, утім, на думку
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дослідників, це нетипова трагедія, яка містить,
поруч із трагічними, іронічні та навіть
комедійні моменти: «трагедія особливого сорту –
«трагедія», основою якої є неможливість
зручної трагедії» [5, 244]. З акцентом на
мінливості
людських
прихильностей
і
руйнівному впливі часу першу частину п’єси
було показано очима Пандаруса (М. Адріан), а
другу – очима Терсіта (П. О’Тул). Художниця
Л. Харрі вирішила сценічний дизайн досить
суворо: на тлі зловісного абстрактного полотна
стояла величезна восьмикутна пісочниця, а
димові ефекти, яскраво освітлена броня та
вдягнуті в довгі пурпурово-золоті плащі
троянці створювали атмосферу неспокійного
конфлікту. Пісок натомість надавав сцені
динамічності,
оскільки
він
завжди
переміщувався, підсвічувався і створював
сильний контраст з яскравими костюмами.
П. Холл у своїх виставах 1960-х років
формує
естетику
деромантизуючого
брехтіанського стилю. Його постановка
шекспірівської п’єси «Війна Троянд» (1963)
випередила
час.
Вистава
на
основі
шекспірівських
хронік,
які
традиційно
сприймалися як діалогізовані трактати для
прославляння минулого Великобританії, стала
першим в історії театру взірцем жанру
документальної драми. Поставивши перед
собою мету показати історичну дійсність,
приховану за шекспірівськими текстами
(П. Холл у співпраці з вченим, знавцем
староанглійської
мови
Дж. Бартоном
інсценізували уривки п’єси «Генріх VІ» (І, ІІ і
ІІІ частини), доповнили шекспірівський текст з
історичних творів тюдорівської доби та
авторською
поезією
Дж. Бартона
в
шекспірівському стилі, оголивши сутнісну
логіку руху історії; на матеріалі війни
Ланкастерів та Йорків П. Холл намагався
водночас осмислити драми Другої світової
війни [8, 172]. Зосередивши композицію
довкола політичних тем: війни, влади,
державного насилля та ін., режисер робить
акцент на повторенні історичних схем, на
недоцільності естетизації подій та постатей
минулого, на розвінчанні героїчних міфів
національного минулого, зміцнюючись у
стилістиці інтерпретуючої думки та сучасної
театральної лексики. Вистава «Війна Троянд»
та постановка другої трилогії «Генріх IV» і
«Генріх V» 1964 року, у якій режисер
акцентував
на
невідворотності
логіки
історичного сюжету – народженні нової
державності з кривавого місива середньовічних
міжусобиць, коли різанина змінювалася
пануванням закону та порядку, безжалісною
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політичною машиною, ознаменували нову добу
шекспірівської режисури, у якій переосмислені
сюжети репрезентували в чіткій послідовності,
з могутньою театральною енергією та
загальнодоступністю.
У своїх теоретичних працях П. Холл
стверджує, що в хроніках В. Шекспіра та в
реальному житті його цікавили дві теми –
логіка надособистісних законів, які керують
політичним космосом історії, та життя
внутрішніх сил, які генеруються мікрокосмом
людської особистості. Відповідно його
інтерпретація базувалася на «аналізі природи
влади, жадоби влади та зловживанні владою», а
також дослідженні «людини як істоти, яка
знаходиться у владі інстинктів» [3, 191].
Яскравого
вираження
філософськоестетичних принципів режисури П. Холла, його
розуміння театру, інтерпретації класичних
творів загалом та шекспірівського спадку
зокрема
отримала
вистава
«Гамлет»,
постановку якої було здійснено 1965 року.
Сценографію вирішили в стилістиці урядового
закладу та солідного ділового центру:
сценограф Дж. Б’юрі зробив акцент на чорному
мармурі, величезних дверях та щільних
килимах, у яких не чутно кроки людей. Режисер
репрезентував сюжет у державі функціонерів,
наділивши
Полонія
(Т. Черч)
всіма
характеристиками віртуозного політичного
гравця, який будував грандіозні плани зробити
Офелію данською королевою, маніпулюючи й
нею, і Гамлетом.
Головну роль у постановці виконав молодий
актор Д. Уорнер, який ще у виставі «Генріх VI»,
надзвичайно вдало розкрив життєву філософію
покоління початку 1960-х років, суть якої
полягала не в спротиві, а у відмові від участі.
У його виконанні Гамлет – типовий студент
Оксфорду або Кембриджу, який усвідомлює,
що отримав у спадок проблеми світового
масштабу. Відмовляючись виконувати волю
батька, він проявляє свій свідомий вибір,
зумовлений власною філософією життя.
Режисерська естетика П. Холла завжди
ґрунтувалася на оновленні, а не на руйнуванні
традиції. Можемо припустити, що саме вона
зумовила специфіку подальшого розвитку
творчості майстра наприкінці 1960-х –
у 1970-ті роки. Наголошуючи на важливості
побачити межі сучасної свободи інтерпретації
класичних творів, за якими починається
режисерське свавілля, П. Холл фокусує увагу
на збереженні театральної традиції від
надлишкової
концептуалізації
режисури,
важливості захистити драматургію В. Шекспіра
від модерністичних трактувань та на прагненні
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передати глядачеві всю повноту змісту світових
шедеврів.
1980 року П. Холл на сцені Національного
театру здійснив постановку вистави «Отелло»,
запросивши на головну роль П. Скофілда,
відомого віртуозним володінням вірша та
глибинним дослідженням ролі. Його Отелло –
уповільнена брила, яка тримається з
величезною гідністю, говорячи глибоким
голосом, ретельно вимовляючи кожне слово, як
іноземець. Поруч із ним Яго у виконанні
М. Браєнта створює враження маленької
прудкої тварини, особливо в першому акті,
у якому тримається з показовою розслабленістю,
постійно посміхаючись і легко викликаючи
довіру. Пройшовши надзвичайно емоційний
шлях до внутрішнього руйнування, Отелло
вбиває Дездемону, а психологічний тиск Яго
доводить його до епілептичного нападу – з
нелюдським ревом він впадає в прострацію біля
мертвого тіла дружини.
