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МУЗИКОЗНАВСТВО
УДК 78.03+78.01

Герасимова-Персидская Нина Александровна,©
доктор искусствоведения, профессор,
зав. кафедрой старинной музыки
Национальной музыкальной академии Украины
имени П. И. Чайковского
dekabry@voliacable.com
МУЗЫКА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ:
ДВИЖЕНИЕ К НОВОЙ ЭПОХЕ?

Статья посвящена выявлению характерных черт музыки начала XXI века. Рассматриваются показательные свойства музыки прошлого века, а именно стремление к динамизации процесса, дискретизации материала, заостренной конфликтности. В то же время обращается
внимание на появление во второй половине ХХ столетия нового направления, показателями которого становятся медленное время, упрощение звуковой материи, стремление к объединению разнонаправленных тенденций. Именно эта тенденция становится основой музыки нашего времени.
Ключевые слова: музыка ХХ столетия, музыка начала XXI столетия, медленное время, антиномия, объединение.
Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
Музика ХХ – початку ХХІ століть: рух до нової епохи?
Стаття присвячена визначенню характерних рис музики початку ХХІ сторіччя. Розглядаються показові якості музики минулого століття, а саме рух до динамізації процесу,
дискретизації матеріалу, загострення конфліктності. У той самий час звертається увага
на появу у другій половині ХХ сторіччя нового напряму, показниками якого є повільний час,
спрощення звукової матерії, прагнення до поєднання різноспрямованих тенденцій. Саме ця
тенденція стає основою музики нашого часу.
Ключові слова: музика ХХ століття, музика початку ХХІ століття, повільний час,
антиномія, поєднання.
Gerasymova-Persydska Nina, Doctor of Science in Arts, professor, the head of the ancient
music chair, the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music
Music of the 20th–the beginning of the 21st centuries: the movement towards a new epoch?
The last hundred years of musical art are the top and logical outcome of a long journey. The
preceding century revealed principles applicable throughout the formative period of European art
music. Movement from the Middle Ages to Modern times is the process of permanent dormant, the
emergence of new qualities. As seen at the moment, this route was logical laws.
The 20th century appears as the center of origin and the new internal struggle opposing
concepts of creativity. It was at this time unfolds the whole panorama of the new features and tools,
reaches its climax rapid development of other content areas and, in this regard, the extraordinary
expansion of the concept of the music. The prevailing conditions and circumstances caused restructuring in the perception of sounding form of music, because new ideas and emotions in the most
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demanding compliance with sound field, first of all – in sound quality. The result of this process
was, for example, preparation instruments, reducing the role of the string group, the increase in the
value of percussion instruments and others.
Move ahead of the 20th century brought huge changes in a person's life, his emotions.
Therefore, composers continued to look for new stuff to bring the images that rose before them. A
consequence of this trend is the emergence of a large number of various techniques of composition.
Among them seriality and arising therefrom, serialism. The desire for freedom, to finding something
unusual has resulted in the idea of randomness and aleatoric technique having a plurality of different options. It embodies an extreme point aleatory unsystematic. Experiments were also reflected in
the organization of the movement, the rhythm. You can see the logical chain in the rejection of the
old systems, the creation of new – more stringent – and the parish, as a result, to complete freedom.
The search for a new go in several directions. They are concerned change in the balance of
sound systems, but these sounds were traditional music. However, the creation of the material itself
as the base for the composition. This material steel, synthetic sounds, that probably was the most
drastic departure from the principles of previous eras.
By the force of change in the appearance of artificial sounds we can compare with other
events of the 20th century, such as the spacewalk, the discoveries that led to a change in scientific
representations of the world. There was a new deep contrast: Music acoustic and synthetic music,
created on the basis of electronic equipment. It was a real coup. And the task of composers working
with a synthetic sound, was to create a new type of approach to the form, integrity and ways of expression. Electronic music has huge resources of new sounds, but really it has entered into a global
process of development of music through the birth of the forms of interaction with the acoustic music.
The 20th century will undoubtedly experienced the peak of its rapid and vigorous growth in
the 50-60. The second half, too, has created its own innovations, but they are much less noticeable,
despite the fact that they will show up at the beginning of the 21st century.
At the climax of his promotion of the 20th century creates the antithesis of all the accumulated: at the same time with a higher degree of development, and there is the opposite movement,
laying the focus to calm. The peculiarity of the moment is also that manifests itself not as a new
technique, but as an attempt to information contrary to their interaction. At a distance of fifty years,
you can see the desire of composers to a compound note of the best that has already taken place
and was the highest beauty, to a new form. The essence of this trend was a marked softening of
sharp edges, adaptation of new and therefore more difficult to perceive the musical phenomena and
their connection with the elements of the musical language of previous eras.
Composers, listeners, researchers, early enough were marked changes in the musical art of
the late 20th century – the search for such an approach to creativity, which enables the inclusion of
the most important and interesting properties antinomies, whereby there is the music, which carries
the generalization that tends to rise in extraterrestrial space.
Very clearly, we can say from the first years of the 21st century, there is an attraction to the
beauty of the music with the same passion for the new sound as before. In music, the slow time continues to develop great shape. All as much attraction to the simplicity, accessibility for perception.
Searching for new ideas connected with new forms, techniques, including active development of
electro-acoustics. Thus, at the beginning of the new century, we see the opportunity arises, but do
not know their further development.
Key words: music of the 20th century, music of the beginning of the 21st century, slow time,
antinomy, integration.

Начало нового столетия (и даже тысячелетия) невольно наталкивает на
размышления о месте музыки в длинном пути от XII к XXI веку. Иначе говоря,
какова ситуация в развитии музыкального искусства в наше время, учитывая
все предшествующее формирование профессиональной европейской традиции?
Совершенно отчетливо предстают следующие друг за другом столетия, и в этом
контексте большой интерес представляет оценка современной музыки в ее но4
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вых качествах и связанности со всем предшествующим путем. В настоящей
статье мы ограничимся только рассмотрением отношения XX и XXI веков.
Последние сто лет развития музыкального искусства представляют собой
вершину и, в каком-то смысле, закономерный итог долгого пути. Предшествующие века ясно показали, что направление развития неизменно, и выявили
принципы, действующие на протяжении всего периода становления европейского
музыкального искусства. Вне всякого сомнения, движение от Средневековья до
Новейшего времени представляет собой процесс постоянной динамизации, постоянного появления новых качеств. Как видится в настоящий момент, этот
путь был логически закономерным.
ХХ век предстает как средоточие возникновения нового и внутренней
борьбы противоположных концепций творчества. Именно в это время разворачивается целая панорама новых возможностей и средств, достигает своего апогея стремительное освоение иных содержательных сфер и, в связи с этим,
необычайное расширение самого понятия музыка. Сложившиеся условия и обстоятельства вызвали перестройку в представлениях о звучащем облике музыки: новые идеи, эмоции, типы драматургии требовали соответствия в самой
звуковой сфере, прежде всего – в качестве звучания. Результатом данного процесса стало, к примеру, препарирование инструментов, уменьшение роли
струнной группы, возрастание значения ударных инструментов и пр.
Новые звучания проявили себя уже в самом начале ХХ столетия – в 20–
30-е годы, соответствуя иным задачам самого произведения. Обновление оркестрового звучания дало возможность повысить уровень драматизма сочинений,
вплоть до создания образов катастроф. Прекрасным примером может служить
общеизвестная "Ионизация" Э. Вареза (1931), написанная исключительно для
ударных и двух сирен. Композитор создал четко продуманную структуру и такую "оркестровку", что слушатель был захвачен характером разворачивания
произведения, многообразием форм изложения, созданием образа катастрофы и
конечного разрушения. Это яркий образец перестройки характера музыки и ее
восприятия. Что изменилось для слушателя? Можно сказать – почти все. Уже
не существует ведущей интонационной идеи, обозначенной темы, хотя, несомненно, присутствует фактурное разделение слоев звучания. В "Ионизации"
нет изменений на гармоническом, ладовом уровнях, развитие осуществляется
за счет умения Вареза выстроить последовательность вступления тех или иных
тембров. В то же время используется привычная драматургия с нарастанием,
эмоционально напряженным движением, кульминацией-крахом, дополнительными моментами и постепенным исчезновением звуков.
Слушатель привыкал к новым типам тембра, отсутствию выработанной в
XIX веке системы гармонического и мелодического языка. В сущности, шел
процесс замены прежней индивидуальной и максимально эмоционально насыщенной интонации. Новое достигалось, в частности, за счет подготовленных инструментов, звучание которых, естественно, требовало иной формы связи (как у
Дж. Кейджа в "Сонатах и интерлюдиях для подготовленного фортепиано", 1946–
1948). Образцы можно умножить, но главное – это ослабление стремления к аналогичному прежней системе порядку. В каком-то смысле каждое новое произведение было созданием индивидуального видения и слышания системности.
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Продвигающийся вперед ХХ век внес огромные изменения в жизнь человека, его эмоции. Следовательно, композиторы продолжали искать новый материал,
чтобы воплотить новые – современные образы мира. Следствием этой тенденции
стало возникновение большого количества разнообразных техник композиции.
Среди них серийность (и, в частности, додекафония) и вырастающий из нее сериализм. Стремление к свободе, к нахождению чего-то необычного вылилось в идею
случайности и алеаторическую технику, имеющую множество разных вариантов.
Именно алеаторика воплотила крайнюю точку бессистемности. Эксперименты отражались и в организации движения, ритме (например, в творчестве О. Мессиана).
Можно увидеть логическую цепочку в отказе от старых систем, создании новых –
все более жестких – и приходе (в результате) к полной свободе (такое движение
можно увидеть в творчестве П. Булеза: от сериализма к алеаторике).
Поиски нового шли в нескольких направлениях. С одной стороны, они
касались изменения соотношения звуков, системы, но эти звуки были традиционными, музыкальными. С другой, создание самого материала как основы для
композиции. Этим материалом стали синтетические звуки, что, наверное, явилось наиболее кардинальным отходом от всех принципов предшествующих эпох.
По силе изменения появление искусственных звуков можно сопоставить с
другими событиями ХХ века – такими, как выход в открытый космос, открытиями, приведшими к смене научных представлений о мире (квантовая физика).
Возник новый глубокий контраст: музыка акустическая и музыка синтетическая,
создающаяся на основе электронной техники. Это был, конечно, настоящий переворот, и задача композиторов, работающих с синтетическим звуком, заключалась в том, чтобы создать новый тип подхода к форме, целостности и способам
выразительности. Электронная музыка обладала огромными средствами новых
звучаний, но, думается, по-настоящему она вошла в общепланетарный процесс
развития музыкального искусства через рождение форм взаимодействия с акустической. Примером этого, с характерным даже названием, являются "Контакты" К. Штокхаузена (1958–1960). Подчеркнем, что это принципиально важный
момент не только в ХХ веке, но и в эволюции музыки как искусства, поскольку
намечается взаимодействие двух противоположных сфер. Уже в 70–80-е годы
просматриваются признаки новой тенденции, что проявляется в постепенном
развитии идеи сближения антиномий. Примером можно считать спектральную
музыку и творчество ее главных представителей Ж. Гризе и Т. Мюрая.
ХХ век, несомненно, пережил вершину своего стремительного и бурного
развития в 50–60-е годы. Вторая его половина тоже создала свои новации, однако гораздо менее заметные, несмотря на то, что именно они проявят себя в
начале ХХІ столетия. Все предшествующие смены эпох (Ренессанс – Новое
время, Новое время – Новейшее время) всегда были отмечены вторжением нового и энергичным его развитием. В ХХІ веке мы этого не замечаем – тут создается сложное смешение несомненного окончания предшествующего столетия
и закономерного, но более медленного темпа продвижения вперед. Благодаря
такой ситуации наш век оказывается естественным продолжением предыдущего.
Начало ХХІ столетия не ознаменовано подъемом к новым вершинам, появлением новых идей, техник, подходов. Несомненно, изменения происходят, и
6
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возможно, в дальнейшем они проявят себя ярче, но четкой границы, выброса
творческой энергии, которая была в ХХ веке, пока нет. По качеству процесса
развития складывается впечатление, что настоящее начало столетия еще впереди. В связи с этим необходимо пристальнее рассмотреть явления второй половины ХХ века, достаточно существенные и интересные, и сравнить их с теми
событиями, которые к настоящему моменту уже произошли в новом столетии.
На кульминации своего продвижения ХХ век рождает антитезу всему
накопленному: одновременно с высшим градусом развития возникает и противоположное движение, закладывающее направленность к успокоению. Своеобразие момента заключается также и в том, что новое проявляется не как
техника, но как попытка сведения противоположностей к их взаимодействию.
На расстоянии полусотни лет можно увидеть стремление композиторов к соединению, сведению того лучшего, что уже состоялось и составляло высшую
красоту, к новой форме. Сущность данного направления заключалась в заметном смягчении острых граней, адаптации новых и потому наиболее сложных
для восприятия музыкальных явлений, их соединении с элементами музыкального языка прежних эпох. Наглядным примером в данном контексте является
творчество Э. Денисова, Д. Лигети, В. Лютославского, А. Шнитке и др. этого
периода. Показательно, что именно в это время начинается прорастание и развитие музыки, получившей определение "новая простота", "музыка тишины",
которая даст толчок многим процессам, происходящим уже в ХХІ веке.
Композиторами, слушателями, исследователями достаточно рано были
отмечены изменения, происходящие в музыкальном искусстве конца ХХ столетия. Прежде всего, это поиск такого подхода к творчеству, который позволял бы
вбирать в себя наиболее важные и интересные свойства антиномий, на основании
чего возникает музыка, несущая в себе обобщение, стремящаяся к подъему во
внеземные пространства. Все вышесказанное предполагает, что понимание музыки и ее сущности должно расширяться, опираясь на иные внутренние принципы.
Можно попытаться очертить эту проблему обращением к слушателю, к восприятию музыки, кардинально изменившемуся даже за последние десять лет, не говоря уже о более длительных периодах (два или три десятилетия). Постепенно
приходит понимание того, что раньше было недоступным, не совпадало с известными формами. Этот процесс иллюстрирует положение, о котором говорилось
выше: от противостояния – к совместному творчеству, к единству в творчестве.
Ранее протест в отношении к новым техникам вызывало нарушение устоявшейся традиции, прочного и органичного порядка, который хотелось перенести и
на новую сферу. Это касается тональной системы и, тем самым, логичности и красоты звучания как одноголосия, так и многоголосия. Данное положение теснейшим
образом связано с движением и особенностями ритмической системы. Наконец,
звуком, как таковым, тембром. Из этого вырастало и собственно произведение, то
есть обширное по времени звучание, имевшее определенную структуру, доступную
постижению, организованную на основе членимости и объединения. Именно благодаря закономерности связи отдельных частей сочинения складывалась понятность музыки. Строгая продуманная архитектоника обеспечивала возможность
создания масштабных полотен, способных воплотить большие идеи.
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Музыка, рождавшаяся на протяжении ХХ века, искала иные образы, требовавшие соответствующего воплощения. Все поиски – трудные, сложные –
насыщены ощущением нового времени, его другого содержания. Такой порыв
иногда невольно ведет к преувеличению, к стремлению внушить идею сильными средствами, возможно, иногда чересчур сильными.
Сознательно или нет, но композиторы второй половины ХХ столетия обратились к более мягким и понятным формам высказывания. Важно при этом
отметить, что существующие достижения не опровергались и не отменялись, а
новое появлялось как бы исподволь. Ключевым моментом музыки 70–80-х годов,
заложившим основы перехода к ХХІ веку, стало изменение понимания музыкального времени, стремление к освоению больших масштабов. Наиболее отчетливо
этот процесс выявился через сочинения, опирающиеся на медленное время, на
пространные формы, долгое звучание. Это, естественно, повлекло за собой многие
другие новации в самом развертывании. Появляется отчетливое разделение на музыку с медленным и быстрым временем. Это различие, в принципе, начало формироваться давно, и отчасти было осмыслено уже в XVII веке. Постепенно
накапливались приемы, формы, и в ХХ столетии скорость движения стала одной
из главных, если не главной характеристикой определенного типа музыки.
Быстрое время характеризуется такими показателями, как дискретность,
импульсивность, динамичность. Такого типа музыка связана с утверждением
новых идей, концепций, приемов, средств и т. д. Дискретность, определяющая
частый пульс и несущая в себе залог быстрого возрастания силы и скорости
движения, естественно, характеризуется частым членением, подчеркнутым
метром, нарастающей динамикой. Она привносит четкость, ясность, возможность показывать процесс движения. В музыке быстрого времени ритм имеет
определяющее значение, следствием чего стал поиск композиторами новых
ритмических решений, ставших зачастую специфической чертой произведения.
Для ХХ века характерна работа с оригинальными, энергичными, импульсивными ритмами, отражающими ведущую эмоцию стремительно развивающегося и
постоянно обновляющегося столетия.
В музыке медленного времени предполагается иная трактовка метра и
ритма: отсутствие регулярности, индивидуализированности приводит к созданию представления о времени, которое не исчисляется или исчисляется в не
поддающихся описанию масштабах. Новая музыкальная форма опирается на
преимущественную связность движения с отсутствием значительных членений.
Скорее можно говорить о плавном перетекании одного, условно говоря, раздела, имеющего свою логическую форму, в другой. При этом завершение первого
служит началом для волны второго раздела. Медленное время господствует и
опирается на эти крупные волны. Однако, волна с охватом большого пространства
(полное звучание симфонического оркестра) не обладает сама по себе динамикой
движения. В соотношении таких волн нет устойчивости или неустойчивости, их
плавное смещение обеспечивается тем, что каждая состоит из множества мелких
единиц, сливающихся воедино и сообщающих неспешные перемещения за счет
внутреннего движения оркестровых партий. Музыка такого типа не имеет "подробностей", в ней нет ведущего интонационного материала, явного метра, раз8
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вертывание линий у каждого инструмента опирается на очень простой оборот.
Так композитором создается образ чего-то очень большого, подобного облаку,
движущемуся за счет мельчайших частиц. Такое звучание и такое медленное перемещение создает особое явление, за которым мы наблюдаем как бы издали –
оно слишком велико для приближения. Музыка вовлекает слушателя в состояние
медленного дыхания, погружения в звуковую массу. Можно сказать, что произведение, о котором идет речь – "Атмосферы" Д. Лигети (1961) – впервые представило в музыке эквивалент природного явления, доступного до этого, в первую
очередь, живописи. Новым, по сравнению с живописью, является неспешное
движение, завораживающее, успокаивающее, вызывающее у слушателя представление о чем-то высоком, во много раз более значительном, чем человек. Это,
наверное, наиболее яркий пример медленного времени.
Начиная со второй половины ХХ века, увеличивается количество произведений, опирающихся на новые ощущения музыкального времени. "Атмосферы"
Лигети – полярное явление по сравнению с сочинениями предшествующего периода. В данном случае сложно говорить о проявлении личности композитора, о его
прямом обращении к слушателю, здесь нет главного соединительного звена между
композитором и слушателем предшествующей эпохи – интонации. Вместо этого
мы ощущаем и понимаем сущность того великого, что окружает нас – природы, надындивидуальных человеческих эмоций. Такие состояния рождают необходимые
дополнения к музыке, созданной в первой половине ХХ века, не противопоставляются ей – это просто два разных видения мира. Надо думать, что с "Атмосферами"
Лигети начинается постепенное сближение прежней динамичной драматической
линии и новой созерцательной, обобщающей эмоции массы людей.
Новое направление имело и другие формы. В те же 70-е годы возникает
музыка "новой простоты", ознаменовавшая возвращение к внутреннему миру
человека. В качестве примера можно назвать "Тихие песни" В. Сильвестрова
(1977), "К Алине" А. Пярта (1976) и пр. Благодаря замедлению темпа и, тем самым, ослаблению напряжения движения создается возможность более глубокого, "вслушивающегося" восприятия музыки. Иным качеством этого нового
формирующегося направления становится изменение отношения к самому звучанию, выявление его красоты и утонченности. Благодаря неспешности, создаются условия для постижения этих его свойств. То, что было открыто в начале
60-х годов Лигети, оказалось соединительной цепочкой, сближающей прежнюю музыку Второго Авангарда и новую музыку медленного времени. Эта
тенденция продолжает успешно развиваться и в ХХІ веке, представляя собой
связующее звено между столетиями.
Очень ясно, можно сказать, с первых лет века, ощущается тяготение к
красоте музыки при таком же увлечении новыми звучаниями, как и раньше. В
музыке медленного времени продолжают развиваться большие формы. Все так
же сильно тяготение к простоте, доступности для восприятия. Поиск новых
идей соединяется с новыми формами, техниками, в том числе с активным развитием электроакустики. Таким образом, в начале нового столетия мы видим
появившиеся возможности, но не знаем их дальнейшего развития. Они направлены на создание произведения, соответствующего современному человеку, не
9
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только существующему в своем пространстве и времени (как гражданин Земли), но и охватывающему разумом оба полюса, находящиеся на одинаковом
расстоянии от него как от центра, – это космос размеров Вселенной и микрокосмос элементарных частиц.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕТЕРМИНИЗМА
В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА НОВОГО ВРЕМЕНИ
(на примере клавирных фантазий В.-Ф. Баха)
Главная идея статьи заключается в определении общих черт мировосприятия в музыкальном искусстве и естествознании Нового времени. На основе авторской методики
анализа, позволяющей сравнивать эти разноплановые сферы интеллектуальной деятельности, обосновывается возможность рассматривать такое единство лишь на уровне музыкального языка данной эпохи. Детерминизм является одним из важнейших принципов
познания природы в изучаемый период. Опираясь на понимание детерминизма в классической науке (в частности, в ньютоновской механике), делается попытка найти его проявление в музыке. Как материал анализа выбраны клавирные фантазии В.-Ф. Баха.
Ключевые слова: детерминизм, музыкальный язык, музыкальное искусство, естествознание, Новое время, фантазия, В.-Ф. Бах.
Тукова Ірина Геннадіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
теорії музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
Значення принципу детермінізму в організації музичної мови Нового часу (на
прикладі клавірних фантазій В.-Ф. Баха)
Головною ідеєю статті є визначення спільних рис світосприйняття у музичному мистецтві та природознавстві Нового часу. На підставі авторської методики аналізу, яка дозволяє порівнювати ці різнопланові сфери інтелектуальної діяльності, обґрунтовуються, що
таку єдність можна розглядати лише на рівні музичної мови зазначеної епохи. Детермінізм
є одним з найважливіших принципів пізнання природи у цей час. Спираючись на розуміння
детермінізму в класичній науці (зокрема, в ньютонівській механіці), робиться спроба побачити його відтворення у музиці. Матеріалом аналізу обрано клавірні фантазії В. Ф. Баха.
Ключові слова: детермінізм, музична мова, музичне мистецтво, природознавство,
Новий час, фантазія, В.-Ф. Бах.
Tukova Iryna, PhD in Arts, associate professor of the music theory chair, Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine
The meaning of determinism principle in musical language organizations in New time
(for example of W.-F. Bach’s clavier fantasias)
The main idea of the article is an attempt to demonstrate the existence of commonality in the
understanding of the world in science and musical practice in modern times. In the modern humanities growing interest to the methods of knowing the world, formed in the natural sciences. However,
without the development of methods of analysis of the material, which allows us to prove community, many observations can only stay at the level of metaphor.
The proposed method of analysis involves three steps:
1) correlation of chronological boundaries of historical periods in the development of science with the situation in musical practice (and vice versa);
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2) proof of the match start and end of periods in the science and art of music by comparing
the number and significance of the events;
3) identification of the main principles of natural knowledge of the world, dominating at a
certain historical stage. Carrying the analogy between them and the specificity of the organization
of musical material, indicative of the time.
In one article it is impossible to demonstrate the complete operation of this method. Therefore it emphasizes only the third item on the example of the era of New times.
In New time (line 16-17 – the beginning of the 20th century) was the emergence of science
as an independent sphere of knowledge of the world, its separation from philosophy, forming its
own methods of learning and language description of the phenomena of nature, a variety of activities. This period is associated with the dominance of the mechanistic view of the world, whose base
was a Newton’s mechanic.
There have been important changes in Western European music during these three centuries. Formed patterns of tonal system, dominant position of polyphonic texture changed to harmonic texture, instrumental music expanded and adopted its position, created new genres. With all
of the dominant styles, succeeding in this time, there is a strong, unifying levels: the tonal system,
functional harmony, types of metrics. Elements of the musical language of modern times strictly determined prior and subsequent harmonic, textural, meter and rhythmic events.
Science studies the nature and its properties. Depending on the set of problems, their solutions, experimental data output patterns that can then be raised to the rank of laws. Music offers a
radically different – showing individual. In this case, it comes to the understanding of this art,
which has developed in the era of New time.
Constant, provides a set of standard rules for the organization of pitch, temporal and spatial
parameters, specific to a certain historical period, it is a musical language (so its function is continued until the early 20 century). On completion of the current and a new era in many ways shows
the change of the principles of its organization. Therefore, the level of musical language is the most
stable, standard, namely the laws of its structure can be examined for compliance with the basic
principles of understanding the world, formed in the sciences.
Understanding the determinism of classical physics associated with fixing the full predetermined behavior of any system, learn the past and future is possible with possession of information
about the location and speed of the element at a time.
Of course, the right to carry natural science interpretation of the principle of determinism in the
musical composition is impossible. The result of such a procedure would be concluded that deployment of
any product can be predicted from the first sound. That is what art is opposed by nature. However, the
musical language of New time has formed a strict and logical system. If listener knows this system, he can
predict the previous development and further formation works for at least a certain period of the form.
This thesis lends itself to a demonstration at exercises. The paper shows the principle of determinism on fragments from some clavier fantasies by W.-F. Bach. These works are chosen because of the variety used in their style and genre components, texture and techniques of baroque
and early classical styles. With the help of the analysis demonstrated the presence of clear principles that determine the logic of composing and producing system of expectations that has developed
in relation to the tonal music of New time. The proposed article approach to writing from the
standpoint of determinism of Newtonian mechanics, does not imply the emergence of a new method
of analysis. The designated angle indicates compliance with the representations of the music world,
which developed not only in the aesthetic and artistic, and scientific spheres.
Key words: determinism, musical language, musical art, science, New time, fantasia, W.-F. Bach.