1988 року П. Хол здійснив постановки
трьох пізніх п’єс В. Шекспіра: вистави «Зимова
казка», «Цимбелін» та «Буря», що вирізнялися
ретельно
вибудуваною
наративністю,
статичністю, розміреністю, впевненістю та
показовою старомодністю. Замість того, щоб
відтворити на сцені світ простодушної
шекспірівської казки або міфологічної притчі,
режисер репрезентує світ реалістичної драми.
Завдяки костюмам якобінської доби (середина
ХVІІІ ст., Шотландія) окремі мізансцени
нагадували живі сцени з мальовничих полотен
Національної портретної галереї [4, 129].
П. Холл як режисер головну увагу
приділяв ритму мови та правдивості слова,
вважаючи себе «музичним керівником п’єс».
Сюжет шекспірівських п’єс є загальновідомим,
відтак для режисера головним стає те, яким
життям його можуть наповнити актори в нових
запропонованих обставинах. У творчості
П. Холла
відчуваються
відгуки
постмодернізму – це проявляється в ігровій
інтерпретації,
коли
традиційна
форма
драматичного твору проробляється зсередини,
людину з її найпотаємнішими думками
досліджують під мікроскопом, а герой
поступається місцем антигероєві.
Наукова новизна статті полягає в тому, що
в ній уперше здійснено спробу комплексного
мистецтвознавчого аналізу інтерпретаційних
стратегій британського режисера Пітера Холла
в контексті шекспірівського театрального
дискурсу другої половини ХХ ст. (на матеріалі
вистав
«Коріолан»,
«Війна
Троянд»,
«Генріх VІ», «Гамлет» та ін.); введено до
вітчизняного наукового обігу маловідомі факти

із життя і творчості П. Холла та здійснено
мистецтвознавчий
аналіз
найбільш
резонансних
вистав
режисера;
вперше
запропоновано
періодизацію
творчості
П. Холла, засновану на аналізі його вистав у
ракурсі означеної теми, дослідженні специфіки
художньої
інтерпретації
шекспірівської
драматургії
та
еволюції
філософськоестетичного бачення майстра.
Висновки. Постать Пітера Холла – одна з
найвагоміших в історії британського театру
ХХ – початку ХХ ст. Відомий театральний
режисер змінив стан і багато в чому визначив
напрям
розвитку
британського
театру,
створивши репертуарні трупи, засновані
переважно на творах В. Шекспіра. На основі
мистецтвознавчого аналізу творчого доробку
Пітера Холла в ракурсі означеної теми
розроблено
періодизацію
його
інтерпретаційних стратегій відповідно до
специфіки
художньої
інтерпретації
шекспірівської драматургії та еволюції
філософсько-естетичного бачення режисера в
другій половині ХХ ст.:
- перший
період,
1955–1959 роки,
характеризується високою творчою активністю
та легкістю, з якою молодий режисер опановує
театральну мову, систему сценічного мислення
англійського театру 1940–1950-х років,
напрацьовує авторський почерк, акцентуючи на
відданості традиціям; вистави вирізняються
делікатністю
прочитання
драматургії
В. Шекспіра, естетичною бездоганністю та
наявністю осмисленого вивіреного новаторства
(наприклад «Дванадцята ніч», 1958 р.);
- другий
період,
1959–1968 роки,
позначений опануванням і переосмисленням
проблематики та поетики шекспірівської
драматургії; у виставах 1960-х років
формується
естетика
деромантизуючого
брехтіанського стилю П. Холла; акцент у
постановках зміщується на проблематику
повторення історичних схем, на деестетизацію
подій та історичних постатей; новий розвиток
отримує стилістика інтерпретуючої думки та
сучасної театральної лексики;
- третій
період,
1968–1970 роки,
характеризується прагненням до збереження
театральної
традиції
від
надлишкової
концептуалізації
режисури;
посиленням
важливості
захистити
драматургію
В. Шекспіра від модерністичних трактувань та
прагненням П. Холла передати глядачеві всю
повноту змісту світових шедеврів завдяки
глибинному дослідженню класичного тексту;
- четвертий
період,
1980–1990 роки,
ознаменований створенням і розвитком нової
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стилістики
шекспірівських
постановок,
викликаних переосмисленням підходів до
образного перекладу класичної драматургії на
сценічну мову відповідно до тенденцій
розвитку постмодернізму.
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ВПЛИВ СЦЕНІЧНОГО СЛОВА ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ
НА СУЧАСНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Метою роботи є дослідження особливостей сценічного слова діячів театру корифеїв та їх вплив на сучасний
український театр, зокрема на викладання дисципліни «Сценічна мова» в театральних вишах. Методологія
дослідження полягає в застосуванні методу історичної ретроспекції, який використано для аналізу сценічного
слова в акторській діяльності корифеїв українського театру кінця ХІХ – початку ХХ століття; застосування
художньо-історичного методу дало змогу проаналізувати творчу роботу М. Кропивницького, М. Садовського,
М. Заньковецької, І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського та М. Старицького над сценічним словом у згаданий
вище період; завдяки методу аналізу ролі задля глибшого розкриття проблеми більш детально досліджено деякі
акторські роботи М. Садовського, М. Заньковецької та І. Карпенка-Карого. Наукова новизна статті полягає в
дослідженні впливу театру корифеїв у контексті сценічного слова на сучасний вітчизняний театральний процес,
зокрема на навчання молодих акторів, а також на формування літературної норми української мови. Висновки.
Завдяки діяльності театру корифеїв у галузі сценічного слова сформована орфоепічна база сучасної української
літературної і розмовної мови, яка актуальна в культурній сфері, зокрема в сучасному театрі. Наполеглива робота
М. Кропивницького, М. Садовського, М. Заньковецької, І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського й М. Старицького
в шліфуванні сценічного слова сприяла професіоналізації українського театру та інституціоналізації театральної
освіти.
Ключові слова: сценічне слово, театр корифеїв, орфоепія, інтонаційний малюнок, М. Кропивницький,
М. Садовський, М. Заньковецька, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський, М. Старицький.
Svitlichna Olha, lecturer, Department of Actor's Skills, Kharkiv State Academy of Culture, Bilenka Anastasiia,
graduate student, Department of Culturology, lecturer, Department of Actor's Skills, Kharkiv State Academy of Culture
Influence of Stage Speech of the Coryphaes Theatre on Modern Theatrical Process
The purpose of the article is to study the features of the stage speech of the coryphaes theatre actors and their
influence on the modern Ukrainian theatre, in particular, on the teaching of the “stage speech” subject in dramatic art
universities. The methodology consists in the application of the method of historical retrospection to analyse the stage
speech in the acting activity of the Ukrainian theatre coryphaes of the end of 19th century – the beginning of 20th century;
the application of the art-historical method allows analysis of the creative work of M. Kropyvnytskyi, M. Sadovskyi,
M. Zankovetska, I. Karpenko-Kary, P. Saksaganskyi, M. Starytskyi on the stage speech in the above-mentioned period.
The role analysis method enabled studying some acting works of M. Sadovskyi M. Zankovetska and I. Karpenko-Kary
in more detail in order to reveal the studied issue in depth. The scientific novelty lies in the study of the influence of the
theatre of coryphaes in the context of the stage speech on the modern domestic theatrical process, in particular on the
training of young actors, as well as on the formation of the literary norm of the Ukrainian language, which is still relevant
today. Conclusions. Due to the activity of the theatre of corephaes on stage speech, an orthoepic base of modern Ukrainian
literary and colloquial language was formed, which is still relevant today in the cultural sphere, in particular in the theatre.
The hard work of M. Kropyvnytskyi, M. Sadovskyi, M. Zankovetska, I. Karpenko-Kary, P. Saksaganskyi, and
M. Starytskyi in the context of the stage speech contributed to the professionalisation of the Ukrainian theatre and the
institutionalisation of theatre education.
Key words: stage speech, theatre of coryphaes, orthoepy, intonation pattern, M. Kropyvnytskyi, M. Sadovskyi,
M. Zankovetska, I. Karpenko-Karyi, P. Saksaganskyi, M. Staritskyi.
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Сценічне мистецтво
Актуальність теми дослідження. Ми
живемо в період, коли питання мови стоїть
настільки гостро, що воно є зброєю не тільки в
переносному, а й у прямому значенні, коли
люди помирають за можливість вільно
спілкуватись українською мовою. Театр
корифеїв був створений у ті часи, коли
російська імперська влада крок за кроком
позбувалася української мови з усіх сфер її
вжитку. Нині ж ми таку ситуацію спостерігаємо
на
окупованих
російськими
військами
територіях. Вважаємо, що принципи роботи
представників театру корифеїв над сценічним
словом та вдосконаленням літературної мови
можуть стати в пригоді нам і сьогодні, коли ми
вкотре відстоюємо свою незалежність, історію
і культуру.
Аналіз досліджень і публікацій. Хоча
діяльності театру корифеїв присвячено
достатньо робіт і в деяких порушено питання
сценічного слова в їх творчості, проте
досліджень щодо впливу досягнень корифеїв на
сучасний театральний процес, зокрема на
театральну освіту, бракує. Найґрунтовніші
праці, у яких проаналізовано внесок театру
корифеїв у розвиток українського сценічного
слова та літературної мови, належать
А. Бурлуцькому [4; 5]. Крім того, саме
сценічному слову в театрі корифеїв приділено
увагу в статті А. Мудренко [10]. Загалом
творчість корифеїв досліджено в роботах
Н. Бабанської [1], В. Василька [6], А. Драка [7],
П. Коваленко [8], а також у збірці «Марко
Лукич Кропивницький» [9]. Ролі сценічного
слова в підготовці молодого актора присвячено
розвідки таких науковців, як: Н. Бабич [2],
С. Бевзенко [3], Т. Нечаєнко, О. Винар [11],
Л. Хоролець [12].
Мета дослідження – проаналізувати
особливості та вплив сценічного слова театру
корифеїв на сучасний український театр,
зокрема на викладання сценічної мови як
дисципліни в театральних закладах освіти.
Виклад основного матеріалу. Відродження
національної культури (особливо за умов
воєнного часу) неможливо уявити без
докорінної трансформації мовної підготовки
майбутніх акторів, без зміни орієнтації в
підготовці здобувачів закладів вищої освіти
мистецького спрямування [11, 311].
Розглянемо можливості, які надає сценічне
слово для розвитку загальних компетентностей
студента як майбутнього митця і формування в
нього фахових умінь, необхідних для його
подальшої професійної діяльності [11, 312], на
прикладі дослідження сценічного слова театру
корифеїв.
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Сценічне мовлення передбачає вироблення
техніки мовлення, що слугує «не так
зовнішньою формою, як носієм ідейнохудожніх завдань змісту та ознак національної
специфіки» [12, 99]. Варто наголосити, що ця
національна специфіка має значний вплив на
формування мовного фону українського
суспільства.
Якщо актор за час навчання у виші не
засвоїв орфоепічних норм національної мови,
то це проявиться на сцені через акцент, який
здебільшого не бажаний. Виняток –
використання акценту за умови конкретного
художнього бачення режисера або у випадку
іншої національної приналежності персонажа.
Орфоепічні норми української мови
сформувались під впливом процесів, що
почались ще в середині ХІХ ст. Але розглядати
період становлення орфоепічної культури
неможливо без згадки про формування
української літературної мови, яка активно
стала розвиватись завдяки літературній
діяльності
І. Котляревського,
Г. КвіткиОснов’яненка, Т. Шевченка й ін. Закріплення
літературної норми відбулось через творчість
аматорських, а згодом і професійних театрів,
які поширили орфоепічні канони серед усіх
верств суспільства. Жодні заборони імперської
влади щодо української мови не змогли
завадити цьому процесу. Варто зауважити, що
основні норми літературної мови та загальної
орфоепічної культури, започатковані в другій
половині ХІХ ст., чинні досі; і, насамперед, це
стосується театру, кіно й телебачення.
За твердженням Л. Хоролець, дотримання
правильної літературної вимови «надає
мовленню краси, чарівності, привабливості,
сприяє кращому й глибшому засвоєнню
висловлюваної думки, донесенню до слухачів
почуттів і роздумів» [12, 100]. Крім того,
зауважимо, що театр, кіно й телебачення є
найдієвішими
засобами
поширення
орфоепічної норми серед населення.
Наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. український
театр став виразником суспільно-громадських
процесів,
сприяв
піднесенню
загальнонаціональної свідомості та дістав назву
«театру корифеїв». Корифей у старогрецькій
трагедії означав керівника та заспівувача хору.