Тема, заявленная в названии статьи, является одним из аспектов более
широкой проблемы. Вопрос единства представлений о мире в разных видах интеллектуальной деятельности привлекает к себе внимание все большего количества исследователей1. Если взаимосвязи между гуманитарными практиками, в
12
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частности, философией и искусством, изучаются давно, то пара естествознание–
искусство приобретает особую актуальность, начиная с середины ХХ столетия.
Этот процесс во многом связан, во-первых, с осознанием все более углубляющегося
разрыва между этими областями деятельности, что отразилось в широко известном
определении Ч. Сноу "две культуры". Во-вторых, со стремлением науки распространить новые представления о материи, природе и Вселенной, сформировавшиеся в последнее столетие. В-третьих, с включением в сферу изучаемых явлений
естествознания самоорганизующихся и саморазвивающихся систем, каковыми есть
и социум, и культура. В целом можно повторить вывод О. Тоффлера из "Предисловия" к книге И. Пригожина и И. Стенгерс "Порядок из хаоса": "Наука представляет
собой открытую систему, которая погружена в общество и связана с ним сетью обратных связей. Наука испытывает на себе сильнейшее воздействие со стороны окружающей ее внешней среды, и развитие науки, вообще говоря, определяется тем,
насколько культура восприимчива к научным идеям" [7, 13–14].
При изучении взаимосвязей мировоззренческой парадигмы естествознания и
искусства, мы в данном контексте ограничиваемся только музыкой; возникает правомерный вопрос: каким образом и можно ли вообще сравнивать эти сферы деятельности? Дать положительный ответ на этот вопрос позволяют несколько аргументов.
Во-первых, наличие "музыкальных" аналогий в работах известных ученых. Приведем лишь два примера.
И. Пригожин и И. Стенгерс, объясняя принципы квантовой механики, отмечают: "Реальный урок, который мы можем извлечь из принципа дополнительности (урок, важный и для других областей знания), состоит в констатации
богатства и разнообразия реальности, превосходящей изобразительные возможности любого отдельно взятого языка, любой отдельно взятой логической
структуры. Каждый язык способен выразить лишь какую-то часть реальности.
Например, ни одно направление в исполнительском искусстве и музыкальной
композиции от Баха до Шёнберга не исчерпывает всей музыки" [7, 290].
Б. Грин, описывая физическую теорию струн (базовые элементы материи,
своеобразные колеблющиеся нити энергии), приводит такую аналогию: "В соответствии с теорией струн имеется только один фундаментальный ингредиент
– струна, и все богатство разновидностей частиц просто отражает различные
типы колебаний струны. Это похоже на то, что происходит с более обычными
струнами виолончели или скрипки. Виолончельная струна может колебаться
множеством различных способов, и мы слышим каждый способ как отдельную
музыкальную ноту. За счет этого одна виолончельная струна может издавать
целый набор различных звуков. Струны в теории струн ведут себя аналогично:
они тоже могут вибрировать различными способами" [4, 352].
Подобного рода примеры можно приводить и далее, однако в данном
случае хотелось бы подчеркнуть, что ученые обращаются к музыке не только
для усиления воздействия приводимых объяснений, но и видят в ней закономерности, соответствующие физическим принципам описания мира.
Во-вторых, искусствоведы часто обращают внимание на совпадение начала и завершения исторических эпох в музыке и естествознании. Так, Н. Гера13
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симова-Персидская отмечает, что "единство картины мира в науке и искусстве
в собственно Новое время (XVII – начало XX века), не требующее доказательств, для нас особенно важно тем, что революционные изменения в понимании всемирных законов, смена научной (а отсюда и мировоззренческой)
парадигмы произошли в начале XX века – в период радикальных преобразований и в музыке" [3, 343. Курсив авторский. – И. Т.].
В то же время, без разработки метода анализа, позволяющего корректно
сравнивать единство миропонимания в науке и искусстве определенного периода, многие интересные наблюдения продолжают существовать только на
уровне сравнений и метафор.
С нашей точки зрения, такой метод анализа должен включать три этапа:
1) соотнесение хронологических границ исторических периодов развития
естествознания, характеризующихся общностью в понимании мироустройства,
с ситуацией в музыкальной практике (и наоборот);
2) доказательство совпадения начала и завершения этих периодов в науке
и музыкальном искусстве путем сравнения количества и значимости происходящих событий;
3) выявление основных естественнонаучных принципов познания мира,
доминирующих на определенном историческом этапе, и проведение аналогии
между ними и спецификой организации музыкального материала, показательной для этого времени.
При совпадении всех перечисленных выше факторов можно говорить о
том, что развитие естествознания и музыкального искусства имеют общность
на определенном историческом этапе.
Безусловно, в одной статье невозможно продемонстрировать целостную
работу данного метода. Остановимся лишь на освещении третьего пункта на
примере эпохи Нового времени, что и является целью данной статьи.
В Новое время (рубеж XVI–XVII – начало ХХ вв.) произошло становление науки как самостоятельной сферы познания мира, ее отделение от философии, формирование собственных методов изучения и языка описания явлений
природы, разнообразных отраслей. Этот же период связан с доминированием
механистической (или классической) картины мира, основу которой заложила
механика И. Ньютона2. И. Пригожин и И. Стенгерс отмечают, что "к концу XIX в.
имя Ньютона стало нарицательным для обозначения всего образцового" [7, 70].
В эти же три столетия произошли важные изменения и в западноевропейской музыке: сформировались и закрепились закономерности тональногармонической системы, на смену господству полифонического склада пришел
гармонический, расширила и утвердила свои позиции инструментальная музыка, возникли новые жанры и, соответственно, концертные институции и пр. При
всем отличии доминирующих стилей, сменившихся за это время – Барокко,
Классицизма, Романтизма, – существует сильнейшее, объединяющее их начало:
тональная система, функциональная гармония, типовая метрика. Ю. Холопов
подчеркивал, что "европейская музыка выработала систему гармонического
мышления, которую без преувеличения можно назвать истинным чудом искусст14
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ва. Музыка высвободилась из тесных объятий близко родственных, но все же
не музыкальных <…> "сестер" <…> и в эпоху Нового времени (XVII–XIX вв.)
впервые в истории стала автономным искусством, базирующемся на своих собственных, чисто музыкальных законах. <…> Среди автономно-музыкальных
законов <…> едва ли не первое место занимает новый тип музыкального лада –
тонально-функциональная гармоническая система" [10, 15. Курсив авторский. –
И. Т.]. Таким образом, перечисленные выше свойства материала дают возможность рассматривать период рубежа XVI–XVII – начала ХХ века в музыкальном искусстве как целостность3.
Уровнем, на котором мы предлагаем выявлять единство в понимании мира в
музыкальном искусстве и естествознании, становится наиболее фундаментальный
и стабильный – отбор и организация материала, что включает в себя звуковысотные, временны́е и пространственные отношения. Почему выбран именно этот
уровень, а не, например, образная сфера, жанровые и стилевые закономерности,
способы работы с тематизмом, характеризующие каждую конкретную эпоху? Ответ на этот вопрос предполагает взгляд на проблему в двух ракурсах: в аспекте
методологии естествознания и в аспекте функционирования музыкального языка.
Если упростить, то естествознание изучает природу и ее свойства. В зависимости от поставленных проблем, способов их решения, экспериментальных
данных выводятся закономерности, которые впоследствии могут быть возведены в ранг законов. Следовательно, акцент делается на типовое, повторяющееся,
то есть при соблюдении одинаковых исходных показателей результат всегда
должен быть идентичным. Музыка предлагает кардинально иное – показ индивидуального. На выявление неповторимых черт произведения, стиля и пр. и направлен, чаще всего, музыковедческий анализ.
Константой, обеспечивающей набор типовых правил организации звуковысотных, временны́х и пространственных параметров, характерных для определенного исторического периода, является музыкальный язык (такая его
функция сохранялась до начала ХХ века). О завершении текущей и наступлении новой эпохи во многом свидетельствует смена принципов его организации.
Примеры таких изменений можно наблюдать на рубежах XVI–XVII и XIX–ХХ веков – в периоды перестройки основ организации материала (например, смена модальной ладовой системы тонально-гармонической, а тонально-гармонической –
плюрализмом звуковысотных техник, соответственно). Поэтому уровень музыкального языка является наиболее стабильным, типовым; именно закономерности
его строения можно исследовать на соответствие основным принципам познания мира, сформированным в естествознании.
В исследовании "Музыкальная речь и язык музыки" С. Шип предлагает
рассматривать строение музыкального языка, исходя из трех уровней: базиса,
нормы и узуса. Базис представляет собой фундаментальные основы организации, существующие у музыки онтологически. К норме относятся конкретные
исторические варианты базисных уровней, которые могут быть представлены:
"1) конкретными видами (типами) звуковысотного строя; 2) видами ритмического
строя; 3) определенными видами динамической, артикуляционной, тембральной и
15
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темповой упорядоченности; 4) видами ладов; 5) типичными структурами синтаксической связи интонем (принципами построения музыкальных высказываний);
6) дистрибутивными характеристиками фонем и морфем" [11, 141]. Узус же
включает в себя "наиболее употребительные, частотные, вероятные нормативные формы языка в определенных типичных условиях речевой деятельности" [11,
147. Курсив авторский. – И. Т.]. Анализируя разнообразный по национальному и
историческому происхождению материал, С. Шип приходит к выводу, что если
тексты "отличаются друг от друга нормативным содержанием базисных параметров организации, <…> правомерно говорить о том, что образцы музыкальной речи относятся к разным музыкальным языкам" [11, 145].
Если спроецировать эту систему на сочинения, созданные в эпоху Нового
времени, то при всем бесконечном разнообразии, думается, можно увидеть их
единство на уровне не только языковой нормы, узуса4. В этот период сформировалась рациональная и универсальная система музыкального языка, в которой
каждый элемент обусловливается рядом факторов: ладо-гармоническое, метрическое, фактурное, диспозиционное положение5.
Одним из показательных примеров может служить каденция со строгими
временны́ми нормативами использования доминантовой и тонической функций. Если взять только один вариант каденции, за которым закрепилось название "совершенной" (cadence parfaite, Ganzschluss, cadenza perfetta), то без нее не
обходится практически ни одно сочинение как Барокко, Классицизма, так и
многих романтических опусов. Ж. Ф. Рамо описывает ее следующим образом:
"Совершенная каденция – это определенный способ завершения, удовлетворяющий нас настолько, что мы ничего не хотим более. Из первых двух глав мы
уже узнали что-то об этой каденции, касающееся тяготения баса (который
спускается на квинту или поднимается на кварту) так же, и нечто относительно
совершенного аккорда и септаккорда, из которых каденция составляется. Совершенство этой каденции, однако, на этом не ограничивается. Мы также находим, что тяготение всех интервалов в совершенной каденции обусловлено
тяготением терций, которые преобладают в аккордах. Интервалы октавы и
квинты, созданные первыми и, следовательно, имеющие независимое тяготение, исключены из этого правила" [13, 54–55]. Использование такого типа
каденций можно найти на протяжении всей эпохи Нового времени – от
К. Монтеверди до Г. Малера.
Таким образом, повторим, элементы музыкального языка Нового времени
строго детерминированы предшествующими и последующими гармоническими, метроритмическими и фактурными событиями.
Если возвратиться к науке, то одним из важнейших принципов, лежащих
в основе физики, как базы естествознания Нового времени, был именно детерминизм. Р. Пенроуз пишет, что классическая физика, простирающаяся от
механики И. Ньютона до теории относительности А. Эйнштейна, "является детерминистской, поэтому будущее в ее рамках всегда полностью определяется
прошлым" [6, 147–148]. Апелляцию к детерминизму можно найти во всех работах, изучающих историю развития физики6. В чем же заключается именно фи16
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зическое понимание данного принципа? У Р. Пенроуза читаем далее: "Если положения, скорости и массы различных частиц заданы в некоторый момент времени, то их положения и скорости (равно как и массы, которые считаются
постоянными) автоматически определены для всех последующих моментов
времени. Эта форма детерминизма, которая удовлетворяет мир механики Ньютона, оказала (и все еще продолжает оказывать) глубокое влияние на философскую
мысль" [6, 162]. Это обозначает полную предопределенность поведения любой
системы, узнать прошлое и будущее которой возможно при владении информацией о местоположении и скорости элемента в определенный момент времени.
Безусловно, прямо переносить естественнонаучную трактовку принципа
детерминизма на музыкальное сочинение нельзя. Результатом такой процедуры
был бы вывод, что развертывание любого произведения можно предсказать,
начиная с первого звука. Именно этому противится искусство по своей природе. Однако музыкальный язык Нового времени сформировал такую строгую и
логичную систему, что, перефразируя слова Р. Пенроуза, "будущее в ее рамках
почти всегда определяется прошлым". Зная три параметра (гармонический контекст, метрическое расположение и фактурное изложение тематического элемента), знакомый с правилами системы слушатель может прогнозировать как
предшествующее развитие, так и дальнейшее становление сочинения как минимум на определенном участке формы.
Данный тезис, конечно, наиболее просто поддается демонстрации на
учебных примерах, мы же попробуем показать действие принципа детерминизма на
фрагментах из некоторых клавирных фантазий В. Ф. Баха. Эти сочинения выбраны
из-за разнообразия используемых в них стилевых и жанровых составляющих, фактурных и технических приемов, демонстрирующих бо́льшую часть языкового узуса,
сложившегося в конце барочного и начале классического стилей7.
Клавирные Фантазии, атрибутированные на данный момент как фридемановские, Д. Шуленберг подразделяет на четыре группы в зависимости от
продолжительности их звучания, формы, стиля [15, 105]. Остановимся на фантазиях первой группы, которые исследователь определяет следующим образом:
"Короткие сочинения, полностью или почти полностью в едином темпе, в
двухчастной или трехчастной форме: F 14 (C), 17 (D), 18 (d), 22 (G)" [15, 106].
Рассмотрим ряд примеров:
Пример 1. Фантазия D-dur F 17
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Пример 2. Фантазия d-moll F 18