Згодом так почали називати людей, які досягли
значних успіхів у своїй професії, особливо в
мистецтві або науці [10]. Конкретно в
театральному мистецтві зазвичай при згадці
слова «корифей» на думку спадають передусім
такі
постаті,
як:
М. Кропивницький,
М. Заньковецька, М. Садовський, І. КарпенкоКарий, П. Саксаганський та М. Старицький.
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Дослідники-мистецтвознавці
театр
корифеїв у кращих його проявах вважають
літературоцентристським.
Зокрема,
І. Барильченко стверджував: «В театрі грати
повинні тільки справжню літературну драму!»
[7, 8]. Значний вплив на всі елементи
акторського мистецтва, а особливо на сценічну
мову, «спричиняла повага до драматичного
першоджерела». Зазначимо, що в цьому
випадку постановниками були самі автори п’єс,
вони ж і брали участь у виставі як виконавці [5,
134]. Із цього випливає, що не лише шановані
письменники початку й середини ХІХ ст.
формували українську літературну мову, а й
театр корифеїв.
Показовою для українського театру,
незважаючи на утиски російського царату,
стала імплікація у вистави народних обрядів:
заручин, сватання, весілля, обрядових пісень
(колядок, щедрівок, веснянок й ін.), народної
лірики й танцювальних елементів [10]. Через
кілька десятків років, у часи індустріалізації,
коли відбудеться повторний російський
«наступ» на українську культуру, зокрема на
кінематограф, попри заборону української мови
на екрані, обряди, народні пісні та деякі
вислови все ж таки потраплять у фільми.
Умови, у яких провадив свою діяльність
театр корифеїв, став прикладом для майбутніх
поколінь, як урятувати українську культуру від
імперських зазіхань і сприяти її розвитку. Вже
під час становлення професійних українськоросійських театральних колективів (перший з
них створив у 1882 р. М. Кропивницький, а
згодом через рік у тандемі з М. Старицьким він
організував музично-драматичний театр, у
якому ставили національні опери, драми й
оперети) їх очільники «утверджували різні
стильові напрями та самобутній репертуар».
Про це свідчить факт існування не схожих між
собою
режисерських
постановок
М. Кропивницького,
І. Карпенка-Карого,
М. Садовського, М. Старицького [10].
Є також багато відомостей про винятково
наполегливу роботу М. Кропивницького над
удосконаленням сценічного слова під час
підготовки акторами їхніх ролей: «Мова
персонажів теж шліфувалася під час проб:
знімалося зайве, лишалося чітке, дохідливе,
образне, органічне персонажеві, легке для
виголошення» [2, 244]. От що писав
Ф. Левицький
про
техніку
роботи
М. Кропивницького над сценічною мовою: «Це
була школа, вища школа мовознавства, не було
помилок у наголосах не тільки в словах, а в
цілих фразах. Це був справжній покажчик
правильної української мови... Марко Лукич

примушував неуків по двадцять-тридцять разів
повторювати фразу з визначеним наголосом на
слові» [9, 298].
На
початку
ХХ ст.
серед
найпрогресивніших театрів можна назвати
об’єднану трупу М. Кропивницького, яку
очолювали П. Саксаганський і М. Садовський,
а також заснований згодом перший український
стаціонарний театр М. Садовського (1903–
1919 рр.) [10].
До сценічної мови П. Саксаганський
підходив, як «до найбільш трудного, найбільш
відповідального в роботі актора» [3, 126] і
застерігав, що неправильним посилом слова,
«тоном, акцентуванням актор може покалічити
не лише образ свого героя, але і всю ідею
автора» [3].
Сценічна мова як мистецький засіб
покликана «виявити і втілити образну суть
задуму автора через багатство техніки
мовлення, орфоепічно-інтонаційну, логічну та
емоційно-образну дієвість слова». До складу
сценічного мовлення входять: дихання, голос,
артикуляція, словесний наголос, дикція,
орфоепія, логіка та інтонація мови [12, 37].
П. Саксаганський вважав, що словесна дія
«вимагає еластичного, з широким діапазоном
голосу. Гнучкий голос може легко змінювати
тембр і тон вислову. Чіткість вимови – важлива
річ» [3, 128–129]. Корифей також приділяв
велику увагу здатності актора переходити з
одного регістра на інший, крім того, сам мав
доволі широкий голосовий діапазон.
М. Старицький, своєю чергою, уважно
«опрацьовував режисерську партитуру кожної
вистави й майстерно компонував масові
сцени». Водночас він стежив за «чистотою
інтонаційного та мелодійного звучання
сценічної мови» [10].
Однією з головних цілей корифеїв
українського театру стала активна боротьба зі
штампами. Український театр періоду кінця
ХІХ – початку ХХ ст. розвивався в
романтичному напрямі, для якого характерне
використання
«фольклорно-етнографічного
елемента й мистецької синтетичності (одна
постановка могла поєднувати в собі драматичні
твори з музичними й танцювальними
елементами)» [10]. Ця «синтетичність», що
виділяє театральне мистецтво України серед
інших народів, властива й нашому часу.
Прикладом
новаторського,
творчого
ставлення до театру стало виконання
М. Садовським ролі Івана Карася в опері
С. Гулака-Артемовського «Запорожець за
Дунаєм». У монолозі-розповіді, у якому
запорожці билися з яничарами, актор
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майстерно «живописав» інтонаціями [10]. У
відомому монолозі про театр з п’єси
І. Карпенка-Карого «Суєта» останні слова
Садовський промовляв на глибокому видихові,
з радісною посмішкою: «У виконанні
Садовського не було нічого від “подавання”
монологу в публіку... або розрахування на
ефект чи натиск на темперамент, на голосові
дані» [6, 148]. Зазначене вище свідчить про те,
що М. Садовський був неперевершеним
майстром монологу, чий досвід вплинув на
освоєння техніки монологу на заняттях з
майстерності актора та сценічної мови в
театральних
вишах
України.
Режисер
В. Василько наголошує, що «багатство
інтонаційного малюнка, мелодика, ритміка,
наголоси, манера вимовляння, усунення
дикційних вад – над усім цим працювали» [6,
27]. Садовський розумів театр як «кафедру
української літературної мови», тому виступав
проти вульгаризації і побутовщини в мові [6,
27]. Л. Курбас, який лише сезон прослужив у
театрі Садовського й не став прихильником
його школи, також надавав великого значення
сценічній мові в техніці актора, зокрема вважав
недоцільним
надмірний
показ
побуту,
демонстрування суржику та вульгаризації.
М. Садовський і М. Заньковецька відомі не
лише детальною роботою над роллю, а й
вимогливим та обережним ставленням до
кожного елемента вистави: пластики, національного
вбрання, сценічного слова. Актори багато
працювали й над підвищенням естетичного
рівня вистав українського театру [1].
Зірка української сцени М. Заньковецька
мала широкий голосовий діапазон і гнучкий
голос, якому були властиві різні позавербальні
аудіальні характеристики: «подих, ридання,
позіхання, стогін, тамовані сльози тощо» [5,
160]. Саме розвиток гнучкості та розширення
діапазону – одні з найважливіших завдань, які
вирішують під час опанування сценічної мови.
Мистецтво корифеїв українського театру
ввійшло в історію як новаторське, а кожен
створений художній образ набув яскравого
індивідуального забарвлення. До того ж усі ці
митці реалізовували власне творче рішення
через індивідуальну інтерпретацію ролі.
Зокрема, у п’єсі «Суєта» І. Карпенка-Карого
активно
«використовували
потенціал
внутрішніх монологів» персонажів через
великий спектр інтонацій, різноманітних пауз
тощо. Монологи й діалоги в п’єсі
характеризуються «влучністю виразів і
прозорістю світоглядних орієнтацій» героїв [10].
Щодо творчої манери І. Карпенка-Карого
П. Коваленко наголошує, що актор свідомо
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уникав сценічної афектації, патетики в подачі
тексту та інтонації [8, 211]. А в образі Івана з
«Безталанної» – батька Софії, яку в цій
постановці грала М. Заньковецька, – актор «не
міняв свого голосу, не користувався
специфічними
старечими
голосовими
форшлагами, як це роблять інші актори. Він
лише окремі колоритні слова забарвлював
легенькими комічними інтонаціями» [8, 221].
До речі, для М. Заньковецької роль Софії стала
знаковою, зокрема й щодо сценічної мови.
У театрі корифеїв, який вважають
«театром зірок», велике значення мав
особистісний фактор, оскільки кожен актор мав
свою власну мовну «родзинку»: ретельна
робота над орфоепією в М. Кропивницького,
свідоме уникнення афектації в І. КарпенкаКарого, «близький» звук у П. Саксаганського,
особлива задушевність у М. Садовського,
«співочий»
голос
М. Заньковецької,
переливчастий звук у Г. Затиркевич [5, 164].
Українські митці створили
переконливі
соціально-психологічні
образи.
Своєю
творчістю
вони
сприяли
становленню
національної
драматургії,
піднесенню
літературної мови й культури сценічного слова
до рівня загальнолюдських цінностей [10].
З ускладненням форми й жанровості та
поглибленням змістовності п’єс, а також з
еволюцією
українського
драматичного
мистецтва до рівня літературно-епічної драми
зростала
майстерність
акторської
гри.
Літературно-сценічна
мова
успішно
збагачувалася
та
розвивалася
завдяки
діяльності аматорських і професійних театрів
[10, 42]. Цьому також сприяло активне
використання у виставах елементів фольклору.
Крім того, позитивні зрушення відбувались не
лише в сценічній мові, а й в інших акторських
засобах.
Український музично-драматичний театр
вплинув
на
подальше
становлення
вітчизняного театрального процесу, особливо
на сценічну мову: «підготував ґрунт для
розвитку реалістичних традицій сценічного
мистецтва».
Практично
всі
корифеї
українського театру починали свою творчість з
музично-драматичного репертуару, зокрема:
М. Садовський – у ролі Шельменка,
М. Кропивницький вперше прославився в
образі Стецька. Традиції українського музичнодраматичного театру, разом зі сценічним
словом, можемо прослідкувати в драматургії
М. Кропивницького, М. Старицького й ін. [4,
19]. Нині в Україні функціонує багато музичнодраматичних театрів, у драматичних театрах
часто ставлять вистави з вокальними та
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хореографічними номерами, а іноді навіть
повноцінні мюзикли – це свідчить про те, що
музична складова завжди була властива
українській культурі.
Загалом сценічній мові в українському
аматорському театрі другої половини ХІХ ст.
властиві такі ознаки: створення національної
сценічної, зокрема мовної, театральної
«школи»; українізація театральної сфери (від
афіш та перекладу творів українською до
збільшення
кількості
оригінального
українського репертуару); увага режисерів до
чистоти мовлення акторів [4, 17].
Поступово театр зі «стихійно-народної
культури» перетворився на професійну сферу
[4, 17]. Виникли театральні виші, у яких почали
викладати спеціальні дисципліни, зокрема й
сценічну мову. На заняттях приділяли увагу не
лише техніці мови (дихання, голос, дикція), а й
художньому слову, читаючи кращі твори
української літератури.
Український народ за всю свою нелегку
історію сформував власну мову й виборов
право вільно нею спілкуватися. Проте
залишитися серед найрозвиненіших мов світу
наша мова може лише за умови пильнування її
норм у всіх сферах, зокрема й у театральному
мистецтві [12, 38]. У цьому нам допомагає
практика театру корифеїв, які не лише
працювали над удосконаленням літературних
норм, а й популяризували їх українському
суспільству через постановки класичних і
власних п’єс.
Сьогодні, у часи війни, проблема мовної
культури українців особливо актуальна. Вона
не лише зводиться до професійної роботи над
сценічним словом, шліфування літературної
мови, а стосується долі української мови взагалі
[12, 100].
Наукова новизна статті полягає в тому, що
досліджено вплив сценічного слова театру
корифеїв на українізацію театральної сфери та
на сучасний театральний процес, зокрема на
викладання сценічної мови в закладах освіти, а
також на формування актуальної літературної
норми.