Пример 3. Фантазия G dur F 22

Все приведенные примеры являются заключительными каденциями. Этот
факт, естественно, определяется по гармоническому плану и метрическому
расположению аккордов. Типовой оборот S – D – T, используемый во всех
фрагментах, – при временно́м преобладании, метрическом акцентировании,
движении басового голоса, отличном от предшествующего фигурационном
"раскрашивании" последнего тонического аккорда – показателен именно для
заключительных каденций. Соответственно, даже не зная данных сочинений,
можно сделать однозначный вывод: заканчивается либо раздел, либо все произведение. Следовательно, если использовать положения ньютоновского детерминизма, в прошлом было довольно длительное развертывание (характерная
черта жанра фантазии), а в будущем – аплодисменты благодарных слушателей.
Следующий ряд примеров также связан с возможностью определения местоположения фрагмента в форме:
Пример 4. Фантазия C-dur F 14
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Пример 5. Фантазия D-dur F 17

Пример 6. Фантазия d-moll F 18

Все три фрагмента объединяет утверждение основной тональности: либо
путем повторения тонической функции (F 14, пример 4), либо благодаря демонстрации основной гармонической триады (F 17, 18, примеры 5 и 6). Если к этому
добавить повторение одного типа фигурации и временную лаконичность (1 или 2
такта), то все показатели свидетельствуют об экспозиционности представленных
построений. Необходимость установить основную тональность предопределяет
пребывание в ее рамках, показ трех основных функций. Инициальность точно так
же задана единой фактурой, во многом типовой для данного жанра (восходящие и
нисходящие пассажи по звукам гаммы). Соответственно многие свойства начальных построений, с одной стороны, предопределены как основными закономерностями музыкального языка, так и логикой формы. С другой – фиксация
вышеназванных свойств дает возможность во многом предсказать дальнейший
принцип становления материала.
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К примеру, можно представить, как будет разворачиваться изложение в
Фантазии F 14 (пример 4). При исходных данных – однотипной фигурации в
низком регистре, обыгрывающей тонический аккорд, можно предположить, что
в дальнейшем развитие будет сосредоточено на установлении основной тональности и постепенном завоевании все большего диапазона. Эти ожидания
оправдываются: в первых восьми тактах Фантазии обыгрываются тоникодоминантовые соотношении при сохранении начальной фигурации, начиная с
девятого – увеличивается гармоническая неустойчивость, фигурация меняется на
иную, контрастную, позволяющую охватывать большее звуковое пространство.
Заданность дальнейшего становления начальными условиями сохраняется и в других Фантазиях, повторяя общий принцип: чем шире диапазон начальной фигурации и активнее смена функций, тем скорее появятся иные тип
фигурации и гармонический ритм. Например, в Фантазии F 17 (пример 5) в
первом же такте охватывается диапазон в четыре октавы, что уже требует каких-то изменений. Во втором такте, при сохранении начального материала,
происходит вертикальная контрапунктическая перестановка голосов. В третьем
же, естественно, изменяется фигурация, сужается ее диапазон, ускоряется гармонический ритм. По этой же модели построено начало Фантазии F 18.
Рассмотрение дальнейшего становления материала в Фантазиях В. Ф. Баха
можно продолжать. Однако это не входит в задачи данной статьи. С помощью
предложенного анализа хотелось продемонстрировать наличие четких принципов, детерминирующих композиторскую логику и вырабатывающих систему
слушательских ожиданий, сложившуюся по отношению к тональной музыке Нового времени. Безусловно, в музыкальном искусстве предсказания о дальнейшем
развитии материала срабатывают далеко не всегда, и чем менее предсказуемо
произведение, тем более оно интересно для слушателя. В этом, возможно, заключается один из главнейших парадоксов музыкального языка Нового времени:
сосуществование рациональной системы, детерминирующей каждый следующий
шаг, и свободы творчества, развивающегося в очерченных системой рамках. Для
того, чтобы оценить эту свободу, необходимо знать ограничивающие ее законы.
Предложенный в статье подход к музыкальному произведению с позиций
детерминизма ньютоновской механики не предполагает появления нового метода анализа или выводов относительно принципов тональной системы, метрических особенностей, логики формы в сочинениях эпохи Нового времени по
сравнению с уже существующими в музыкознании. Как представляется, обозначенный ракурс показывает соответствие музыки универсальному многообразию своей эпохи, тем самым общим представлениям о мире, которые
сложились не только в эстетико-художественной, но и в научной сферах.
Примечания
1

См., например, работы М. Аркадьева [1], Н. Герасимовой-Персидской [3], Дж. Оппера [12], И. Пригожина [7], Р. Рут-Бернштейна [14], В. Тасалова [8] и др.
2
Вопросы о роли иных ученых XVII века в формировании основных законов механики (например, Г. Галилея, И. Кеплера) выходят за рамки изучаемых в статье проблем.
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3

Факты, подтверждающие множественность новаций как в науке, так и в музыкальной практике конца XVI – XVII ст., приведены автором в статье "Музыка и естествознание
начала Нового времени: сравнительная хронология" [9].
4
С нашей точки зрения, данный уровень может быть изучен с помощью метода этимологического анализа, предложенного И. Барсовой и продемонстрированного именно на
материале музыки Нового времени [2].
5
Четкость, логичность, предустановленность элементов классического стиля можно продемонстрировать на системе родства тональностей, предложенной Г. Вебером в начале XIX века. Анализируя данную концепцию, Л. Кириллина пишет: "Одна из самых блестящих, на наш
взгляд, сторон теории Вебера – это его концепция родства тональностей, стройностью и органичностью напоминающая таблицу Менделеева и основанная не на умозрительных построениях, а на опыте современной автору музыки. Веберовская система словно бы вырастает вверх,
вниз и вширь из кристаллического ядра самых близких тональностей, близость которых, однако,
следует понимать в контексте классических представлений о приоритете "правого" и "верхнего",
доминантово-диезного и мажорного направления. Это ядро состоит из T, D, S, p и t" [5, 43]. Полная система родства тональностей Г. Вебера также приведена Л. Кириллиной [5, 44].
6
См., например, [4; 6; 7].
7
Достаточно подробный анализ сочинений, которые в данный момент исследователи
относят к творчеству В. Ф. Баха, см. в монографии Д. Шуленберга [15].
Литература
1. Аркадьев М. Классическое и неклассическое музыкознание и фундаментальная
наука / М. Аркадьев // Израиль XXI. Музыкальный журнал. – 2012. – № 36 (ноябрь). – Режим
доступа : http://www.21israel-music.com/Musicology_Science.htm
2. Барсова И. Опыт этимологического анализа / И. Барсова // Советская музыка. –
1985. – № 9. – С. 59–66.
3. Герасимова-Персидская Н. Музыка. Время. Пространство / Н. ГерасимоваПерсидская. – К. : Дух і літера, 2012. – 408 с.
4. Грин Б. Ткань космоса: Пространство, время и текстура реальности / Б. Грин. – М.
: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. – 608 с.
5. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века / Л. Кириллина. – М. : Издательский Дом "Композитор", 2007. – Ч. II : Музыкальный язык и принципы
музыкальной композиции. – 224 с.
6. Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики /
Р. Пенроуз. – М. : УРСС, Издательство ЛКИ, 2011. – 400 с.
7. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1986. – 471 с.
8. Тасалов В. Искусство в системе Человек – Вселенная: Эстетика "антропного принципа" на стыках искусства, религии, естествознания / В. Тасалов. – М. : КомКнига, 2007. – 256 с.
9. Тукова И. Музыка и естествознание начала Нового времени: сравнительная хронология / И. Тукова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної
спадщини. – К. : Фенікс, 2013. – Вип. 9. – С. 212–223.
10. Холопов Ю. Гармония. Практический курс / Ю. Холопов. – М. : Издательский Дом
"КОМПОЗИТОР", 2003. – В 2-х частях. Ч. 1. Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма. – 472 с.
11. Шип С. Музыкальная речь и язык музыки / С. Шип. – Одесса : Изд-во Одесской
гос. консерватории им. А. В. Неждановой, 2001. – 296 с.
12. Opper J. Science and the Arts: A Study in Relationships from 1600-1900 / J. Opper. –
Rutherford, Madison, Teaneck : Farleigh Dickinson University Press, 1973. – 226 p.
13. Rameau J.-P. Traité de l’harmonie Reduite à ses Principes naturels ; divisé en quatre livres / J.-P. Pameau. – Paris, 1722. – viii+xxiv+432+17+i p.

21

Музикознавство _________________________________________ Тукова И. Г.
14. Root-Bernstein R. S. Music, Creativity and Scientific Thinking / R. S. Root-Bernstein //
Leonardo. – 2001. – Vol. 34 № 1. – P. 63–68.
15. Schulenberg D. The Music of Wilhelm Friedemann Bach / D. Schulenberg. – University
Rochester Press, 2010. – 341 p.
References
1. Arkadev, M. (2012). Classical and not classical music critics and fundamental science
Izrail’ XXI. Muzykal’nuy jurnal, 36 (November),– Retrieved from http://www.21israelmusic.com/Musicology_Science.htm [in Russian].
2. Barsova, I. (1985). The experience of the etiological analysis. Sovetskay muzyka, 9, 59–
66 [in Russian].
3. Gerasimova-Persidskay, N. (2012). Music. Time. Space. Kyiv: Duh I litera [in Russian].
4. Greene, B. (2009). Substance of Space: space, time and texsture of reality. Moscow:
Knijnyy dom "LIBROKOM" [in Russian].
5. Kirillina, L. (2007). Classical style in music of the XVIII – the beginning XIX centuries.
Musical language and principles of the musical composition (part. II). Мoscow: Izdatelskiy Dom
"Kompozitor" [in Russian].
6. Penrose, R. (2011). New mind of the king: about computers, thinking and laws of
physics. Мoscow: URSS, Izdatel’stvo LKI [in Russian].
7. Prigogine, I., Stengers I., (1986). The order from haos: New dialog of the man with the
nature. Мoscow: Progress [in Russian].
8. Tasalov, V. (2007). Art in the system Human – Universe: Aesthetics "antropnogo
principa" on the crossing of art, religion and nature sciences. Мoscow: KomKniga [in Russian].
9. Tukova, I. (2013). Music and nature science of the beginning of the New Time:
comparative chronology. Suchacni problemy doslidjenny, restavracii nf zberejenny kul’turnoi spadchiny, 9, 212–223 [in Russian].
10. Holopov, J. (2003). Harmony. Practical course. Мoscow: Izdatel’skiy Dom
"KOMPOZITOR". Part. 1. Harmony of Barokko era. Harmony of Vienna classics era. Harmony of
Romanism era [in Russian].
11. Shyp, S. (2001). Musical pronunciation and language of music. Odessa : Izd-vo
Odesskoy gos. konservatorii im. A. V. Nejdanovoy [in Russian].
12. Opper, J. (1973). Science and the Arts: A Study in Relationships from 1600-1900. Rutherford, Madison, Teaneck : Farleigh Dickinson University Press [in English].
13. Rameau, J.-P. (1722). Traité de l’harmonie Reduite à ses Principes naturels ; divisé en
quatre livres. Paris [in French].
14. Root-Bernstein, R. S. (2001). Music, Creativity and Scientific Thinking. Leonardo, Vol.
34, 1, 63–68 [in English].
15. Schulenberg, D. (2010). The Music of Wilhelm Friedemann Bach. University Rochester
Press [in English].

22

Мистецтвознавчі записки ____________________________________Випуск 28
UDK 78.021

Glivinsky Valeriy,©
Senior Doctor of Musicology
(New York, USA)

STRAVINSKY, KRENEK AND SERIAL-ROTATIONAL TECHNIQUE
The article analyzes the serial-rotational foundation of the late Stravinsky’s musical language. Particular attention is paid to creative links between Stravinsky and Krenek, which served
as the basis for the Russian master’s adaptation of the hexachordal rotational technique. Based on
the analysis of Stravinsky’s late works sketches, the evolution of his rotational seriality is traced.
The universal system of indexation of Stravinsky’s late serial-rotational scores, allowing to optimize
their structural and intonational analysis, has been proposed.
Key words: Stravinsky, Krenek, late works, serial-rotational technique, hexachordal rotation.
Гливинський Валерій Вікторович, доктор музикології (Нью-Йорк, США)
Стравінський, Кшенек та серійно-ротаційна техніка
У статті аналізується серійно-ротаційна основа музичної мови пізнього Стравінського. Особлива увага приділена творчим зв’язкам Стравінського та Кшенека, що слугували
основою звернення російського майстра до техніки гексахордної ротації. На основі аналізу
ескізів пізніх творів простежено еволюцію ротаційного елементу серійності Стравінського.
Пропонується універсальна система індексації його пізніх серійно-ротаційних партитур,
яка дозволяє оптимізувати їх структурно-інтонаційни аналіз.
Ключові слова: Стравінський, Кшенек, пізня творчість, серійно-ротаційна техніка,
гексахордна ротація.
Гливинский Валерий Викторович, доктор музыкологии (Нью-Йорк, США)
Стравинский, Кшенек и сериально-ротационная техника
В статье анализируется серийно-ротационная основа музыкального языка позднего
Стравинского. Особое внимание уделено творческим связям Стравинского и Кшенека, послужившим основой для обращения русского мастера к технике гексахордной ротации. На
основе анализа эскизов поздних произведений, прослеживается эволюция ротационного элемента серийности Стравинского. Предлагается универсальная система индексации его
поздних серийно-ротационных партитур, позволяющая оптимизировать их структурноинтонационный анализ.
Ключевые слова: Стравинский, Кшенек, позднее творчество, серийно-ротационная
техника, гексахордная ротация.

In spite of the almost sixty-year tradition of analyzing the rotational component
of Stravinsky’s serial technique, presented in articles by M. Babbitt [1-3], J. Kohl [7],
M. Locanto and C. Jenkins [8], C. Mason [9, 10], A. Payne [11-13], P. Phillips
[14], C. Spies [15-18], A. Whittall [26], and D. Young [27] and in the corresponding
parts of studies by P.C. van den Toorn [22], R. Vlad [23], S. Walsh [24] and E. W. White
[25], the "Stravinsky-Krenek" parallel has attracted the attention of only three scholars: N. Jers [6], C. Hogan [5] and J. Straus [19, 20]. The detailed analysis of Stravinsky’s Krenek inspired serial-rotational technique was also included in my study "Late
Works of I.F.Stravinsky" [4].
© Glivinsky V., 2015
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In the pages of Dialogues and A Diary, Stravinsky characterized Krenek as one
of the greatest musicians of the 20th century, whose compositions influenced the late
works of the Russian master: "I knew little of Krenek’s music a decade ago, but I
knew and liked the Symphonic Elegy for Strings and the Lamentations of Jeremiah.
Perhaps my own Threni shows contact with the Lamentations" [21, p. 52]. In studying Stravinsky’s serial-rotational technique that excerpt from Dialogues and A Diary
is of special interest. The Lamentatio Jeremiae Prophetae is a work that introduced to
the world the technique of hexachordal rotation. As was made clear from Krenek’s
foreword to the published score, the essence of the hexachordal rotation consists of
dividing the 12-tone series of a composition into two six-tone segments. Each of
them can be reformed by diatonic and chromatic means. If the tones of any one of the
hexachords can be designated by the numbers 1 to 6, then the process of its diatonic
rotation appears in the form of the following number table:
123456
234561
345612
456123
561234
612345
The chromatic means of rotation is based on the construction of newly formed
diatonic rotational models from the initial tone of the hexachord.
N. Jers begins one of the sections of his study by asserting the following: "The
rotational technique, which Stravinsky, personally acquainted with Krenek, borrowed
from him, is the technique of Lamentatio". In the next sentence the author quotes a
fragment of an article by Krenek, published in a special edition of Perspectives of
New Music, dedicated to the memory of Stravinsky: "He (Stravinsky – V.G.) studied
especially my ‘Lamentatio Jeremiae Prophetae’ carefully..." [6, p. 49]. An analogous
thought is expressed by Krenek in a letter to C. Hogan, author of the article, "’Threni’:
Stravinsky’s Debt to Krenek": "I know that he rather thoroughly studied my Lamentatio Jeremiae Prophetae… when he worked on his Threni" [5, p. 22].
Krenek completed the composition of Lamentatio Jeremiae Prophetae in 1941.
Sixteen years later the score was published. Connected to Stravinsky through friendship, Krenek presented him with a copy of the printed score of Lamentatio. At the
present time this copy is part of the Stravinsky Archive in the Paul Sacher Foundation. Its title page contains a personal handwritten note by the author: "To Igor Stravinsky, master and friend, affectionately, December 1957 Ernst Krenek."
Stravinsky’s penciled comments are preserved on the second page of the author’s
foreword. With subtly crossed out lines and arrows the composer explains to himself
the technique of chromatic rotation based upon the example of the first hexachord of
Krenek’s series (Ex. 1).
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Ex. 1. Stravinsky’s handwriting on the second page of Krenek’s foreword
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As the sketches testify1, Stravinsky, beginning with Movements, derives musical ideas from serial forms, worked out in the manner of Krenek. In Movements the composer operates with musical material, borrowed from diatonic hexachordal-rotational
squares O., I., R., I.R., as well as from the chromatic hexachordal-rotational squares
O. Jumping ahead a bit, I can say that Movements is the only time Stravinsky used the
diatonic means of rotation in his creative practice. Beginning with A Sermon, a Narrative and a Prayer, the composer solely resorts to chromatic rotation. In addition to
the family of prioritized serial forms (O., I., R., I.R., R.I., R.I.R, I.R.I)2, the musical
texture of A Sermon, a Narrative and a Prayer instills in itself the "content" of chromatic hexachordal-rotational squares I. and R. (Ex. 2).
In The Flood and Abraham and Isaac the chromatic hexachordal-rotational elaboration is subjected to four serial forms – O., I., R., I.R.. The distinctive feature of serial
organization in Introitus is that Stravinsky places a new type of tetrachordal rotation in
its foundation. The Russian master began the composition of this small work with a
drawing of the chromatic tetrachordal-rotational squares O., I., R., I.R. (Ex. 3)3.
In Variations Stravinsky takes still one more step along the path of discovering
the potential expressive possibilities of rotation, subjecting the complete twelve-tone
row to chromatic rotation. From the sketches of Variations it is clear that, besides the
chromatic hexachordal-rotational squares O., R., I.R., Stravinsky also made use of
chromatic dodecachordal-rotational half-squares, including six beginning interval
modifications of O. (Ex. 4). In his final major composition – Requiem Canticles – the
composer subjected the serial forms of both twelve-tone rows to chromatic hexachordal rotation.
The diverse methods of rotational development in the series of Stravinsky’s
late works demand, for convenience of analysis, an adequate system of designations.
The system of designations presented by C. Spies is oriented on a search of analogies
to hexachordal and dodecachordal chromatic-rotational models in a matrix of 48 serial rows. In an article devoted to Abraham and Isaac, C. Spies analyzes the chromatic hexachordal-rotational texture of the sacred ballad with the help of diatonic
hexachordal-rotational squares, at the basis of which are the incorrectly determined
O., I., R., R.I., and I.R. of this composition. The author designates the rotational origin of one or another element of the musical texture in the form of a four-elemental
index, which includes the following: the first letter (or letters) of the Latin name of
the serial form; the Greek letters α (the first hexachord) and β (second hexachord);
the numbers from 1 to 11, indicating a possible interval of pitch displacement; and
the numbers from 1 to 5 in the capacity of an ordinal number corresponding to the
diatonic hexachordal-rotational model. Thus, for example, the index I.α45 assumes a
fourth diatonic rotational model, formed on the basis of the first hexachord of an inverse form, transposed onto a perfect fourth upwards [16, pp. 198-208]. For the
chromatic dodecachordal-rotational fragments of Variations, C. Spies selected a
somewhat different method of designation. Thus, the abbreviation R.-4 (10-9) indicates a retrograde, transposed on a major third upwards. The execution of this serial
form was begun with its tenth, and completed with its ninth tone [17, pp. 214-220].
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Ex. 2. The hexachordal-rotational tables of A Sermon, a Narrative and a Prayer
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Ex. 3. The tetrachordal-rotational tables of Introitus