Висновки. Отже, діяльність М. Кропивницького,
М. Садовського, М. Заньковецької, І. КарпенкаКарого, П. Саксаганського та М. Старицького
сприяла розвитку літературної мови та
закріпленню в ній орфоепічних норм. Крім
того, театр корифеїв зробив неоціненний
внесок у вітчизняну культуру, вплинувши не
тільки на процес професіоналізації театру, а й
на специфіку викладання у вишах спеціальних
дисциплін, серед яких сценічна мова. У
нинішніх умовах культурна спадщина, зокрема

мова, особливо потребує поглибленого
дослідження задля збереження, поширення та
подальшого розвитку. Тому в майбутньому й
сценічна мова у вишах і театрах зазнаватиме
якісних змін як на рівні орфоепії, так і щодо
методики викладання.
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ВИЩА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСВІТА
В НОВИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ
Рецензія на на книгу С. В. Виткалова «Вища культурологічна освіта в Україні:
регіональний дискурс: крізь призму діяльності кафедри івент-індустрій, культурології
та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету».
Війна, нав’язана Україні рф, змусила поновому поглянути на багато аспектів, зокрема й
на організацію освітнього простору: навчання в
нових реаліях є важливим чинником не лише
формування в молоді відповідних професійних
компетенцій, а й виховання патріотизму,
соціальної активності, високої громадянської
позиції, роль яких особливо актуалізувалась в
умовах війни. У зв’язку із цим проаналізуємо
ґрунтовне дослідження С. Виткалова «Вища
культурологічна освіта в Україні: регіональний
дискурс: крізь призму діяльності кафедри
івент-індустрій, культурології та музеєзнавства
Рівненського
державного
гуманітарного
університету», приурочене вказаній кафедрі,
яка 2021 року відзначила 50 років від часу
свого заснування і продовжує забезпечувати
культурний простір регіону професіоналами.
Спираючись
на
метод
історичної
реконструкції, з’ясуємо роль цієї книги для
теорії і практики фахової освіти в регіоні та
країні загалом.
Дослідник у виданні вищу культурологічну
освіту представив на зламі двох політичних

систем. Майже половина історичного часу, що
стала предметом аналізу автора, припадає на
сучасну
добу
й
демонструє
швидкі
трансформаційні зміни в усіх параметрах
культурно-освітнього виміру. Обсяг видання
(67,4 др. а.) про роль однієї університетської
структури, якою є кафедра, дав змогу виявити
витоки цієї освіти в умовах останньої третини
ХХ – першого двадцятиліття ХХІ століття. Це
час зламу двох епох, коли Україна завершила
духовний розвиток у координатах колишнього
СРСР і спрямувала свій рух до європейського
співтовариства,
прагнучи
відійти
від
стереотипів минулої політичної системи.
Традиційно в усіх наукових дослідженнях
важливою є вступна (с. 13–30) і завершальна
частини (с. 514–517), за якими можна виявити
не лише сутність обраного для розгляду явища
чи постаті, але й низку технологічних аспектів
їх вивчення: інформаційну базу наукового
пошуку, зокрема джерельну його складову, за
якою помітне широке організаційно-культурне
тло, яке залучив автор для розкриття проблеми.
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Відгуки. Рецензії
Локальний джерельний матеріал (приватні
архіви митців та організаторів культурного
життя, сценарні плани й концертні програми
фестивалів, інтерв’ю, як і програми навчальних
дисциплін різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів та їх методичне забезпечення,
запроваджені в різний час до навчальних планів
низки спеціальностей кафедри, і безліч іншої
персоніфікованої інформації, зокрема й
отриманої від спілкування з професорськовикладацьким складом інших ЗВО України, з
якими співпрацював чи продовжує це робити
автор, що становить теоретичне підґрунтя
цього видання) сприяє розумінню сутності
багатьох аспектів організації культурноосвітнього простору. Аналізованій книзі
передувала не менш важлива в контексті
нашого аналізу праця автора [1]. У ній
відтворено культурне тло й художній потенціал
тих, на кому тримається сучасна культурнодозвіллєва та культурно-освітня сфера регіону
й частково мережа установ професійного
мистецтва, у якій і реалізували себе випускники
інституту та кафедри як його складової. У
виданні
схарактеризовано
результати
художньої освіти випускників спочатку
Рівненського державного інституту культури, а
тепер Рівненського державного гуманітарного
університету в особі його кафедр.
Відзначимо, що всі частини рецензованої
праці представлені на належному теоретикометодологічному рівні та свідчать про
ґрунтовність пошуку і якість представлених
результатів. Так, у розділі І «Культурологічна
освіта як складова системи підготовки фахівців
у контексті суспільно-культурних реалій:
історичний контент» (с. 31–123) репрезентовано
історико-культурне підґрунтя для відкриття в
м. Рівне культурно-освітнього факультету
Київського державного інституту культури з
метою
охоплення
переважно
західноукраїнських областей. Автор опрацював
чимало матеріалу задля характеристики
першого викладацького складу факультету й
окремих його кафедр, вказав їх роль в
освітньому просторі регіону, зазначив форми
організації навчальної і позанавчальної
діяльності; схарактеризував перших керівників
факультету,
рух
контингенту
наявних
студентів, форми їх професійної адаптації після
завершення навчання, оскільки факультет був
заснований на організаційно-методичній базі
ЗВО іншого спрямування. Цікавою є інформація
стосовно професорсько-викладацького складу
художніх кафедр, представники яких згодом
посіли керівні посади в Спілці композиторів
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України, консерваторіях, художніх інститутах,
а також у відомих мистецьких колективах.
У цьому розділі представлено інформацію,
що свідчить про прискіпливий і фаховий підбір
кадрів місцевими органами державної влади.
Саме в перші роки функціонування навчальний
заклад створив відповідні організаційні та
матеріально-технічні умови, що дали змогу
запросити до викладання відомих постатей
сфери професійного мистецтва, знаних
організаторів культурного життя, розширити
міжгалузеві контакти факультету з мережею
вищої освіти не лише України, але й інших
республік.