Ex. 4. The serial-rotational tables of Variations
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N. Jers developed a more perfect system for designating serial-rotational material
in Stravinsky’s late twelve-tone compositions. One of the most obvious qualities of this
system is its concise index differentiation for rotational methods. Based upon a system
of terms, used in Krenek’s foreword to Lamentatio Jeremiae Prophetae, N. Jers designates a diatonic method of rotation by the letter R, the first letter in the word "rotation".
The chromatic method of rotation is noted by the German scholar with the help of the
abbreviation RTr (rotation-transposition). The indices R and RTr are supplemented by
the numbers from 1 to 5, indicating the ordinal number of the rotational model, and
adjoins the letters G, U, K, KU, UK – the first letters of the German names of a series,
inversion, retrograde, retrograde-inversion and inversion-retrograde, correspondingly.
Thus, the abbreviation RTr1v.G1 indicates 1 rotation-transposition (the first chromatic
rotational model), formed on the basis of the first hexachord of the series. Still one more
indisputable virtue of Jers’s system is the possibility of including in it the designation of
verticals, formed by tones of chromatic hexachordal-rotational squares. For example, the
abbreviation V1v.U2 indicates the first (if the beginning unison is discounted) vertical of
the chromatic rotational square, based on the second hexachord of the inversion (6, pp.
2, 49-53). Although possessing incontrovertible qualities, Jers’s system is not completely
devoid of certain shortcomings. The main one is its inability to absorb the tetrachordal
and dodecachordal variety of Stravinsky’s rotational technique.
In an article devoted to a complex analysis of Variations, P. Phillips designates
the hexachordal and dodecachordal variety of the chromatic rotation by the abbreviation
t/r (transposition/rotation), introduced right after the Latin letter-index of serial form.
The Greek letters α and β, inserted between them, testify to the use by Stravinsky of the
hexachordal variety. The word "rank" and the Roman numerals from I to VI point to the
rotated hexa- or dodecachord and any of its five chromatic models. Thus, for example,
the index R-α t/r II designates the first rotational model of the first hexachord of a retrograde. Using the word "file" and Arabic numbers from 1 to 12, the scholar noted the vertical elements of the hexachordal squares and dodecachordal half-squares [14, pp. 7084]. It is clear that the index system, used by P. Phillips, carries a local character, for it is
closely connected with the specifics of the rotational process in Variations.
The latest attempt to create a serial-rotational index was made by J. N. Straus.
In his study, dedicated to Stravinky’s late music, the scholar used too general three
element structure: the letters P, I, P, IR to designate series forms; the letter A for their
first hexachord and the letter B for their second hexachord; Roman numerals I, II, III,
IV, V, VI to point the rows of rotational square [20, p.106].
In the index presented below I tried to design a universal type of designating all
means of the twelve-tone rotational development, used by Stravinsky. The index consists of two blocks. The first block includes: as an obligatory element, the designation
in Latin letters of one of four basic serial forms (O., I., R., I.R.); as a facultative element, the Arabic numbers from 1 to 11, indicating an interval of possible pitch transposition. For example, the abbreviation R.-3 indexes the retrograde form, transposed
on a minor third upwards. I should note that the Arabic numbers as an indication of
pitch dislocation designates the quantity of semitone steps, completed only in an ascending direction. Therefore the transport of a serial form, carried out, for example,
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on a minor third downwards, will be designated with the help of the number 9, pointing to the necessary quantity of semitone steps upwards.
The second, properly rotational block is separated from the first block by a
forward slash (O.-3/…). Its obligatory elements are a designation of the means of rotation (diatonic or chromatic), an indication of rotational variety (tetrachordal, hexachordal or dodecachordal), an ordinal number of the rotated row segment (in the
cases of tetrachordal and hexachordal rotation), and an ordinal number of the horizontal components of the rotational square.
As it seems to me, the most convenient form of designating the means of rotation might be the capital Latin letters D and C—the first letters of the German words
"diatonisch" and "chromatisch." We should remember that Krenek gave exactly such
names to the methods of rotation in his foreword to Lamentatio. The form of rotation
can be indexed with the aid of the Roman numerals IV, VI and XII, indicating the
quantity of notes in the rotated serial formation. In Stravinsky’s late works, rotated
serial formation itself is designated in different ways. Thus, in the hexachordalrotational tables of Movements, the composer noted the six-tone segments of the diatonic rotational squares O. and I. by the Greek letters α (1-6 tones) and β (7-12 tones).
In the chromatic hexachordal-rotational squares O., two different Greek letters were
used: γ for the first six-note segment and δ for the second (Ex. 5).
The serial-rotational tables of A Sermon, a Narrative, and a Prayer testify to
Stravinsky’s rejection of a previously chosen method of designation. The letter pairs α-β
and γ-δ are used here not for differentiating methods of rotation, but for indexing the sixtone segments in the chromatic rotational squares I. (α for 1-6 tones, β for 7-12) and R.
(γ for 1-6 tones and δ for 7-12) (Ex. 2). The dual method of designating hexachords is
also preserved in the hexachordal-rotational tables of The Flood (α-β for hexachords O.,
R., I.R., γ-δ for hexachords I.) Subsequently, in order to designate six-note segments in
the serial-rotational tables of Abraham and Isaac, Variations and Requiem Canticles,
Stravinsky used only the lettered pair α-β. The composer made an exception only for the
tetrachordal-rotational tables of Introitus. The four-note segments are designated here
with the help of three Greek letters: α for 1-4 tones, β for 5-8 and γ for 9-12 (see Ex. 3).
In contrast to the method of designating rotational segments, which underwent a lengthy
evolution, the single principle of enumerating the horizontal elements of the rotational
square Stravinsky worked out almost immediately. In the hexachordal-rotational tables
of Movements the composer noted the rotational models of hexachordal squares with
Roman numerals from I to V (Ex. 5). However, already in A Sermon, a Narrative and a
Prayer, Stravinsky changed the principle of numeration, making it consistent. Here the
Arabic numbers 2-6 designate the chromatic models of α hexachords in the rotational
squares I. and R. (Ex.2). For the first time the composer used the number 1 for the hexachords themselves in the serial-rotational tables of The Flood (Ex. 6).
As it seems to me, this method of numeration may be disseminated on all types
of rotational squares in Stravinsky’s late works. Depending upon the dimensions of the
initial segment, the horizontal components of the tetrachordal-rotational square can be
enumerated by the numbers 1 to 4, the horizontal components of the hexachordalrotational square and the dodecachordal-rotational half-square – by the numbers 1 to 6.
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Ex. 5. The hexachordal-rotational tables of Movements
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Ex. 6. The hexachordal-rotational tables of The Flood
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Besides the four parts noted above, indicating the means of rotation, its variety, its
segmented foundation with a designation of the ordinal number of the horizontals from the
rotational square, the rotational block can also include the following: the first letter of the
word "verticals," with the help of which Stravinsky, beginning with A Sermon, a Narrative and a Prayer, noted in the sketches the vertical elements of the hexachordal-rotational
squares (Ex. 7); the first letter of the word "horizontal," designating in The Flood the
chord verticals, formed from the tones of horizontal elements of hexachordal-rotational
squares; a shortened variant of the word "cancricans" (canc.), as an indication of the retrograde form of one or another element of the rotational musical texture; and small numbers
in parentheses, designating separate notes from any element of the rotational square.

Ex. 7. A page from working text for Abraham and Isaac
Thus, for example, the index I./D.VI.β2(4-6) indicates the last three notes of
the second horizontal, belonging to the second (7-12 tones) diatonic hexachordalrotational square of an inverse series form. The index O./C.IV.γV3 is deciphered as
the third vertical, formed by the four tones of the third chromatically rotated tetrachord O. The index I.R./C.VI.αH4 is pointing to the chord, assembled from the notes
of the fourth horizontal, coming from the first (1-6 tones) chromatic hexachordalrotational square of a retrograde-inversion form. As can be observed, the principles of
enumerating horizontal and vertical components of rotational squares are identical.
The practical use of the index, described in this article, allows, as it becomes obvious
from the 4th, 6th and 7th chapters of my study "Late Works of I.F. Stravinsky" [4, p.p. 4880, 118-159], in a concise and clear form to analyze the extremely complex process of serial-rotational development in Stravinsky’s seven major late works after Threni.
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Notes
1

Working on an article I used the already published, as well as my own handwritten copies
of the sketches from the Stravinsky Archive in the Paul Sacher Foundation.
2
More detailed information about the family of prioritized serial forms can be found in (4, p.p. 41-42).
3
In sketches Stravinsky designates an inversion of retrograde (I.R.) as RI.
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ТРИ ПРОЕКЦІЇ КЛАСИЧНОЇ БІНАРНОЇ ЛОГІКИ:
ФІЛОСОФІЯ, МАТЕМАТИКА, МУЗИЧНА ТЕОРІЯ

У статті досліджуються аспекти однієї з найбільш характерних універсалій класицистської доби другої половини XVII – початку XVIII століть – бінарної логіки. Її риси простежуються на трьох магістральних рівнях – рівні філософії (зокрема у дуалізмі,
діалектиці тощо); рівні математики (множина, біном Ньютона, двійкова система числення
Г. Лейбніца); та рівні музичного аналізу, де еталоном бінарної логіки є квадратний нормативний період, риси якого були сформовані Г. Ріманом у ХІХ столітті.
Ключові слова: інарність, класицизм, дуалізм, множина, період.
Лагунов Павел Артурович, аспирант кафедры теории музыки Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского
Три проекции классической бинарной логики: философия, математика, теория
музыки
В статье исследуются аспекты одной из наиболее характерных универсалий классицистской эпохи второй половины XVII – начала XVIII столетий – бинарной логики. Её особенности прослеживаются на трех наиболее магистральных уровнях – уровне философии (в
частности, в дуализме, диалектике и т. д.), уровне математики (бином Ньютона, двоичная
система Г. Лейбница), уровне музыкального анализа, где эталоном бинарной логики является классический нормативный период, описанный, в частности, Г. Риманом в XIX веке.
Ключевые слова: бинарность, классицизм, дуализм, множество, период.
Lagunov Pavlo, postgraduate of the music theory chair, Tchaikovsky National Music Academy
of Ukraine.
Three projections of the classical binary logic: Philosophy, Mathematics and the Music theory
In this article we`ve been explored the features of the, probably, one of the most character
universes in the classicist period – binary logic. This elements have been analyzed in the three magnificent levels such as philosophy (dualism, dialectic etc.), mathematics (the binomial theorem, the
G. Leibnitz`s binary scale system), musical analysis, where a period has been an etalon of this logic.
The era that combines the second half of the XVII and beginning of XVIII century, entered
the history as being endorsed rationalist and scientific philosophy. Any phenomenon is explained by
the use of scientific methods and conventional logic operations. In this context, the era of classicism
evolved to such an attitude as that again revived the ancient knowledge of world harmony ideas
through scientific methods and precise measurements. However, this is a something new, more materialistic level (which is not always implies the existence of God).
As a result, while the formation was launched up to date picture of the world. The development of natural sciences, computer science, new discoveries in physics, astronomy, and geography
significantly have expanded the frontiers of understanding the surrounding world and the laws by
which they operate.
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The evolution of the exact sciences in the second half of the XVII century included the development of new mathematical operations or the description of those things, which had already
existed in ancient times. Among them, in particular, we note the binomial theorem (this formula was
known to Arab and Indian mathematicians), Leibniz binary system (borrowed from ancient Chinese
philosophy), Cartesian coordinates (in one form or another were in Euclidean geometry).
As a philosophical category, binary accompanies many teachings and concepts. Among them,
there are a binary worldview of ancient Chinese philosophy, the dualistic philosophy of Rene Descartes,
Hegel's dialectic etc. Binary logic was used by Classicists in natural science and philosophy. For them,
the first place had always been occupied by a scientific knowledge of the world. The world could know
only in the ratio of one to the other, which is precisely the basic properties of binary logic.
Another aspect of the binary logic proved at Classicist mathematics where binary was inseparable from the notion of set. If we build different definitions of the term to one, we get one of
the basic features: any set of elements which have common properties. In turn, the set may have
subsets closed structures that combine the structures of a higher level of integrity.
The most tangible expression of Classicist binary worldview can be considered as a binary
system of calculation, which was described in detail in the work of Leibniz. The merit of the scientist is to put it in the overall picture of European science Classicist of XVII-XVIII century, with the
further development of its provisions. Also binary system of calculation can be considered a special
case when the start position binary logic used in mathematical operations with objects whose number is equal to two or number from which we can derive natural binary logarithm (y = log2x). Otherwise, other spaces and reference systems (ternary, decimal etc.) are formed.
The features of the musical structure organization has been analyzed through the prism of
binary, through the analysis of the quality of relations between elements of the same type (levels of
syntax and harmony). Note, that the classic normative period theoretical features, described by H.
Riemann, is the standard binary logic at different levels of relations. In particular this is confirmed
in the following provisions of its concept.
Thus, we characterized the main principles of binary logic and its place in the scientific picture of XVII – XVIII centuries. If we talk about more substantive level of application, it turns out
that its provisions have a place in the structure of the music if there is a sequence of single-level
elements of musical language, in the amount of 1, 2, 4, 8, 16 and so on. When elements primarily
refer to those that are the basis for the formation of the musical structure. At the level of syntax
such terms are a motive and a phrase; at the level of harmony they are harmonic sequences which
boundaries coincide with the boundaries of syntactic units.
Key words: binary, classicism, dualism, mathematic set, period,

Друга половина XVII та початок XVIII століття стали епохою затвердження
раціоналістичного сприйняття світу. У той час будь-яке явище знаходило пояснення за допомогою використання наукових методів та детерміністичної логіки.
Відповідно, класицистська епоха уявляється як така, що знову відроджує античні ідеї пізнання світової гармонії завдяки науковим методам та точним вимірам. Втім, це відбувається на новому, більш матеріалістичному рівні (який не
завжди передбачає існування Бога). У підсумку, в класицистську епоху був даний старт формуванню тієї наукової картини світу, окремі положення якої актуальні й до сьогодення. Розвиток точних наук, відкриття у фізиці, астрономії,
географії значно розширюють межі розуміння оточуючого світу та законів, за
якими він функціонує.
Розвиток точних наук у другій половині XVII століття – це, перш за все,
розробка нових математичних операцій або ж опис вже існуючих у стародавні
часи. Серед них, зокрема, можна відзначити біном Ньютона (ця формула в ін36
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шому вигляді була відома арабським та індійським математикам), двійкову систему Лейбніца (запозичена з давньокитайської філософії), декартові координати
(у тому чи іншому вигляді були присутні у геометрії Евкліда).
У межах даної статті ми зосереджуємося на бінарній природі класицистського мислення та його проекції на особливості класичного музичного стилю,
розквіт якого припав на другу половину XVIII століття. Зазначені проекції виявляються не стільки на предметно-технологічному рівні, скільки на загальному
світоглядно-логічному контурі, що виявився основою класичного та класицистського "Духу часу". Адже В. Гейзенберг зазначав, що "Дух часу, ймовірно, є таким самим об'єктивним фактом, як і певний факт природознавства, і цей дух
розкриває певні риси світу, які незалежні від часу, і в цьому сенсі можуть бути
названі вічними" [1, 58]. Відповідно, якщо розглядати бінарну логіку крізь призму класицистського Духу часу, то можна припустити, що вона є своєрідним
інтелектуальним виразом цього духу.
Тож об'єктом дослідження у даній статті ми визначаємо риси та параметри бінарної логіки, а предметом – особливості реалізації цих параметрів у філософській, математичній та музично-теоретичній проекціях.
Етимологічне значення слова "бінарність" формується у поєднанні двох
морфем – "бі" (тобто "подвійний, двійка"), та суфікса "ар" (що використовується
при підкресленні або множення, або координації). Де-факто "бінарність" перекладається як "двійковість", тобто втілює у собі комплекс складно організованих
явищ, для пояснення яких використовуються операції з двома числами.
Як філософська категорія, бінарність супроводжує багато різноманітних
вчень. Серед них – бінарне світосприйняття у давньокитайській філософії, дуалістичність світогляду Р. Декарта, діалектика Г. Гегеля тощо. Бінарна логіка
беззаперечно є природною для класицистської науки та філософії. Для них на
першому місці завжди було наукове пізнання світу, яке ґрунтується на співвідношенні одного з іншим, що і є базовою властивістю бінарної логіки.
У роботі Р. Декарта "Роздуми про метод" пишеться про такі поняття, як точка відліку ("...починаючи з предметів найпростіших й таких, що легко пізнаються"
[2, 272]); додаток ("сходячи поступово до пізнання найскладнішого, передбачуючи
порядок навіть і там, де об'єкти мислення не мають природного зв'язку" [там само]),
послідовність ("завжди складати переліки настільки повні й огляди настільки
загальні, щоб була впевненість у відсутності припущень" [там само]).
Риси дуалізму зустрічаються і у філософії Г. Лейбніца. Наприклад, він вважає, що не існує двох однакових предметів. Навіть якщо вони ідентичні за структурою, все одно є різними та можуть співвідноситися між собою. Це розуміння
лежить в основі принципу загальної різниці, що, на думку Й. Нарського, є
"базовим для онтології Г. Лейбніца. <...> Згідно йому, не існує двох речей, які,
залишаючись різними речами, були б абсолютно однаковими у всіх інших відношеннях та відрізнялися б один від одного тільки своїм порядковим номером,
наприклад {n} и {n+1}" [9, 38]. Г. Лейбніц вказував, що "ніде не буває абсолютної тотожності <...> Не буває двох однакових крапель води, двох однакових
листів на дереві, однакових душ..." [5, 54].
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Логічні співвідношення одного й іншого чудово пояснюються і законами
діалектики ("від простого – до складного", "подвійного заперечення") оскільки
вони спрямовані на визначення якості співвідношення одного та іншого стану.
Відповідно, будь-який аналіз, осмислення, порівняння може бути бінарним за
своєю логічною сутністю.
У підсумку, бінарна логіка стає інструментом формування логічно виважених структур, у тому числі й алгоритмів, що, між іншим, також є органічним
явищем класицистського світогляду.
Інший аспект бінарної логіки проявив себе на рівні математики. Тут це
поняття використовується нерозривно з поняттям множини. Якщо звести різні
дефініції множини до однієї, то це буде будь-яка сукупність елементів, що мають спільні властивості. У свою чергу, множина може мати й підмножини –
замкнені структури, які поєднуються у структури більш високого рівня цілісності. Утворюється своєрідна ієрархія, що просто й влучно описується
М. Лузіним: "Деяке поняття Р визначається за допомогою більш простого поняття D, то саме це поняття D також потребує визначення за допомогою більш
простого поняття С, а воно, у свою чергу, потребує визначення допомогою ще
більш простого поняття В і т. д. Таким чином, врешті-решт ми повинні будемо
прийти до настільки первинного поняття А, яке не вдається визначити за допомогою більш простих понять" [12, 285]. М. Лузін фактично описує метод бритви Оккама, сутність якого полягає у відсіченні всіх фактів, що заважають
сприйняти та усвідомити сутність явища. Таким чином, для реалізації бінарної
логіки кількість елементів множини або підмножини має дорівнювати або двом,
або числу, що ділиться на двійку.
Усвідомлення множини можна побачити у роботах Р. Декарта та у формулі біному Й. Ньютона.
Уявлення Декарта можна представляти як частину світогляду тієї епохи,
коли значення класичної механіки "виходить за межі тільки прикладної технічної дисципліни. <...> в її межах картина світу стає джерелом нового матеріалістичного світогляду – механіцизму, що набуває значення своєрідної абсолютної
науки та абсолютного методу" [10, 33]. У системі такого світогляду Природа
постає механіком, який за допомогою комбінування великої кількості елементів
створює різні хитромудрі механізми. Людина, подібно до Природи, також стає
творцем багатьох винаходів. Причому сюди відносяться не тільки власне машини, але й витвори мистецтва, оскільки "новоєвропейська наука редукує світ
до механізму й там, де, здавалося б, це неможливо (наприклад, у науках про
людину, суспільство й душу)" [там само]. Декарт стверджує, що "мистецтво наслідує природі й люди вміють виготовляти різні автомати, де рух здійснюється
без якого б то не було руху думки, видається логічним, щоб природа так само
винаходила автомати, хоч вони й значно перевищують за своїми показниками
людські" [10, 26]. Зауважимо, що людина, за Декартом, є також машиною, хоча
й більш досконалою та створеною Богом.
Біном Ньютона – одна з математичних формул, що виявила сутність механікоцентричного та комбінаторного сприйняття світу другої половини XVII століття
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на предметно-технологічному рівні. Формула пояснює кількість можливих перестановок всередині системи двох об'єктів, якщо біноміальний коефіцієнт n відповідає будь-якому натуральному числу – (a+b)n. Розкласти біном означає виявити
усі варіантні можливості поєднання елементів a та b у цілісну систему, тобто
множину. У свою чергу, наявність саме двох елементів є досить віддаленим наближенням і до бінарної логіки, тому що коефіцієнти можна представити як дві
підмножини або два елементи, кількість поєднань яких, при зведені у ступінь числа n, відповідатиме формулі двійкового логарифму y=log2x.
Найпредметнішим виразом бінарного класицистського світосприйняття
можна вважати двійкову систему обчислення, детально описану в роботах
Г. Лейбніца. Заслуга вченого полягає у введені її в загальну картину класицистської європейської науки XVII–XVIII століть, з подальшим розвитком її положень. Також двійкову систему обчислення можна вважати окремим випадком,
коли положення бінарної логіки починають застосовуватися у математичних
операціях з об'єктами, кількість яких дорівнює або двом, або числу, з якого можна вивести натуральний двійковий логарифм (y=log2x)1. В іншому випадку
формуються інші простори та системи відліку (тернарна, десятична та інші).
Двійкова система передбачає різного роду математичні операції лише з
використанням двох чисел: 0 та 1. З множини їхніх поєднань (кількість яких,
зрозуміло, прагне до безкінечності) виникають послідовності чисел, що аналогічні традиційній для нас десятичній системі числення, але записуються тільки
з використанням 0 та 1. В одній зі своїх робіт математик продемонстрував співвідношення записів тих самих чисел як у двійковій, так і у десятичній системах.
Для пояснення він використовує ті числа, що виходять як результат зведення у
ступінь числа 2, тобто 1, 2, 4, 8, 16 тощо. У десятичному вигляді це показується як результат додавання нових нулів до одиниці (кількість яких відповідає
показнику ступеня). В описі Лейбніца ці правила набули наступного вигляду:
1 = 20 = 1;
10 = 21 = 2;
100 = 22 = 4;
1000 = 23 = 8;
10000 = 24 = 16 [6, 208]
Звісно це не означає, що числа, які не походять від двійки, не можуть бути записаними у двійковій системи. Якщо числу 2 у десятичній системі, відповідає число 10 у двійковій, то числу 3 – 11, 4 – 100, 5 – 101, 6 – 110 тощо.
Іншими словами, двійкова логіка це система відліку, простір якої моделюється
комбінуваннями 0 та 1 у кількості, що прагне до безкінечності. Завдяки відкриттю Лейбніца стало можливим оперувати числами будь-якої складності за
допомогою усього двох знаків.
Виникає питання: навіщо було винаходити цю систему, коли існує більш
традиційна десятична? Відповідь на нього криється в наступних положеннях:
 по-перше, Лейбніц фактично нічого не винаходив. Вивчаючи давню китайську філософію, він знайшов опис двійкової системи і зробив її адаптацію до
норм європейської науки. Фактично, він її переказав;
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 по-друге, справжню увагу на двійкову систему звернули вже у ХХ столітті. З розвитком технологій передачі інформації стали очевидними переваги
системи з усього двома цифрами, які є еквівалентами двох базових станів – "такий–інший", або, у випадку з кібернетикою, "наявність сигналу – відсутність
сигналу". Принцип двійкової логіки лежить й у відомому шифрі Морзе та використовується для радіопередач. Це лише окремий випадок втілення бінарної логіки та двійкової системи;
 по-третє, як виходить з наведених вище прикладів, бінарна логіка резонує з особливостями раціоналістичного та механікоцентричного світосприйняття другої половини XVII – початку XVIII століть.
Пізніше, коли положення бінарної логіки перейшли в розряд логічних
операцій, почалося поступове усвідомлення її універсальної природи. Бінарні
операції – спочатку на базових рівнях, потім на більш складних, – почали застосовуватися як аналітичній інструмент. Бінарна логіка стала досить своєрідним явищем, яке саме по собі не склалося в окремий метод пізнання, але
пронизує інші подібні методи. Як наслідок, зовсім по-іншому тепер виглядає
тогочасна наукова картина світу, інакше сприймаються дуалізм Декарта або діалектика, оскільки їхній зміст дозволяє говорити про бінарну логіку як про одну з базових інтелектуальних домінант класицистської доби.
Структуротворчі властивості бінарної логіки можуть проявляти себе і в
класичному музичному стилі, де виступають своєрідною конституцією процесів роботи з музичною тканиною (на рівнях гармонії та синтаксису).
Особливості музичного структуротворення можливо розглядати крізь
призму бінарності, крізь аналіз якості співвідношень між однотипними елементами (синтаксичними одиницями та гармонічними зворотами). Вони, своєї черги, формують послідовність елементів, кількість яких відповідає правилу
бінарної логіки (1, 2, 4, 8, 16 тощо). На виході отримуємо повноцінну систему
відліку, повноцінний "простір", усвідомлення якого може стати ключем до глибинних процесів структуротворення в класичній тональній музиці.
Зауважимо, що класичний нормативний період, теоретичні особливості
якого були окреслені Г. Ріманом у "Основах композиції", є еталоном бінарної
логіки на різних рівнях цілісності. Зокрема, це підтверджується у наступних
положеннях концепції вченого:
 музика як "мистецтво симетрії у послідовності" так чи інакше вбачає
співвідношення двох еквівалентних елементів;
 принцип ямбізму, який демонструє координацію музичного часу на
сильну та слабку долі. Виникає ритмічний резонанс, що також відповідає правилам бінарної логіки;
 "другий такт протиставлений першому, утворюючи з ним першу невелику симетрію, він більш тяжкий <...> четвертий такт, як такий що відповідає
другому, набуває над ним деяку перевагу у важкості; ще більш важким є восьмий
такт у відношенні до четвертого" [8, 309]. У бінарному цифровому еквіваленті це
утворює послідовність типу {0=>1}<={0=>10}=<{0=>100}; {0=>1000}2, що є
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найяскравішим підтвердженням функціонування бінарності в умовах класичного музичного структуротворення.
Цікаво, що Ріман зробив опис періоду в той час, коли класицистська картина світу переживала руйнацію під ударами нових відкриттів у галузі фізики.
Ріманівський період, втім, виявився логічним підсумком розвитку теоретичного
осмислення законів та принципів організації тональних форм. Його бінарна
природа (яку, між іншим, можна вважати музично-теоретичним аналогом ідеального газу та, здебільшого, логічною абстракцією) реалізувалась у послідовності елементів музичного мови одного класу у кількості 1, 2, 4, 8, 16. Базовими
елементами в класичному стилі на рівні синтаксису є мотив та фраза, на рівні
гармонії – послідовності функцій, межі яких співпадають з межами синтаксичних одиниць.
Музично-теоретичне вчення Г. Рімана стало підсумком у пізнанні музики,
створюваної у період домінування класицистського світогляду та класичного
музичного стилю. Раціоналістична природа мислення, що своєрідно відбилася у
принципах організації музичної тканини, проявила себе не лише у загальних
філософсько-естетичних паралелях, але й на предметно-технологічному рівні,
показником чого стала бінарна логіка в організації структури періоду. У цьому
виявляється універсальність бінарної логіки як показника класицистського світосприйняття.
Примітки
1

Логарифм – базова складова логарифмічної функції, правило формулюється як
x=logаb, де а – основа ступеню, а b – результат виводу в ступінь числа (x). Наприклад, вираз
23=8, у логарифмічній функції матиме вигляд 3= log28. У математиці використовується для
оптимізації розрахунків. Натуральний двійковий логарифм є базовим для програмування та
мережевої інженерії.
2
Із твердження Г. Рімана випливає, що між собою співвідносяться ті такти, порядкові
номери яких підпорядковані правилу двійкової логіки (1, 2, 4, 8), або, у двійковій системі – 1,
10, 100, 1000.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
КАМЕРНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
ГЕННАДІЯ ЛЯШЕНКА
У статті на основі аналізу камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка
охарактеризовано її жанрово-стильові особливості: вибір інструментів і темброві поєднання в ансамблях, застосування прийомів сонорики, інтерпретація традиційних форм та
жанрових моделей і введення до обігу жанру технеми, розмивання кордонів між камерною
інструментальною та оркестровою царинами, параметри музичної драматургії, характер
тематизму та засоби його розвитку, риси фактури тощо.
Ключові слова: камерна інструментальна музика, жанр, стиль, соната, тріо, квартет, технема.
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Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. КарпенкоКарого
Жанрово-стилевые особенности камерной инструментальной музыки Геннадия
Ляшенко
В статье на основе анализа камерной инструментальной музыки Геннадия Ляшенко
охарактеризованы ее жанрово-стилевые особенности: выбор инструментов и тембровые
сочетания в ансамблях, применение приемов сонорики, интерпретация традиционных форм
и жанровых моделей и введение жанра технемы, размывание границ между камерной инструментальной и оркестровой сферами, параметры музыкальной драматургии, характер
тематизма и способы его развития, черты фактуры и т.д.
Ключевые слова: камерная инструментальная музыка, жанр, стиль, соната, трио,
квартет, технема.
Rzhevska Mayya, D. Sc. in Arts, Professor of the theater studies chair I. Karpenko-Karyi
National University of Theatre, Cinema and Television of Kyiv
Genre and Style Characteristics of Gennadii Liashenko Chamber Instrumental Music
Ukrainian chamber instrumental music of the XXth century (especially of the last third of it)
and of the first decades of the XXIst century is a significant reflection of the trends that started to
develop in European composer practice as early as the beginning of the mentioned period. This is
brightly demonstrated by work in chamber instrumental music by Gennadii Liashenko, a composer
of symphonies, who combines organically in his creative work intellectual with emotional, deep
psychologism and concentration on individual’s inner life with admiration with beauty and
greatness of the universe. The field of chamber genres has become for the composer the same
important sphere of realization of his own worldview as symphonic, orchestral field.