Це
дало
змогу
зміцнити
інформаційну базу навчального процесу в
закладі, сформувати напрями наукового
пошуку майбутніх дослідників, а відтак
закласти
міцні
підвалини
майбутнього
творчого розвитку. Привертає увагу й матеріал,
який автор критично осмислив, стосовно ролі
методичних центрів галузі та виявлення місця
випускників кафедри в цих структурах,
оскільки саме вони взяли на себе організацію
фестивального руху, підвищення кваліфікації
працівників галузі, налагодження обліку
спадщини відомих майстрів народної творчості
та її популяризації. Потрібно підкреслити й
роль керівників кафедри та інституту у
формуванні
нових
спеціальностей,
започаткуванні численних народознавчих
програм вивчення регіональної культурної
практики та залученні до їх забезпечення
знаних представників регіону, на підставі чого
саме художні колективи фольклорного
спрямування інституту стали важливими
носіями народної культури за кордоном, а на
згаданій вище кафедрі, крім того, певний час
зосереджувався
й
основний
склад
Національних збірних України з волейболу та
плавання. Тож «історичний» розділ книги
надзвичайно
насичений
переконливими
фактами стосовно ролі цього закладу в
культурному просторі регіону. Усе це
належним чином документально підтверджено,
що й формує уявлення про потенціал
регіональної культурної практики, спробу
розширити її вплив на молодь і намагання
зберегти
народно-культурну
спадщину,
підвівши під неї належну теоретичну базу у
вигляді освітніх методик. Цей розділ також
достатньою мірою підкріплений відповідною
документальною базою з Державних архівів
Волинської та Рівненської областей, джерельними
матеріалами районних культурно-освітніх і
методичних структур.
На окрему увагу в розділі заслуговує
інформація про специфіку організації навчання
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в училищах культури (коледжах) і музичних
училищах, випускники яких і становили
основний контингент інституту, адже значна
частина викладачів середньої спеціальної ланки
працювала за сумісництвом в інституті й охоче
обмінювалася власними методиками. Часто
випускники коледжів продовжували навчання в
інституті в класі того самого педагога, який був
у них в училищі, що створювало специфічний
освітній тандем, який співпрацював у
подальшому в концертній практиці. Це ставало
якісною моделлю здобуття фаху для тієї
незначної частини молоді, яка не мала
середньої спеціальної освіти до вступу. Так
створене культурно-мистецьке середовище в
навчальному закладі стало важливим чинником
ефективної
самопідготовки
та
профорієнтаційної складової. У розділі описано
перші кроки становлення нової освітньої
структури в західноукраїнському регіоні й
окреслено шляхи її майбутньої організаційнотворчої самореалізації.
Центральними розділами аналізованого
видання є другий і третій, мета яких локалізувати
розгляд питань становлення та виявлення ролі
названої вище кафедри в просторі сучасної (і
тогочасної) освіти, спробувати сформувати
відповідний алгоритм дослідницьких методик,
за допомогою яких це можна переконливо
реалізувати.
У розділі ІІ «Кафедра івент-індустрій,
культурології та музеєзнавства Рівненського
державного
гуманітарного
університету:
історична ретроспектива становлення» (с. 124–
226) ідеться про потенціал цієї кафедри
впродовж її 50-річного періоду організаційнотворчого розвитку. Цей відтинок часу увібрав у
себе безліч оригінальних методик роботи зі
здобувачами
вищої
освіти,
місцевим
населенням
через
проведення
низки
різноманітних культурно-дозвіллєвих заходів з
різними соціально-демографічними групами,
зокрема й соціально вразливими, для роботи з
якими
колектив
науково-педагогічних
працівників розробив чимало практичних
завдань, культурних проєктів у межах
реалізації освітніх програм різних освітніх
рівнів та уклав угоди з мережею інших ЗВО
країни й приватними структурами в особі івентагенцій, регіональних туристичних фірм, що
функціонують у сфері культури. Ідеться тут і
про важливі сучасні міжнародні, втілені в
«семестровій освіті за кордоном» (участь
науково-педагогічних працівників у редколегіях
наукових збірників та численних формах
підвищення
кваліфікації
професорськовикладацького складу, запрошення представників

країн ЄС як «гостьових професорів» до проведення
різних видів занять), і міжрегіональні контакти
із залученням педагогів та студентів кафедри,
спрямовані на дослідження регіонального
культурного
простору,
проведення
всеукраїнських та міжнародних науковопрактичних конференцій з випуском наукових
фахових збірників, якими суттєво розширено
інформаційний простір не лише регіону, але й
країни загалом.
Переконливою є інформація стосовно
науково-дослідної діяльності членів колективу
кафедри, втілена в публікаціях різних рівнів:
колективні й індивідуальні монографічні
видання; рецензії монографій, підручників,
хрестоматій, наукових збірників, магістерських
праць; участь у редколегіях наукових збірників,
оргкомітетах наукових конференцій різних
рівнів та всеукраїнських студентських фахових
олімпіад у різних ЗВО України. За допомогою
створеного освітнього консорціуму останнім
часом вдалося створити потужну наукову
спільноту, що бере активну участь в обговоренні
освітньо-професійних
програм,
в
акредитаційних експертизах, спеціалізованих чи
«разових» учених радах, експертизах дисертацій, у
формуванні нормативних документів на
замовлення МОН України чи НАЗЯВО тощо. У
цьому розділі йдеться і про покращення
кадрового складу низки художніх кафедр
університету та регіону загалом через
підготовку останніх в аспірантурі кафедри чи в
структурі її Інституту здобувачів наукових
ступенів.
У контексті сучасних реалій слід звернути
увагу на патріотичну складову у вихованні
молоді, програму формування якої представлено
на сторінках видання. У розділі репрезентовано
наявний потенціал фахівців, які забезпечують
функціонування сучасної регіональної науковоосвітньої вищої школи, постійно вдосконалюють і
розширюють спектр ефективних методик.
Розділ ІІІ «Літопис діяльності професорськовикладацького складу кафедри івент-індустрій,
культурології та музеєзнавства в структурі
Рівненського
державного
гуманітарного
університету» (с. 227–387) фіксує інформацію
про діяльність педагогічного колективу
впродовж тривалого періоду часу. Дослідник
спирається на джерелознавчий матеріал: архів
кафедри й університету, приватні архіви
організаторів культурного життя регіону та
значною мірою завідувача кафедри, низку
інтерв’ю з керівниками управлінської ланки
освіти регіону чи країни й іншу аналогічну
інформацію, зокрема й історіографічну базу, за
допомогою якої вдалося реконструювати перші
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роки діяльності колективу, складні етапи його
становлення та подальшого зростання. Ідеться
про традиційний літопис, у матеріалах якого
зафіксовано події, до яких причетний
студентський і викладацький склад кафедри.
Саме ця форма чи не найповніше виявляє
організаційно-культурний
потенціал
педагогічного колективу, підтверджує його
високу організаційну мобільність, широкі
міжгалузеві та міжнародні контакти в просторі
сучасної вищої школи та гуманітарної освіти
загалом, засвідчує спробу посісти провідне
місце в галузі. Принципи організації матеріалу
цього розділу логічно було б використовувати в
практиці роботи кожного закладу освіти, адже
викладацький склад регіональних ЗВО
художнього спрямування володіє безліччю
технологій роботи з творчо обдарованою
молоддю, а відтак накопичений матеріал міг би
скласти в майбутньому оригінальну історію
художньої освіти країни.
Привертає увагу в контексті проведеного
аналізу й розділ ІV (с. 393–504), у якому подано
біобібліографічні
покажчики
наукових,
науково-методичних праць та інших форм
творчої
самореалізації
чи
академічної
мобільності
професорсько-викладацького
складу кафедри. Така інформація демонструє
стрімку еволюцію педагогів, які беруть участь у
формуванні майбутнього кадрового корпусу
галузі культури регіону, форми їх участі у
регіональних та загальнодержавних структурах
вищої школи, методичних органах галузі,
життєдіяльності регіону тощо. Цікавим такий
матеріал може бути й для зіставлення чи
кореляційних замірів академічної мобільності
представників сучасної вищої школи України,
характеристики
їх
соціально-культурної
активності та напрямів і форм забезпечення
освітнього
процесу
кадровим
складом
регіональних структур. Засвідчує він і постійний
пошук
науково-педагогічних
працівників
кафедри ефективних методик викладання, адже
три освітньо-професійні програми трьох
спеціальностей і двох їх кваліфікаційних рівнів
(бакалавр, магістр), які вони реалізують, є
переконливим
свідченням
високого
їх
професіоналізму та соціальної активності. Цей
розділ підтверджує і той факт, що викладацький
склад являє собою певний зразок для здобувачів
вищої освіти в інтенсивності участі в різних
формах їх позиціонування в культурноосвітньому просторі сьогодення. Засвідчено
також активну позицію автора, за публікаціями
якого, а надто у всеукраїнській і регіональній
періодиці, помітно його ставлення до регіону,
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намагання і надалі вивчати культурний простір
та його носіїв.
Традиційно в подібного типу виданнях
наголошують і на випускниках (розділ V), за
працевлаштуванням та позиціонуванням яких
помітно не лише напрями фахової підготовки,
але і її якість, результативність та
організаційно-культурний ефект навчального
процесу та позанавчальної діяльності. Тим
більше, що на сторінках цього видання на
питанні працевлаштування випускників, як і на
типах установ та закладів, у яких вони
знаходять місце власної творчої самореалізації,
акцентовано постійно. Тож і нині, з огляду на
високу мобільність молоді через складні
соціально-психологічні проблеми в Україні та
світі,
цей
розділ
книги
(с. 505–513)
переконливо підтверджує наявність чіткої
професійної програми й духовного впливу
науково-педагогічних працівників на молодь.
Випускники кафедри посідають чимало
високих управлінських посад не лише у вищій
школі, мережі фахових коледжів культури та
мистецтв, але й «творчих» посад у театрах, на
телебаченні, у кіномистецтві тощо. Це свідчить
про ефективність розробки освітніх траєкторій
колективу педагогів для кожного майбутнього
випускника.
Розділ книги «Додатки» розширює
параметри
запропонованого
вектору
сприйняття інформації, акцентуючи на
професійних
складових
функціонування
педагогічного колективу кафедри та його
здобутках.
Завершують книгу іменний (с. 526–542) та
географічний (с. 543–547) покажчики, за якими
можна віднайти ту чи іншу постать, подію чи
місцевість, де вона була реалізована.
Засвідчують вони й потужний потенціал
регіональної
культурної
практики,
що
виявляється крізь призму фахової освіти її
носіїв, а також широту спілкування автора зі
своїми респондентами.
У міру ілюстроване, інформаційно
насичене видання становить помітну сторінку
історії регіональної культурологічної освіти,
демонструє її організаційно-творчий потенціал,
наявність яскравих носіїв, здатність ефективно
забезпечувати
культурні
процеси,
що
розгортаються в Україні. Ілюстративний
супровід
видання
доречно
підкреслює
положення дослідника, допомагає краще
усвідомити пропонований текст, розширює
уяву читача про педагогічний корпус
регіональної
галузі,
проблемний
ряд,
актуалізований останнім часом, та можливі

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3’2022_____
шляхи його вирішення, які автор переконливо
сформулював.
Отже, книга становитиме інтерес не лише
для фахівців різних галузей професійної
(гуманітарної) освіти, оскільки містить, як уже
наголошено, багато цікавих фактів стосовно її
розгортання та форм оприлюднення, акцентує
на
створенні
потужного
культурного
середовища здобувачів вищої освіти та
викладачів, здатних перетворити освітній
простір на надзвичайно привабливе та
популярне явище. Не менш корисною вона
стане й для здобувачів вищої освіти, оскільки
концентрує в собі цікавий матеріал стосовно
організації різних форм впливу на соціальнодемографічні
групи
переважно
західноукраїнського населення, яке має чимало
відмінностей у духовних параметрах, зокрема
святково-обрядовому календарі, релігійності та
ментальності загалом, що потребує постійного
врахування в роботі з ним. Стане в нагоді
видання і новій генерації педагогів для
формування власної системи організаційнокультурного впливу на різні категорії цього
населення. Загалом книга являє собою
оригінальну
скарбницю
інформаційного
матеріалу з питань організаційно-культурної
практики одного з провідних у регіоні закладу

вищої
освіти
гуманітарно-культурного
спрямування. Буде вона корисною і для
подальшого
дослідження
ролі
вищої
культурологічної освіти в Україні, позаяк саме
ця складова становить нині, у воєнний час, коли
країна згуртувалася для перемоги над
зовнішнім агресором, а опісля потребуватиме
відновлення не лише промислової, але й
культурної
інфраструктури,
чи
не
найважливіший напрям духовних змін.
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