© Ржевська М. Ю., 2015
43

Музикознавство ______________________________________ Ржевська М. Ю.
G. Liashenko appeals to chamber music genres during his whole life: from sonatina for
piano created in 1964 to works of 2015 – Technema No 4 and String quartet No 3.
The instrumental palette of chamber music by G. Liashenko is very rich. The composer masterly
works with piano timbre thoroughly painting superfine details of his sound pictures. The piano becomes
a participant of different duets: those with viola, cello, domra, saxophone. The capabilities of stringed
instruments are used in traditional format of quartet, instead in forming wind ensembles the artist is
focused on constant experimentation in the manner of baroque experience.
Sophistication of timbre combinations and strengthening consideration for the factor of
sound space of the work that especially expressively shows in the artist’s chamber music starting
from the 1990s coincides in time with showing his interest to sonorics and related to this technique
of modern composition activation of timbre colored basis.
Gennadii Liashenko widely uses genres and forms that are consistent and usual for chamber
music sphere, but often he applies considerable transformations of them if necessary. Characteristic
in this regard is sophistication of sonata form which is fulfilled by different means. Singly should be
mentioned form generating function of timbre which especially actively works in chamber music by
G. Liashenko starting from the 1990s. We’d refer in this context to in a sense distributed cycle formed by
four opuses of different years – from 1993 to 2015. These are Technema No 1 for flute, oboe, clarinet,
bassoon and French horn (1993), Technema No 2 for flute, harp and viola (2012), Technema No 3 for
flute, harp and string orchestra (2013), Technema No 4 for orchestra with solo oboe and bassoon.
Connections of chamber instrumental music of the composer with symphonic sphere can be
followed in different dimensions: those of conception and dramaturgy, content, expressive means
etc. As an example of a sort of correspondence of chamber and symphonic music at the level of
content and subject can be Sonata for violin and piano, the composition at which Gennadii
Liashenko worked at the beginning of the 1990s simultaneously with Lamento for strings and the
Fourth Symphony devoted to the memory of famine. Being influenced by quite specific ideas and
impressions the composer realized the result of his own rethinking of them and relevant emotional
state in his works, different according to their dramaturgic and structural characteristics.
The composer considers dramaturgy to be the most important factor forming the individual
system of expressive means in the situation when the composer’s arsenal is practically unlimited.
The subordination of the musical language to carefully arranged dramaturgy in accordance to the
idea of the composition logically reveals in the String Quartet #2. It is composed of four parts
which satisfies composer’s purpose to realize "four expressions". Though, actually the idea is much
more complicated: each part isn’t congenerous and combines several "expressions", so long as has
a certain figurative and emotional contrast, the dynamics of the linear-advancing figurative
movement. Each part of the Quartet is the phase of the figurative content development, and its
sequence forms a constant purport.
Another stylistic feature of G. Lyashenko’s music is the wide use of the polyphonic methods
both on the texture level and in the composition’s dramaturgy.
The solution of the complex intellectual tasks always attracts the composer; the musical
texture of his compositions sometimes contains sophisticated constructions. For example, in the
second part of Sonata for violin and piano, which became an experience of the tragic events at the
beginning of the 1930s, the date of 1932 is encoded in the rhythmic pattern, pitch line and harmony.
In the meantime G. Liashenko’s chamber music doesn’t leave an impression of "artificiality",
and it happens due to the national character of his melos. Folk intonations obviously or covertly
are present in almost every composition.
Close composer’s cooperation with the performers who can "incarnate" the text and create
the additional semantic layer of its possible perception should be individually mentioned.
Gennadii Lyashenko’s chamber music creative works on one hand have their expressive
characteristics caused by the specifics of the represented genre sphere, and on the other hand
naturally fit the general matrix of the composer’s style, being the imprint of his creative personality.
Key words: chamber instrumental music, genre, style, sonata, trio, quartet, technema.
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Українська камерна інструментальна музика ХХ ст. (особливо останньої
його третини) та перших десятиліть ХХІ ст. є виразним відбитком тенденцій,
що почали формуватися в європейській композиторській практиці вже на початку вказаного періоду. Процеси, що відбувалися всередині цієї жанрової сфери, були пов’язані перш за все із трансформацією типізованих в межах
класицизму та в подальшому розвитку жанрових моделей, розширенням й поглибленням виражальних можливостей різних інструментів, пошуком нових
тембрових поєднань. У співвідношенні іпостасей камерної музики – "творчої
лабораторії" композиторів, свого роду території випробовування нових драматургічних схем і засобів виразності, з одного боку, та самодостатнього художнього явища, з другого, – безперечно посилилася саме художня складова, що
пояснюється не в останню чергу поглибленням філософської спрямованості
композиторських задумів та вдосконаленням майстерності їх реалізації.
Яскравим виявом окреслених процесів став доробок у галузі камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка, композитора-симфоніста, в чиїй
творчості інтелектуальне органічно поєднується з емоційним, глибокий психологізм та зосередженість на внутрішньому світі людини – із замилуванням красою та величчю Всесвіту. Царина камерних жанрів стала для композитора
настільки ж вагомим полем втілення його індивідуальної картини світу, що і
сфера симфонічна, оркестрова.
Питання, пов’язані із камерною інструментальною музикою Г. Ляшенка,
висвітлювалися в цілій низці публікацій. При цьому авторами останніх нерідко
ставали музиканти й педагоги, які у першу чергу (і цілком природним чином)
зосереджувалися на виконавських, в тому числі технологічних, аспектах функціонування творів. Приміром, піаністка Л. Каравацька розглянула "Відлуння"
для фортепіано з огляду на поєднання в ньому поліфонічних та гомофонних засобів, зробивши наголос на відмінності артикуляційних прийомів при виконанні гомофонії та поліфонії [4]. Увагу віолончелістки Н. Фещак привернув
струнний квартет № 1; дослідниця висвітлювала застосовні тут прийоми звуковидобування та артикуляційно-штрихової техніки, в тому числі вібрації [7; 8].
Особливості виконання Сонати для віолончелі і фортепіано стали предметом
вивчення для А. Артемова [1]. Кожен із названих дослідників, звичайно, не
оминув змістовних аспектів тексту аналізованих творів.
При цьому, однак, знаходимо лише поодинокі праці, автори яких свідомо
зосереджувалися на художньо-естетичних особливостях камерних інструментальних творів Г. Ляшенка як продовженні мистецької традиції та полі реалізації новаторських інтенцій. Назвемо, зокрема, статтю М. Денисенко, присвячену
втіленню традицій європейської культури у творах композитора для духових
інструментів, де визначено деякі ознаки його камерного доробку та творчості в
цілому [3]. Дослідниця звертає особливу увагу на притаманні художньому мисленню композитора "філософську глибину, багатовимірність світосприйняття,
усвідомлення провідної ролі митця й мистецтва в процесі становлення й збереження духовних цінностей у суспільстві, водночас потяг до програмності, епікодраматичний тип драматургії", зазначаючи, що для масиву текстів композитора
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"характерними є смислові, тематичні та інтонаційні арки між різними творами"
[3, 52].
Сказане видається достатнім обґрунтуванням назрілої необхідності пильного погляду на доробок Г. Ляшенка в галузі камерної інструментальної музики
як певної цілісності й висвітлення низки жанрово-стильових особливостей цієї
сфери творчості композитора, що і стало метою цієї статті.
До жанрів камерної музики Г. Ляшенко звертається впродовж усього
життя. Його першим виданим камерним твором стала створена невдовзі по закінченні консерваторії сонатина для фортепіано (1964). Згодом з’явився цикл
п’єс – Прелюдія, аріетта і танець для альта і фортепіано, – написаний у 1967 році
для талановитого студента класу професора Зенона Дашака у Львівській консерваторії. 1970-ті рр. були позначені створенням Трьох каприччіо для двох фортепіано (1972), струнного квартету (1974), Квінтету для флейти, гобоя, кларнета,
фагота і валторни (1974), Експромту для фортепіано (1974), Сонати для віолончелі і фортепіано (1977).
Після певної перерви 1980-х рр., коли композитор зосередився на симфонічній творчості, а в сфері камерної музики було написане лише Тріо для скрипки, віолончелі і фортепіано (1984) і Capriccio для домри і фортепіано (1987),
настав новий сплеск активності 1990-х, коли з’явилася ціла низка надзвичайно
цікавих опусів: Соната для баяна, "Idem per idem" для двох фортепіано (1991),
Соната для скрипки й фортепіано, Соната для саксофона й фортепіано, "Відлуння" для фортепіано, Lamento для струнних (1992), Мікросоната для труби й
органа (1994), "Екзерсиси" для флейти, фагота та фортепіано (1999). У 1993 р.
слухачі мали можливість познайомитися з твором під назвою Technema № 1
(для флейти, гобоя, кларнета, фагота і валторни).
Початок століття, що настало, позначений новими пошуками на ґрунті
вже знайдених художніх рішень: у 2004 р. з’явився ще один фортепіанний дует
під назвою "І дзвону дивного звучання, і тріпотіння листя на вітру", у 2005 –
Другий струнний квартет; упродовж майже чотирьох років починаючи з 2012
було написано ще три технеми для різних інструментальних складів, створювалися нові редакції музики попередніх періодів, в тому числі камерні версії оркестрових творів. Нині на робочому столі композитора – струнний квартет № 3.
Інструментальна "палітра" камерної музики Г. Ляшенка вельми багата. Композитор віртуозно працює з фортепіанним тембром, ретельно виписуючи найтонші
деталі своїх звукових картин ("Відлуння", "І дзвону дивного звучання, і тріпотіння
листя на вітру"). Фортепіано стає учасником різноманітних дуетів: з альтом, віолончеллю, домрою, саксофоном. Можливості струнних інструментів використовуються в традиційному форматі квартету, натомість у формуванні ансамблів духових
митець орієнтований на постійне експериментування в дусі барокового досвіду.
Виявом прагнення до творчого пошуку постає дует труби та органа у Мікросонаті.
Поєднання флейти, арфи та альта здійснене в Технемі № 2. Не оминув своєю увагою композитор і баян, використавши його як солюючий інструмент.
Ускладнення тембрових сполучень і посилення уваги до чинника звукового простору твору, що особливо виразно виявляється в камерній музиці митця
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починаючи з 1990-х рр., збігається у часі із виявами його цікавості до сонорики й
пов’язаної з цією технікою сучасної композиції активізацією тембробарвного
начала.
Фонічні можливості інструментів-учасників камерного ансамблю подеколи стають вирішальними в пошуках драматургічних рішень, як це сталося у випадку "Мікросонати" для труби та органа. Композитор декларує й послідовно
реалізує установку на темброву комплементарність інструментів та водночас їх
спорідненість; при цьому визначальним стає тембр труби.
Геннадій Ляшенко широко застосовує жанри й форми, що є сталими й
звичними для сфери камерної музики, проте нерідко за необхідністю вдаючись
до їх суттєвих трансформацій. М. Денисенко вважає "окремою стилістичною
ознакою <…> камерної музики" композитора поліжанровість, "творення жанру
у жанрі" [3, 51].
Характерним у цьому сенсі є ускладнення сонатної форми, що здійснюється різними засобами. В одночастинній Сонаті для альта і фортепіано домінування названої форми є безперечним, однак, її строга логіка немов би
маскується імпровізаційним характером тематизму.
Окремо відзначимо формотворчу функцію тембру, що особливо активно
"працює" в камерній музиці Г. Ляшенка починаючи з 1990-х рр. Пошлемося в
цьому контексті на свого роду розосереджений цикл, утворений чотирма опусами різних років – від 1993 до 2015. Це Technema № 1 для флейти, гобоя, кларнета, фагота і валторни (1993), Technema № 2 для флейти, арфи і альта (2012),
Technema № 3 для флейти, арфи і струнного оркестру (2013), Technema № 4 для
оркестру з солюючими гобоєм і фаготом (2015).
"Технема" – жанрове визначення, вперше введене в такій якості саме
Г. Ляшенком. Technema у перекладі з давньогрецької – досконалий витвір,
винахід, вигадка. Г. Ляшенко звертається до того значення, в якому слово
Technema фігурує у філософії Платона – результат праці, – сприймаючи його
як свого роду синонім поняття "опус".
Застосування такого визначення жанру надає митцеві більшої свободи в
побудові драматургії твору. Інструментальний склад технеми, стверджує композитор, може бути цілком довільним, таким, що відповідає головній ідеї твору.
Однак, у визначенні учасників ансамблю в даних конкретних чотирьох технемах він керувався логікою взаємодоповнюваності й взаємозамінності, що посилює підстави для сприйняття сукупності цих творів як певної цілісності: тут
задіяні флейта, гобой, кларнет, фагот та валторна (№ 1), флейта, арфа та альт
(№ 2), флейта, арфа та струнний оркестр (№ 3), оркестр з солюючими гобоєм і
фаготом (№ 4). Динаміка змін є очевидною – після зменшення кількості учасників у № 2 вона спрямовується на розширення інструментального складу,
відбувається "проростання" закладених у перших опусах можливостей і
поступовий перехід до іншої жанрової сфери – царини оркестрової музики.
Спостережене розмивання кордонів між камерною інструментальною та
оркестровою царинами підтверджує наявну у доробку Г. Ляшенка цілісність
засад самовираження композитора-симфоніста, незалежну від кількісних па47
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раметрів творів. Константність низки засад може бути простежено у різних вимірах: концепції й драматургії, змісту, виражальних засобів тощо.
Прикладом свого роду кореспондування камерної й симфонічної музики на
змістовно-тематичному рівні може слугувати Соната для скрипки і фортепіано –
твір, над яким Геннадій Ляшенко працював на початку 1990-х рр. паралельно з
Lamento для струнних і Четвертою симфонією, присвяченою пам’яті жертв Голодомору. Перебуваючи під впливом цілком конкретних ідей і вражень, композитор
втілював результат їх індивідуального переосмислення й відповідний емоційний
стан у різних за драматургічно-структурними параметрами творах.
Ще один спосіб зв’язку із оркестровою музикою реалізується безпосередньо, через створення редакцій для камерного складу виконавців. Перша редакція твору під назвою "Con amore" (2003) була написана для альта з оркестром (з
авторським жанровим визначенням "музичний дарунок для альта та симфонічного оркестру"), і саме в такому варіанті твір був презентований у концерті Київ
Музик Фесту у 2005 році. Роком пізніше, у 2006 році, з’явилася редакція для
кларнета і фортепіано; існує також версія для кларнета й струнного квартету.
Параметри музичної драматургії постають як надзвичайно суттєві – первинні – для композитора. Він вважає драматургію надважливим чинником у
формуванні індивідуальної системи виражальних засобів у ситуації, коли композиторський арсенал є практично безмежним. За цих обставин, стверджує
митець, лише "звуковий спектакль <…> допоможе знайти правильне музичне
рішення" [5, 12].
Підпорядкованість музичної мови ретельно вибудуваній драматургії, відбір виражальних засобів у відповідності до ідеї твору послідовно виявляється в
Струнному квартеті № 2. Він складається з чотирьох частин, що відповідає
наміру композитора втілити "чотири експресії". Втім, насправді задум є складнішим: кожна з частин не є однорідною, поєднує в собі одразу кілька "експресій", позаяк містить певний образно-емоційний контраст, динаміку лінійнопоступального образного руху. Це ставить виконавця перед завданням виявляти
тонкі грані кожного образу й переходу від однієї експресії до іншої.
Кожна з частин квартету – свого роду етап розгортання образного змісту,
їх послідовність утворює певну смислову лінію. Згідно із задумом митця, в
Adagio (вступній побудові першої частини) відбувається процес інтонаційного
становлення цілого. У подальшому русі Allegro trepido задекларована у вступі
висхідна малосекундова інтонація стає дедалі більш динамічною, ""прохальність" набуває більш активного, схвильованого характеру" [6]. Активно-лірична
фаза передує "фазі драматизованого розвитку", в чомусь аналогічного розробці
сонатної форми. Після драматичної кульмінації настає черга кульмінації психологічної, коли матеріал початкового Adagio набуває ще більшої глибини.
Наступна реприза повертає контрастну другу "експресію" частини.
Друга частина, Allegretto misterioso, є полем втілення містично-фантастичної
образності; третя, Andante sostenuto, є ліричним центром циклу в цілому. "Експресії" енергійної четвертої частини реалізовані у різних фазах розгортання рондальної форми, причому і рефрен, і обидва епізоди тематично "проростають" з
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мелоса першої частини. Як зауважує композитор, завдяки цьому "інтонаційносмислова арка з’єднує початок і кінець музичного дійства" [6].
Як бачимо, структура чотиричастинного твору повторює логіку побудови
сонатно-симфонічного циклу. При цьому тлумачення головних рушійних сил
класичної форми суттєво переосмислене завдяки пануванню тематизму екстенсивного типу й відповідних способів його розвитку з переважанням варіантноваріаційних прийомів, що притаманно стилю композитора в цілому.
Ще одна стильова риса музики Г. Ляшенка – широке застосування поліфонічних прийомів (як на рівні фактури, так і в драматургії творів). Наведемо приклад
Тріо для скрипки, віолончелі та фортепіано з його вишукано-складною другою частиною – форма тут є концентричною, в її побудові використано техніку ракоходу.
Вирішення складних інтелектуальних завдань незмінно приваблює композитора; музична тканина його творів нерідко містить дійсно вишукані конструкції. Приміром, у другій частині Сонати для скрипки і фортепіано, що, як
зазначалося, стала рефлексією на трагічні події початку 1930-х рр., у ритмічному рисунку, звуковисотній лінії, в гармонії зашифрована дата – 1932.
У п’єсі "Con amore" автор використав поширений у музиці ХХ століття
прийом – увів до музичної тканини тему-монограму "Геннадій Ляшенко". Проте,
зроблено це у досить специфічний спосіб – літери імені і прізвища зашифровані
за нумерологічною системою і виявляються в організації не лише звуковисотної
лінії, а і ритму. Присутність теми-монограми в поєднанні з назвою (у перекладі –
"з любов’ю") дають підстави сприймати цей твір як свого роду послання людству, освідчення в любові до всього сущого.
При всій своїй складності й вишуканості камерна музика Г. Ляшенка не
залишає враження "штучності", і це відбувається не в останню чергу завдяки
національній природі його мелосу. Фольклорні інтонації в явному чи зашифрованому вигляді присутні практично у кожному з творів Г. Ляшенка, що підтверджується спостереженнями різних дослідників, які, приміром, констатують
національну визначеність інтонаційно-ладової основи музики Тріо для скрипки,
віолончелі і фортепіано [2, 43], діляться враженням народного награвання від
імпровізацій у Сонаті для альта і фортепіано [3, 53-54], знаходять ознаки неофольклоризму в Струнному квартеті № 1 [8, 10-11]. Друга й третя частини
Струнного квартету № 2 так само несуть опосередкований відбиток карпатського фольклору, що справедливо по відношенню до багатьох інших творів.
Окремо відзначимо тісну співпрацю композитора з виконавцями, які своїми інтерпретаціями можуть не лише "оживити" текст, але й створити додаткові
семантичні пласти його можливого сприйняття. Саме так вчинив дніпропетровський квінтет "Престиж", який виконав Технему № 1 в естетиці інструментального театру, з елементами сценічної дії (втім, подібне творче ставлення
музикантів було інспіровано іманентними якостями тексту – це і засади концертності, покладені в основу композиції, і прийоми алеаторики, і можливість яскравого показу двох кульмінацій).
Підсумовуючи сказане, підкреслимо, що камерна інструментальна творчість
Геннадія Ляшенка, з одного боку, має виразні особливості, зумовлені специфікою
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репрезентованої жанрової сфери, а з іншого – органічно вписуються до загальної
матриці стилю композитора, будучи відбитком його творчої особистості.
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Розглядається феномен особистості В. Рунчака – одного з найяскравіших представників сучасної української музики. Проекції художньої свідомості майстра виявляються на
матеріалі його хорових та інструментальних творів. Визначаються духовно-світоглядні та
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Рассматривается феномен творческой личности В. Рунчака – одного из ярчайших
представителей современной украинской музыки. Проекции художественного сознания мастера выявляются на материале его композиторской деятельности. Определяются духовномировоззренческие и стилевые ориентиры творчества композитора, отмечается направленность на современный музыкальный авангард. Раскрывается специфика "полемики"
В. Рунчака с традицией и характер индивидуального авторского видения картины мира "через жанр".
Ключевые слова: композиторское творчество, современная украинская музыка, творческая личность, художественная индивидуальность, авторская концепция, музыкальный авангард.
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Creativity of V. Runchak: the essence, contexts, subjective personal projection
In the field of art at the beginning of the XXI century, there is a significant increasing of the
interest to the problem of compositional personality, its artistic and activity-related and creative
expressions. The article deals with the phenomenon of creative personality of Vladimir Runchak
who is one of the most original and most prominent representatives of modern Ukrainian music.
Projections of the creative personality of the author are revealed on the basis of the material of his
compositions, activities. The article seeks to define the contexts of the V. Runchak`s composing and
to detect the subjective and personal projections in his music.
The designation goal led to the application in the integrative comprehensive methodology,
based on scientific and special (art history), research methods and scientific approaches.
Specificity of V. Runchak author's works is characterized in the context of the modern
musical culture trends due to the postmodern art situation. The author has a general orientation of
his artistic and creative activity to the modern music avant-garde, while he knows to maintain his
national identity and connection to the traditions of the national and world culture.
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It is marked the spiritual and ideological, axiological, artistic and stylistic, and genre orientations
of the composer`s creative work. The width of his imaginative and topical as well as genre range has
been underlined there. The problems of V. Runchak`s compositions come to light within the limits of a
cultural dialogue, existing at the following levels: "tradition – innovation", "past – modern", "artist –
time", "classics – avant-garde", "common – individual", "laic – religious" etc.
The universalism of the author`s artistic mentality, his original direction to the innovational
search of forms and means of expression have been observed. The specifics of V. Runchak`s first-ofa-kind interpretation of the artistic tradition and the endeavours to the individualization of the
world perception through a "genre" have been characterized. The specific features of a modern
composing interpretation as well as the character of semantic rethinking of traditional genre canons in the Ukrainian composer`s creative work (antisonata, non-synphony, like a quartet), and
also the creation by the author of new mixes and specific transformations have been considered.
It has been noticed that the composer`s creative work bases on his extraversive direction
and it have been underlined his stylistic plurality and multiple lexemes. The paradoxical ability to
integration of the contrary content and language components has been observed. The uniqueness of
the artistic world in V. Runchak`s compositions, the saturation of his music with contractive stylistic
elements and the plurality of extramusical projections have been stressed.
The Ukrainian author`s subjective intentions make themselves evident in an unlimited fantasy
as for the creation of bright images and non-standard scenic situations, emotional generosity of author`s expression. They are reflected in the imaginative and psychological variety and the sense
bearing multiplicity of his compositions – in special portraits of modern existence, where the author
at the same time plays the role of an artist, scriptwriter, producer, actor and publicist.
There has been stressed that the author addresses to avant-garde, eccentric and parodic,
ironical and satirical and еpatage images. The projections of these images come into the light in the
compositions intentional structure, their intriguing titles, author`s remarks, and also in the performing
text, synthesizing the musical interpretation with the elements of an artistic play. There has been
defined the leading role of an instrumental music in V. Runchak`s creative work as a sphere of
conceptual generalization reflection, compositional and dramatic, genre, timbre and intonational
as well as performing innovations.
The presented results confirm the thesis of the versatility of the artistic world by B. Runchak
integrity of his nature, and the unity of the spiritual and moral values and ideals.
We made the conclusion that the reflection of the personality of the Ukrainian artist had
appeared in a bright musical talent, high life energy and creative activity, in the ability to create the
actual time of artistic ideas and expression mobility own unique perception of the world as well as
in a wide field of its integrative and multi-faceted artistic and creative activities.
The increased interest to V. Runchak`s personality and creative work in the modern musical
science, preconized further ways of theoretical comprehension of the Ukrainian author`s unique
creative world and his stylistic individuality components has been marked.
Key words: composer creativity, modern Ukrainian music, creative personality, artistic
individuality, author's concept, the musical avant-garde.

Актуальним завданням вітчизняного мистецтвознавства на початку ХХІ
століття є глибоке та усебічне вивчення феноменів української музичної культури та осягнення творчості самобутніх індивідуальностей, які визначають характер буття та провідні тенденції розвитку академічної музики сьогодення.
Однією з таких знакових постатей в художньо-комунікативному просторі
сучасної України є композитор і диригент Володимир Рунчак – яскрава й багатогранна особистість, яка усвідомлює власне призначення у мистецтві та у відповідності з цим формує свою життєтворчість. Підтвердженням даної тези є різнобічна,
енергійна та плідна діяльність музиканта, що розгортається у художній (виконав52
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ській та композиторській), педагогічній та музично-просвітницькій сферах. Про це
переконливо свідчать ініційовані та проведені майстром в Україні та за її межами
масштабні мистецькі проекти ("Нова музика в Україні"), фестивалі сучасної музики ("Kharkiv Contemporary" та ін.) та численні концерти.
Актуальність звернення до постаті В. Рунчака детермінована декількома
чинниками. З одного боку, вона визначається суттєвою розбіжністю між семантичною роллю креативної діяльності майстра та недостатністю її наукового
узагальнення в мистецько-культурологічній царині. З іншого боку, зумовлена
необхідністю обґрунтування специфіки композиторської творчості митця у
контексті сучасних художніх процесів та визначення її світоглядних, естетичних і стильових парадигм.
Огляд останніх наукових досліджень і публікацій із зазначеної проблематики виявив тенденцію посилення мистецтвознавчого інтересу до художнього
світу В. Рунчака, а також збільшення кола вчених, які визначають жанровостильову специфіку його творчості та її постмодерні прояви [1; 3; 4; 6; 7].
Разом з тим, незважаючи на суттєве зростання дослідницької уваги до
композиторської особистості В. Рунчака, окремі ракурси репрезентації його авторського "Я" й дотепер є недостатньо вивченими. За межами наукової експлікації залишається значна частина хорових та оркестрових опусів митця. Не
отримала відповідного теоретичного обґрунтування диригентсько-виконавська
та музично-організаторська сфери його діяльності.
Метою пропонованої розвідки є визначення контекстів композиторської
творчості В. Рунчака та виявлення суб’єктивно-особистісних проекцій в його
музиці.
Володимир Рунчак належить до генерації сучасних українських композиторів-експериментаторів, творчість яких відзначається неповторним модусом
світобачення та оригінальною художньою концепцією. Його стрімке входження
в простір академічної музики та утвердження мистецького "Я" в мозаїці стильових процесів сучасності припало на 90-ті рр. ХХ ст. – складний період розвитку вітчизняної культури, відзначений зміною світоглядної парадигми,
широким діапазоном жанрово-стильової багатогранності та значним оновленням національної композиторської школи. На формування авторської індивідуальності В. Рунчака та визначення стильових векторів його творчості в той час
помітно вплинуло активне засвоєння мистецького досвіду ХХ ст., зокрема новітніх композиторських технологій та безпосереднє спілкування з метрами музичного авангарду (Ф. Глобокаром, К. Губером, Е. Дєнісовим та ін.).
Для Володимира Петровича, як і для кожного митця, засадничим є зв’язок
творчості з конкретними суб’єктивно-особистісними рисами, характером, темпераментом та образом мислення. Колеги і друзі музиканта, дослідники його
творчості вважають В. Рунчака неординарною, відкритою до діалогу, комунікабельною, а також енергійною й творчою ініціативною особистістю, якій притаманні "відповідальність, небайдужість, щирість почуттів та висловлювань,
суспільний темперамент, колосальна працездатність" [2]. Митець займає активну
творчу, соціальну й громадську позиції, відкрито висловлює власні погляди на
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актуальні проблеми вітчизняної музики сьогодення. Свої ідеї автор декларує в
інтерв’ю та маніфестує у творчості, віддзеркалюючи їх в оригінальних (іноді
епатажних) назвах опусів ("Дайте дві шевченківські премії усім, хто хоче одну"
для двох саксофонів" та ін.). За відвертими висловлюваннями "думок вголос"
[5] композитора стоїть усвідомлення власної професійної гідності та відданість
обраній справі.
Найвиразнішою цариною мистецького вияву особистості та інтелектуальнохудожньої свідомості В. Рунчака є його композиторська творчість. Масштабна за
розмахом, ступенем концептуалізації ідей, образним наповненням і розмаїттям
жанрових орієнтирів, вона є індивідуальним втіленням духовно-світоглядних
орієнтирів, художньо-естетичних настанов та особистісних інтенцій митця і
людини сучасної доби. Ця сфера художньої реалізації майстра є проекцією постмодерного світобачення та композиторського мислення порубіжжя ХХ – ХХІ
ст. з притаманним йому універсалізмом, музично-технологічною спрямованістю
та скерованістю на створення синтетичного за природою, інтертекстуального звукового об’єкту.
Естетична парадигма творчості композитора визначається орієнтацією на
музичний авангард ХХ ст. та постмодерні арт-практики М. Кагеля, Дж. Кейджа,
Д. Лігеті, К. Штокгаузена та їх послідовників. Водночас автор зберігає свою
національну ідентичність та семантичні зв’язки з традиціями вітчизняної культури в її найважливіших духовних джерелах – культовому і фольклорному.
Дослідники вважають творчість В. Рунчака "…інноваційно-експериментальним, синтетичним мистецтвом, в основі якого – вільне оперування композиційними техніками, елементами творчих практик…" [3, 104]. Музика композитора
характеризується полілексичністю, інтертекстуальністю та здатністю до інтеграції протилежних змістовних і мовних складових. ЇЇ художньо-стильовий
простір утворюють сполучення контрастних елементів – репрезентантів різних
шарів музичної культури (фольклорного, культового, академічного, джазового)
та мистецьких традицій (від бароко до сучасного авангарду). Натомість, "інтонаційний словник" (Б. Асаф’єв) творів В. Рунчака є "… цільною й вивіреною
системою, кожний елемент якої стає носієм певної музично-образної ідеї. З
твору у твір переходять цілі інтонаційні комплекси, інтерпретовані завжди порізному – індивідуалізовано й винахідливо" [6, 34].
Автор апелює до складної дисонантної мови, експресивного тону висловлювання та експериментує у сфері звукотворчості, пропонуючи нестандартні
просторово-акустичні, темброво-колористичні рішення з широким включенням
алеаторичних та сонорно-кластерних комплексів. Його опуси сповнені низкою
позамузичних проекцій, зокрема "... сценічними елементами, візуалізацією образів, вербальним втіленням концепції, провокативністю, комунікативністю та
ін. факторами" [3, 102]. Натомість, авангардні стилістичні пошуки для композитора стають лише особливим чинником "занурення" у сучасний звуковий контекст та необхідним засобом комунікації.
Неповторність художнього світу, створеного В. Рунчаком, віддзеркалюється в образно-психологічному розмаїтті та смисловій множинності його творів,
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написаних для симфонічного і камерного оркестрів, хору, оркестру народних
інструментів, а також різних ансамблевих складів і сольного виконання. Діапазон охоплюваної в них проблематики виявляє багатогранність інтелектуальнодуховних і художніх пошуків українського автора та окреслюється межами широкого культурного діалогу ("традиційне – інноваційне", "минуле – сучасне",
"митець – час", "загальне – індивідуальне", "світське – духовне", "класика –
авангард").
В. Рунчак звертається до загальнозначущих, універсальних проблем буття, вписаних у різні образні та жанрові контексти, створює галерею музичних
"портретів" та сучасних ігрових ситуацій. Семантичну роль у контексті творчості композитора посідають твори духовно-релігійної та філософської спрямованості ("Contra spem spero" для квартету саксофонів, цикл "Зі мною ще хтось…,
три Заповіді Блаженства" для саксофону, труби і фортепіано). "<…> Комплекс
ідей, образів та мотивів, пов’язаних з духовно-філософськими пошуками митця,
реалізуються у його музиці з надзвичайним внутрішнім драматизмом та емоційною напругою" [4, 54].
Сакральна сфера у творчості В. Рунчака характеризується індивідуальним
підходом до тлумачення одвічних істин та набуває значення об’єкта рефлексії.
Апелюючи до різних християнських традицій (католицької, англіканської, православної), автор трактує релігійні образи як етико-філософську лірику, позначену суб’єктивно-особистісними переживаннями.
Прикладом засвоєння В. Рунчаком католицької духовної традиції є "Реквієм" на латинські канонічні тексти для сопрано, баритону і камерного ансамблю, симфонія для баяну, струнних, мідних, ударних, клавішних, читця, рокгрупи та відеоряду "Страсті за Владиславом" та ін. Звернення композитора у
цих творах до жанрів західноєвропейської духовної музики, барокових традицій у сполученні з сучасною композиторською технікою сприяють актуалізації
"минулого у сьогоденні" та здійсненню своєрідного діалогу часів і культурних
традицій.
Сутність культової музики як репрезентанта духовності втілено у хоровій
молитві "Отче наш" для жіночого голосу та жіночого хору на англомовні тексти, концерті-канті "Оспівуючи Різдво Господнє" для мішаного хору і дитячих
голосів на канонічні тексти Євангеліє від св. Луки та ін. Ці твори відзначаються
розмаїттям композиційних рішень та складністю сучасного хорового письма (з
використанням сонорних та алеаторичних прийомів, поліпластової фактури, засобів інструменталізації хорової тканини). Синтезуючим началом та концептуальною віссю духовно-хорової музики В. Рунчака є гуманістичний зміст та
позачасова значущість морально-етичних цінностей людства.
Духовно-цінністі орієнтири особистості композитора, національна ментальність мислення зумовлюють інший модус його творчості, пов’язаний з відтворенням українського фольклорного мелосу. Сполучення сучасних тенденцій
з оригінальним авторським прочитанням народних образів ілюструють: "Фолкконцерт" для камерного складу, фолк-кантата "Чумацькі пісні" для оркестру
народних інструментів та баритону на народні слова та ін.
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Широту і багатогранність авторського "Я" відображує жанрова палітра
музики В. Рунчака, що розшифровує і деталізує загальну концепцію його творчості, тим самим, сприяючи збагаченню сприйняття індивідуальності майстра.
Композитор звертається до монументальних циклів (симфонії, концерту, кантати,
реквієму, сюїти) та апелює до камерних жанрів музичної культури. Оригінальність
художнього мислення В. Рунчака, його скерованість на відкриття нових сенсів
світовідчуття відбивається на характері інтерпретації обраних ним жанрових
моделей. Автор експериментує з усталеними канонами та переосмислює їхню семантику з позиції постмодерного бачення (антисоната, несимфонія, неконцерт).
Спрямованість на індивідуалізацію відтворення картини світу "крізь жанр"
виявляється у створенні ним жанрових мікстів (концерт-кант, кантата-реквієм).
Специфіку творчості митця визначає її буття не лише в художньому вимірі,
але й у гуманітарно-просвітницькому. Цим зумовлена особлива комунікативна інтенціональність музики автора, її орієнтація на естетичні потреби та особливості
сприйняття сучасної аудиторії. Враховуючи ""кліповість", "короткометражність"
мислення сучасної людини, її жагу до видовищ, активного сценічного руху" [1],
композитор створює яскраві образи й нестандартні музично-сценічні ситуації, застосовує ефектні виражальні засоби та виконавсько-технічні прийоми.
Найзначнішою сферою концептуальних і жанрових узагальнень, композиційно-драматургічних та виконавських інновацій є інструментальна музика
В. Рунчака, що охоплює програмні симфонічні ("In memorian", "Con mesto
sereno", "Симфонія плачів"), камерно-симфонічні опуси ("Пам’яті Б. Лятошинського", "Духовні піснеспіви" для фортепіанного тріо та струнного оркестру),
твори концертного жанру ("Fortepiano, концерт для симфонічного оркестру без
фортепіано"), сюїтні цикли ("Портрети композиторів" для баяну), ансамблеву
музику для різних складів (цикл "Квадро-музика", антисоната для двох фортепіано і метроному "Розмова з часом") та сольні мініатюри.
Справжньою мистецькою лабораторією темброво-акустичних пошуків та
експериментів у сфері інструментального театру постає камерно-інструментальна
творчість автора, відзначена тематичною багатогранністю, розмаїттям образноемоційного висловлювання та неординарністю трактування виконавського потенціалу. Саме у цій царині виникає мозаїка ексцентрично-пародійних образів
та ігрових сенсів, втілення скерцозно-іронічного начала, перформансу, які віддзеркалюють притаманний авторові гумористичний ракурс світосприйняття. В
камерних опусах концентрується виконавська віртуозність, сюжетність та відбиваються такі риси стильової атрибуції композитора, як концертність і театральність, що синтезує музичне прочитання зі сценічними елементами.
Модуси і грані концертності розкриваються в спрямованості опусів композитора на відкриту "репрезентативність", виявляються в опорі на принципи
концертування, драматургію контрастів. Театральність міститься у програмних
назвах творів, авторських ремарках та виявляється через засоби персоніфікації
музичних інструментів, набуваючи "узагальнення через тембр", мислення "тембрами-образами", "тембрами-ситуаціями". Автор впроваджує в композиційний
план елементи сценічної дії (пересування музикантів сценою під час виконання),
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використовує мімічні епізоди і розмовні репліки. Показовим у цьому плані є "Парад віртуозів" для квінтету дерев’яних духових, "(pia)NO TROMB ONE, не один
тромбон, а "на двох" з фортепіано", "SAX (tet a tet)" для двох саксофонів та ін.
Концертно-театральні виміри творчості майстра значною мірою відбиваються у скерованості на фігуру виконавця – "людини граючої", яка одночасно
виступає в амплуа музиканта-віртуоза, інтерпретатора та соліста-актора. Концепт "людини граючої" в авторській версії В. Рунчака яскраво ілюструють сольні опуси quazi-циклу "Homo ludens", що є сполученням сучасної виконавської
віртуозності, змістовності та сценічної репрезентативності [5, 12].
Отже, композиторська творчість В. Рунчака утворює складний індивідуально-стильовий контекст, який виявляє духовний діапазон особистості автора та
специфіку його інтелектуально-художньої свідомості. Вона позначена екстраверсійною спрямованістю мислення митця та базується на загальних філософськокультурологічних і художньо-естетичних засадах, властивих сучасній композиторській практиці. Специфіку творчості композитора визначає естетична орієнтація на сучасний музичний авангард при збереженні національної ідентичності та
причетності до глибинних традицій вітчизняної і світової культури.
Зростаючий інтерес до творчої постаті Володимира Рунчака у сучасній
музичній науці зумовлює подальші шляхи теоретичного дослідження унікального творчого світу українського автора та складових його стильової індивідуальності. Перспективним напрямом подальших музикознавчих розвідок вбачається
висвітлення диригентсько-виконавської та культурно-просвітницької діяльності
митця, спрямованої на широку презентацію сучасної української музики у європейському та світовому художньому просторі.
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THE INTENSIONS OF MODERN CLASSICAL GUITAR SCHOOLS:
ACHIVEMENTS OF BRITISH PLAYERS
In the article the intensions, which define the dynamics of renovation of the academic guitar
performance of XX – XXI centuries are studied and systematized. The processes of differentiation,
convergence, extrapolation, assimilation, integration, universalization, globalization, marked as
conditional for the development of modern Western European, Eastern European, American and
Asian guitar schools. On example of the creative achievements of Julian Bream, John Williams,
David Russell, Paul Galbraith the contribution of the British guitar school in the further strengthening
of the academic positions of guitar art, the enriching its performing traditions and innovations is
analyzed.
Key words: guitar art, intensions, guitar performing schools, British guitar school.
Іванніков Тимур Павлович, кандидат мистецтвознавства, докторант кафедри теорії та
історії музичного виконавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
Інтенції сучасних класичних гітарних шкіл: досягнення британських виконавців
У статті систематизовані інтенціі, які визначають динаміку оновлення академічного
гітарного виконавства ХХ – ХХІ століть. Процеси диференціації, конвергенції, екстраполяції,
асиміляції, інтеграції, універсалізації, глобалізації відзначені як такі, що обумовлюють розвиток
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сучасних західноєвропейських, східноєвропейських, американських, азіатських гітарних шкіл. На
прикладі творчих досягнень Джуліана Брима, Джона Вільямса, Девіда Рассела, Пола Голбрайта
проаналізовано внесок британської гітарної школи у подальше посилення академічних позицій
гітарного мистецтва, збагачення її виконавських традицій та інновацій.
Ключові слова: гітарне мистецтво, інтенції, гітарні виконавські школи, британська
гітарна школа.
Иванников Тимур Павлович, кандидат искусствоведения, докторант кафедры теории и истории музыкального исполнительства Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского
Интенции современных классических гитарных школ: достижения британских
исполнителей
В статье систематизированы интенции, определяющие динамику обновления академического гитарного исполнительства ХХ – ХХІ веков. Процессы дифференциации, конвергенции, экстраполяции, ассимиляции, интеграции, универсализации, глобализации отмечены
как обусловливающие развитие современных западноевропейских, восточноевропейских,
американских и азиатских гитарных школ. На примере творческих достижений Джулиана
Брима, Джона Вильямса, Дэвида Рассела, Пола Голбрайта проанализирован вклад британской гитарной школы в дальнейшее усиление академических позиций гитарного искусства,
обогащение ее исполнительских традиций и инноваций.
Ключевые слова: гитарное искусство, интенции, гитарные исполнительские школы,
британская гитарная школа.

Panorama of modern guitar performance, at first glance, reflects two opposite
routes of the development – the reinforcement of specific, local national traditions
and the strengthening of the process of globalization. Both directions are productive
in terms of cultural interaction, the active exchange of contacts, accumulation of
personal achievements and sensitivity to other people's experience. In our days, the
overall picture of progress of the guitar schools looks extremely dynamic with flares
of new names, dynasties, generations of virtuoso musicians, by impressing of
unprecedented scale of concerts and an arsenal of new techniques. The current state
of the academic guitar performance is characterized by the interplay of a number of
intensions affecting the development of any guitar school. Identification of these
intensions and their expression in creativity of most prominent representatives of
British guitar school is the goal of this article.
Performing schools as "a kind of cultural tradition" [4, 12] carry a steady
reserve of hereditary information and transmits it over synchronic and diachronic
channels of succession: passes in direct contact "teacher-student" or indirectly.
Performing school as a part of the national culture is not only aimed at expanding of
the genesis, consolidation of experience, further development of the accumulated
achievements, but is sensitive to the traditions of other schools, their assimilation,
"national assimilation of the perceived" [7, 8], often – to the diffusion of "free
placement of elements of one tradition between the elements of the another" [7, 15].
The most authoritative performing schools are able to extrapolate their own traditions,
resulting in formation of synthesis, diffusion, convergence of traditions (toe, interassimilation), also are produced universal performing norms. They are developed by
generations of musicians, schools.
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In the second half of the twentieth century, the general picture of renovation of
guitar performance is somewhat different than in the first half. Along with the guitar
schools, long and well-established in the field of solo performances thanks to centuriesold experience of playing the guitar (for example, Spanish guitar school), the Eastern
and Latin American schools who are already quite advanced, professionally equipped,
academic, full in its self-determination are moving to the leading positions. Asian
schools are in process of becoming with demonstration of bright creative
achievements. Each guitar school has its history, the specific development, its leaders
and followers.
Next intensions can be traced in the process of summing up the most significant
achievements of the most influential of these schools:
– differentiation (from the Latin. Differentia – the difference) means separation,
dismemberment different vectors of guitar performance according to the specifics of
national traditions;
– extrapolation (from the Latin. Extra – over, out; and polio – straightening,
unchanged) – the process of distribution (transport), abilities, skills, experience and
traditions of one school to another;
– assimilation (from the Latin. Assimilation – merger, assimilation) – the
assimilation of cultural tradition of guitar school, their incorporation into national
niche musical art and education;
– integration (from the Latin. Integratio – restoration,) is a state of connectedness,
embeddable individual elements of various cultures and traditions of performing a
single system, as well as the process leading to such a state;
– convergence (from the Latin. Converge – convergence) characterizes the
process of convergence, assimilation of different cultures performing, erasing boundaries
and differences between them;
– universalization (from Eng. Universalize – unify) reflects the general
distribution, the introduction of the accumulated cultural traditions of different
schools;
– globalization (from the Latin. Globus – ball) reflects the growth of local
(national and regional) phenomena of guitar art in a global phenomenon, and its
transformation into an integrated global environment; association, the internationalization
of cultural traditions and values, the achievement of the supranational level of
standardization and harmonization in the performing and design methods and
techniques.
The process of differentiation of guitar schools by ethno-geographical and
regional lines formed historically. It is currently represented by the modern guitar
schools that can be organize on the basis of national origin and degree of influence:
1) from Western European guitar schools the most reputable is Spanish school
(Pepe and Angel Romero, Gabriel Estarellas, Maria Guzman, Francesco de Paula
Soler, Pablo Sainz Villegas, Ricardo Gallen), Italian school (Oscar Ghiglia, Angelo
Gilardino, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Marco Aurelio Zani de Ferranti),
German school (Thomas Muller-Pering, Tilman Hoppstok, Hubert Kappel ), English
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school (Julian Bream, John Williams, David Russell, Paul Galbraith, Nigel North),
French school (Alexandre Lagoya, Roland Dyens, Jeremy Jouve, Olivier Chassain);
2) between Eastern European guitar schools can be distinguished: Czech school
(Stepan Rak, Pavel Steidl, Vladislav Blaha), Polish school (Krzysztof Pelech, Marcin
Dylla, Lukasz Kuropaczewski), Balkan school (Zoran Dukic, Dusan Bogdanovic,
Denis Azabagic, Goran Krivokapic, Ana Vidovic), Greek school (Kostas Kociolis,
Antigoni Goni, Elena Papandreou), Russian school (Alexander Frauchi, Evgeny
Finkelstein, Alexey Zimakov, Dimitri Illarionov), Ukrainian school (Vladimir
Docenko, Valery Petrenko, Roman Viazovsky and others);
3) in the America’s continents we note the US school (Manuel Barrueco,
Christopher Parkening, Sharon Isbin, David Starobin, Eliot Fisk, Los Angeles Guitar
Quartet), Cuban school (Leo Brouwer, Jesus Ortega, Joaquin Clerch), Brazil school
(Assad Duo, Fabio Zanon, Brazilian guitar Quartet);
4) between Asian schools the most representative are Japanese school
(Katsuhito Yamashita, Tadashi Sasaki, Ichiro Suzuki, , Kaori Muraji), China school
(Chen Zhi, Xuefei Yang, Beijing Guitar Duo), South Korea school (Bae Chang Hym,
Ko Jung Jin), Vietnam school (Hai Thoai, Quang Hue, Phan Dinh Tan).
In the dynamics of renovation of traditions of the national guitar schools we
can consider the effect of all the above intensions, which manifested in each case in
different proportions and with different power of expression. The strength of these
intensions in the development of any performing school depends on the scale and
success of the creative activity of its most prominent representatives. For British
guitar school, undoubtedly, such influential musicians are Julian Bream, John
Williams, David Russell, Paul Galbraith and others.
Julian Bream (1933) – an outstanding guitarist and lutenist, the founder of
modern British guitar school. Musical and stylistic interests of Bream in scenic lute
repertoire (as related instruments and other field of performing) has to enrich the
guitar performing traditions, multiplying list of guitar transcriptions of lute music of
the Renaissance. On the other hand, the desire to increase the range musician
contemporary works, specially created for the guitar, pushed him to the many
creative initiatives.
Early in his career he turned to I. Stravinsky, P. Hindemith, D. Shostakovich to
write the music for the guitar, but – without any success. However, he managed to
interest his compatriots – the British composers: Benjamin Britten, Malcolm Arnold,
Reginald Smith Brindle, Lennox Berkeley and Stephen Dodgson. As a creative
response to the initiative of John Bream were created "Nocturnal" (1963) by
B. Britten, "Nocturne for Guitar Solo", "El Polifemo de Oro" by R. Smith Brindle
(1956), "Five impromptus" (1968) by R. Bennett, Sonatina by L. Berkeley (1957) and
other works. Bream was first performer of all of them. Bream’s authority in academic
circles was so high that many famous composers from different countries dedicated
to him their works: "Drei tientos" (1958) by H. W. Henze, "Ballade-Phantasy" by
T. Eastwood, "Paseo" by P. Fricker, "Five Bagatelles" by W. Walton, "The Blue
Guitar" by M. Tippett, "Sonata" by T. Carrey, "Suite" by G. Swain, "All in Twilight"
by T. Takemitsu, "Concerto elegiaco" and "Sonata" by L. Brouwer .
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Of course, J. Bream played also already popular guitar works by Heitor VillaLobos, H. Turina, F. Moreno-Torroba, but his new British repertoire was original.
"Sonatina" (1957) by L. Berkeley and "Nocturnal" (1963) by B. Britten in Bream’s
performing entered to the modern concert everyday life and is still considered one of
the best guitar works of the twentieth century. With such mainstream works in his
repertoire John Bream upgraded guitar concert program. It became more continuous,
seamless, the original and widescale, compared with the earlier standard of repertoire,
enriched of miniatures and transcriptions.
After Julian Bream we should note creativity of other famous British guitarist –
John Williams (1941). One of the best students of Andres Segovia D. Williams found
himself true virtuoso. His mastery in 1960–1970 years established a new level of
guitar technique. He played a huge number of concerts each year throughout the
world, and his discography to this day remains one of the largest. From 1958 to 2014
he recorded more than 150 discs and CDs. Such potency in sound recordings is
explained by the wide field of interests of guitarist. John Williams throughout his
career, participated in numerous musical projects, in which in addition to classical
music often sounded jazz, folk, country and even pop music. Biographer of
J. Williams William Starling described the creative intentions of the two leading
British guitarists of the older generation: "Julian Bream was an important person in
John Williams' background as he was building his career. Eight years John's senior,
Bream represented a different school of musical expression, and while Segovia was
creating an audience for the "Spanish" guitar around the world, Bream focused on
creating a new repertoire, commissioning and playing new works by British classical
composers (Berkeley, Bennett, Britten, Maxwell-Davies, Tippett, Walton, etc.).
Williams, on the other hand, had always preferred to approach and absorb other
strains of music, notably folk, jazz and even pop)" [6, 87].
The active role of J. Williams in the promotion and popularization of the guitar
art cannot be overstated. As the world's leading artist he discovered the name of the
Australian luthier Greg Smallman. Design features of his classical guitar provided a
wider dynamic range than the traditional one. So, at present, there are numerous
followers, luthiers all over the world, who applied his new method of construction of
the guitar.
The most prominent representative of the next generation of British guitar
school can rightly be called David Russell (1953). A virtuoso performer and teacher,
winner of numerous awards, has not less significant influence on the formation of the
British guitar art. His name is included in the elite of concert virtuoso musicians of
our time. Among other outstanding representatives of the British guitar school –
J. Bream, J. Williams, P. Galbraith, E. G. Devine, N. North, as well as the leading
masters of guitar schools of America, Europe, Asia (Manuel Barrueco, Katsuhito
Yamashita, Leo Brouwer, Fabio Zanon, Costas Kocholis, Victor Mikulka, Sharon
Isbin, Roland Dyens, Tilman Hoppstok, Pepe and Angel Romero, Zoran Dukic, Pavel
Steidl, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Sergio and Odair Assad, Franco Platino,
Antigoni Goni) David Russell has had a significant influence on the formation of
contemporary artistic avant-garde of the guitar art. Along with the concert and
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educational activities, he has taught a galaxy of his followers. His well-known pupils
are M. Palmer, E. Costa, A. de Contreras, J. Kerry and others.
David Russell is well known among professionals and fans of guitar art as one
of the most sought-after classical guitar performers. Every year he plays a record
number of recitals (up to 200). In 2004, D. Russell was awarded the prestigious
Grammy Award for the album "Aire latino", recognized as the best in the category of
"classical solo instrumental music". For the entire history of this competition awards
such rank it was awarded a few guitarists – Brazilian artist Laurindo Almeida (1960,
1961, 1964), English virtuoso Julian Bream (1966, 1971) and Los Angeles Guitar
Quartet (2004). Such creative triumphs reflected the process of strengthening the
position of guitar in an academic performing.
This is a musician with a phenomenal technique and unusually thin lyrical gift. In
a review of the Russell’s concert placed in the Italian newspaper "Il Gazzettino di
Treviso", the musician was called "Lord of the guitar" [5, 2], meaning his harmony,
power and at the same time sophisticated elegance of his playing: "Everything he takes
seems charming; his guitar "sings" melodious, gently tapping such colors and nuances in
the music, which the listener may have no idea ..." [5, 3]; "Russell – the undisputed
"maestro" of the guitar, synthesis of Segovia’s school and Julian Bream’s British school
enriched extraordinary sense of color and musical taste" [1, 5]; "David Russell may be
named Glenn Gould of the guitar whom Baroque music is certainly close. He, like no
other, is able to maintain a steady stream of Baroque works almost like a clock with
precision, revealing at the same time the average vote in the three- or four-part structures
with incredible technical ease" [1, 5]. These and many other features can be found in
various foreign newspapers and magazines: "Acoustic guitar", "Classical guitar", "Guitar
review", "Il Tempo", "Guitart", "Seicorde", "Gitaarview" and others.
A significant contribution of David Russell to the development of guitar art is
also measured by his methodical achievements. British virtuoso did not issue special
papers on the technique of playing the guitar, like many "schools" that in excess were
released in different languages by other educators. This situation is largely due to
extremely tight annual schedule of concert performances of the musician. However,
the book "The David Russell technique in 165 councils" [3] was published based on
visits to numerous seminars and masterclasses of maestro by his disciple and follower
of Antonio de Contreras. It is essentially a collection of short but very intensive and
valuable tips, which reflect the guiding principles of the formation and development
of guitar performing art of British guitarist. Toolkit includes several sections devoted
to the basic elements of the performing unit: appliances (about technology in
general), the left hand ("change of position", "compression-tension", "vibrato",
"legato of grace notes", "glissando", "barre"), the right hand ("arpeggios, chords",
"about disposition of the hands", "attacking of fingers", "thumb", "dynamics",
"timbre", "tremolo", "trill", "co-ordination of hands"), music ("phrasing, accents",
"harmony", "rhythm", "some remarks on the style and form", "training method"), a
public performance. It should be noted that the book contains practical advice is, in
many respects are unique finds David Russell. The book notes, in particular, the
general stylistic differences in the performance of grace notes in romantic and
63

Музикознавство __________________________________________ Ivannikov T.
baroque music: "Romance gruppetto – very sensual, performed slowly, almost
without underlining the first note. Baroque gruppetto is more abstract, they have to
run faster and with an emphasis on the first note" [3, 4]. For using technique of
arpeggio in sequence of chords D. Russell recommends "make arpeggio in
harmonically unstable chords (dominant, dissonance). On the contrary, it is not
necessary to make arpeggio in sustained chords, resolutions: play all the notes at once
quietly and softly" [3, 7]. To decrease the rustles in the sound extraction we should
pay attention to the fact that "the sound of the nail occurs only when the finger slides
too long on string. Make the attack sharply, with one blow, and you get rid of this
noising rustles. Proper attack – a question of speed, not strength: learn how to
perform a quick attack with a strong pressure on the string, and with a weak" [3, 16].
The book "The David Russell technique in 165 councils" surely allows to study many
subtleties of performing techniques and significantly enriches the personal arsenal of
technical skills of playing the guitar, that, in turn, is undoubtedly a significant
achievement of the British guitar school.
In modern academic guitar performance along with the classical six-string
guitar became widespread seven-, eight-, of ten-strings instruments of similar design,
but with a wider fretboard that contains standard six strings and the extra basses. In
recent years, significantly increased its interest in the new varieties – eight-strings
"Brahms guitar". It has a number of indisputable advantages and improvements. Paul
Galbraith – another well-known British guitarist and the main initiator of the innovative
guitar – said in an interview about the specific features of the instrument: "I realized
that the possibilities of such eight-strings instrument significantly expand the range of
musical works available for playing the guitar. Arrangements of Lute music from the
Renaissance to the late Baroque, built with more natural fingering, allow maintain a
completely original tessitura, and sometimes the tone of the original. In fact, now we
have the opportunity to play the lute music of the Renaissance right in the tablature.
Added strings even in the original works for the six-string guitar make much easier
texture to play, providing better control of voice and phrasing" [2, 6].
Guitar repertoire and discography enriched with new masterpieces of piano and
string music of different epochs thanks to the brilliant performance skills of Paul
Galbraith and his many talented arrangements and transcriptions. Original
arrangements of the music of J. Haydn, W. Mozart, C. Debussy, M. Ravel, J. Brahms,
E. Grieg become the property of the new guitar repertoire, expand the scope of
aesthetic and stylistic perception of the instrument. They also testify to the powerful
process of extrapolation of the world's musical heritage through the British guitar
school, the universalization of the new sides of the guitar performance related with
modifications of classical instrument.
Summing up, it should be noted that British guitar school made a significant
impact on the development of modern guitar art. It extrapolated the best examples of
lute and vihuela music, new performing standards, and also it provided the integration
into the global academic culture of performing thanks to close cooperation with the
leading composers of our time.
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ И НЕМЕЦКОЙ KUNSTLIED В ВОКАЛЬНОМ
ЦИКЛЕ ХУАН ЦЗЫ "ТРИ ЖЕЛАНИЯ РОЗЫ"
Установлены функциональные связи между удаленными во времени и пространстве явлениями – классической китайской поэзией и немецкой Kunstlied, синтез которых определяет жанровую специфику китайской художественной песни ХХ века и созданный на ее основе вокальный
цикл Хуан Цзы "Три желания розы". Среди общих черт, присущих китайской поэтической традиции и немецкой Kunstlied и синтезированных в вокальном цикле Хуан Цзы, – принцип "пейзаж в
эмоциях", развитие тем возвращения, тоски по родине, одиночества, желания, смыслообразы
весны, воды, цветка, вопроса, сквозь призму которых раскрывается внутренний мир Героини.
Ключевые слова: китайская художественная песня, китайская классическая поэзия,
немецкая Kunstlied, вокальный цикл, интонема.
У Хун Юань, асистент-стажист кафедри сольного співу Харківського Національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського
Синтез традицій класичної китайської поезії і німецької Kunstlied у вокальному
циклі Хуан Цзи "Три бажання троянди"
Встановлено функціональні зв’язки між віддаленими у часі й просторі явищами – класичною китайською поезією та німецькою Kunstlied, синтез яких визначає жанрову специфіку китайської художньої пісні ХХ століття та створений на її основі вокальний цикл
Хуан Цзи „Три бажання рози". Серед спільних рис, властивих китайській поетичній традиції і німецькій Kunstlied, що синтезовані у вокальному циклі Хуан Цзи, – принцип "пейзаж в
емоціях", розвиток тем повернення, журби за батьківщиною, одинокості, бажання, смислообрази весни, води, квітки, питання, крізь призму яких розкрито внутрішній світ Героїні.
Ключові слова: китайська художня пісня, китайська класична поезія, німецька
Kunstlied, вокальний цикл, інтонема.
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Wu Hong Yuan, assistant-probationer of the solo singing chair, Kharkiv National Kotlyarevsky
University of Arts
Synthesis of Chinese classical poetry tradition and German Kunstlied in a vocal cycle
by Huang Zi "Three Desires of a Rose"
Qing Zhu and Zhao Yuan Ren created in the 1920th the Chinese art song on the basis of
creative reconsideration of traditions of the German Kunstlied. It has got recognition as a national
genre in musical culture of the latest China. The representative of the next stage in the history of the
genre ( the 1930th years) is Huang Zi who, in development of Zhao Yuan Ren’s tradition, used the
lyrics of modern poets. Historical value of Huang Zi’s works is determined by fact that he was a
founder of a romantic vocal cycle in the Chinese music of the XX century (a cycle of the Chinese art
songs). A vocal cycle of Huang Zi "Three Desires of a Rose" (1932), created on the poems of
modern poets – Wei Hanchang and Long Chi, showed the characteristic processes of the traditions’
interactions in Chinese art of the XX century. They led to the Chinese classical poetry and the
innovations which are out of national culture.
The selected poems by Huang Zi contain a lot of connections with the traditional classical
Chinese poetry based on idea of eternal return. The idea of eternal return is embodied in the vocal
cycle "Three Desires of a Rose" by interacted between each other themes, images and symbols
which have been created during "Seven Golden Ages" in the history of the Chinese poetry. Specifics
of manifestation of a priority of individual in a vocal cycle Huang Zi include the tradition of the
German Kunstlied. In the poetic texts which are the basis for songs a system of the interconnected
symbols which is characteristic for classical Chinese poetry appears, the musical dramatic art of a
vocal cycle contains system of the intonations of the European-Romantic origins.
Establishment of synthesis specifics of classical Chinese poetry traditions and the German
Kunstlied as genre line of a vocal cycle Huang Zi "Three desires of a rose" represents an actual
problem of modern musicology. It allows us to establish connections0 of uncasual type between far
in time and space the art cultures.
The poems which made a verbal basis of the cycle are united by the veiled following to
traditions of ancient Chinese "poetry of gardens and fields" (shanshui). Preservation of its main
lines is testified by sounding of a voice of the lyrical hero as voice of heart, inseparability of a
landscape from emotions. The landscape in emotions is the principle of national Chinese poetry
which kept its value till nowadays. This principle is also close to the principle of transfering feeling
through a landscape, inherent to the European romanticism reflecting in Kunstlied.
According to the genre nature the first and second songs of a cycle can be ranked as "songs
of despair". They were once created by poet Qu Yuan who made a poetic revolution in one and a
half centuries after Confucius. The content of the third song of the cycle is correlated with frank
pleasure of the sensual nature, belonged to works of Tsao Zhi, a poet ІІ century.
In poems of different poets the composer finds the threads and images (poetic and musical)
what allows us to unite songs in a vocal cycle. They are the nature to the person, melancholy for life.
We observe the principle of "a landscape in emotions" in each of poems. In the first song of the
cycle, the fine spring nature seems to be miss with the Heroine who is homesick, showing the mood of
see off that wearies the soul of main character. The second song represents an image of the Woman who
is grieving for the husband and losing her beauty. According to tradition of the Chinese classical
poetry, the beauty of soul and feelings of the Heroine concentrated in right matrimonial love. The
development of a subject of melancholy unites two initial songs of the cycle. The first one tells us about
the homesickness, the second one says about beloved husband. In the third song, the icon of the Maiden
Rose asks a wind and a rain, the "passionate passerby" who was fallen in love with her not to destroy
her beauty. So from song to song there is a statement of idea of beauty in unity of its external and
internal manifestations in a vocal cycle. Discovery of an icon of beauty is realized by the principle of "a
cycle of concepts" that are characteristic for classical Chinese poetry.
Sense-forming musical images of a cycle where the special role belongs to intonema of
silent waves, the fallen-down flowers, a rain, a question, desire are established.
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Functional communications between the phenomena removed in time and space – classical
Chinese poetry and the German Kunstlied which were united in "Three desires of a rose" by Huang
Zi defined genre specifics of the Chinese art song of the XX century and a vocal cycle. There is the
principle of landscape in emotions among the common features inherent in the Chinese poetic
tradition and the German Kunstlied synthesized in a vocal cycle Huang Zi. The development by that
of return, homesickness, loneliness, desire, a image of spring, water, a flower are the mirror of the
inner world of the Heroine reveals.
Key words: Chinese art song, Chinese classical poetry, Kunstlied, vocal cycle, intonema.

Возникшая в 1920-е годы в творчестве Чин Чжу и Чжао Юань Женя
китайская художественная песня, созданная на основе творческого переосмысления немецкой Kunstlied, вскоре получила значение национального жанра,
представляющего музыкальную культуру новейшего Китая. Если Чин Чжу при
сочинении китайской художественной песни преимущественно опирался на
стихи классической поэзии древнего Китая, то Чжао Юань Жень предпочитал
привлекать в качестве поэтического прообраза стихи современных поэтов (в
том числе свои собственные). Представитель следующего этапа в истории жанра (1930-е годы) – Хуан Цзы, в развитие традиции, заложенной Чжао Юань
Женем, обратился к стихам современных ему поэтов. Историческое значение
творчества Хуан Цзы обусловлено тем, что он явился создателем романтического вокального цикла в китайской музыке ХХ века (цикла китайских
художественных песен). Вокальный цикл Хуан Цзы "Три желания розы" (1932)
на стихи современников композитора, поэтов Вэй Ханьжчана и Лун Чи, отобразил характерные для искусства Китая ХХ века процессы взаимодействия традиций, восходящих к китайской классической поэзии, и новаций, выходящих за
пределы основ национальной культуры.
В отобранных Хуан Цзы стихотворениях содержится множество нитей,
соединяющих их творчество с традиционной классической китайской поэзией.
Это объясняется спецификой развития китайской литературы, основанной на
идее вечного возвращения. В стихотворениях, вошедших в вокальный цикл
"Три желания розы", идея вечного возвращения воплощается благодаря взаимодействующим между собой темам, образам и символам, сформированным в
течение "семи золотых веков" в истории китайской поэзии (по В. Алексееву
[1]). В стихотворениях, составивших поэтическую основу цикла, сохранен
принцип древней китайской поэзии, согласно которому поэт должен осознавать
свое место в мироздании, трактуя "приоритет индивидуального" как "синтез
предшествующего опыта поколений" [4, 23]. Специфика проявления приоритета
индивидуального в вокальном цикле Хуан Цзы (как и в китайской художественной песне в целом) заключается не только в синтезе национальнопоэтических традиций, но и благодаря включению в качестве элемента этого
синтеза традиций немецкой Kunstlied. Если в поэтических текстах, положенных
в основу песен, возникает система символов, характерных для классической китайской поэзии, взятой в ее историко-художественной целостности, то музыкальная драматургия вокального цикла содержит систему интонаций-знаков,
указывающих на их европейско-романтическое происхождение.
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Установление специфики синтеза традиций классической китайской поэзии и
немецкой Kunstlied как жанровой черты вокального цикла Хуан Цзы "Три желания
розы" представляет собой актуальную задачу современного музыковедения, поскольку позволяет установить связи аказуального типа [2; 3] между удаленными во времени и пространстве художественными культурами – европейской и китайской.
Цель данной статьи – установить специфику синтеза традиций классической китайской поэзии и немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы "Три
желания розы".
Избранные Хаун Цзы три стихотворения, составившие вербальную основу цикла, объединяет опосредованное, завуалированное следование традициям
древней китайской "поэзии садов и полей" – шаншуй. О преломлении традиций
"поэзии садов и полей" в стихотворных текстах вокального цикла Хуан Цзы
свидетельствует сохранение ее главных черт: во-первых, голос представленного
в ней лирического героя звучит, как "голос сердца" (по определению В. Алексеева), во-вторых, пейзаж неотделим от эмоций. Пейзаж в эмоциях – принцип национальной китайской поэзии, сохранивший свое значение вплоть до наших
дней и близок принципу передачи чувства сквозь пейзаж, присущего европейскому романтизму (нашедшему отражение и в немецкой Kunstlied). Если китайская классическая "поэзия вод и гор", к которой обратился Чин Чжу в
знаменитой песне "Великая река течет на Восток", тяготеет к раскрытию образов
героического прошлого, то в поэтических шедеврах ХХ века, включенных в
вокальный цикл Хуан Цзы, пейзаж служит раскрытию лирического содержания.
По своей жанровой природе первая и вторая песни цикла могут быть причислены к "песням отчаяния", образцы которых некогда были созданы поэтом
Цюй Юань, осуществившим "поэтическую революцию через полтора столетия
после Конфуция" [1, 89-90]; содержание третьей песни цикла соотносимо с "откровенной радостью чувственной природы", свойственной творчеству поэта
ІІ века н. э. Цао Чжи.
В стихотворениях, принадлежащих перу разных поэтов, композитор обнаруживает взаимодействующие сквозные темы и образы (как поэтические, так
и музыкальные), позволяющие объединить песни в вокальный цикл. Поэтическим текстам песен свойственна черта, присущая классической китайской поэзии – "кажущееся внимание" природы к человеку. Природе приписывается
"постижение … мыслей" человека, "участие к его горю, созвучие его душевным
движениям, в особенности, когда он один, с открытым свободным сердцем, далеко от смрада насиженных мест, приобщает себя в величавой тишине к ее лику"
[4, 23]. Объединяет песни цикла и такая важная для китайской поэзии тема, как
"тоска по жизни, о которой только мечтаешь" [1, 100].
Действие принципа пейзаж в эмоциях взаимодействует с развертыванием
в вокальном цикле Хуан Цзы темы поиска "спасения в природе" [4, 17], истоки
которой восходят к конфуцианству. Ее развертывание предполагает отъединение героя от его окружения, бегство "из мира и карьеры" [4, 17]. Обретенное
одиночество позволяет изгнаннику ощутить спасительную роль созерцаемой
им природы, навевающей мысли о бесконечности мироздания.
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В каждом из стихотворений, благодаря действию принципа "пейзаж в
эмоциях", отражена "мощь и глубина китайского образа" [4, 15]. В первой песне цикла прекрасная весенняя природа словно бы грустит вместе с Героиней,
тоскующей по родине, передавая настроение расставания", томящее ее душу
("За окном кукушка плачет"; "опавшие цветы", плывущие "по тихим волнам").
Вторая песня представляет образ Женщины, которая, тоскуя по мужу, утрачивает свою красоту ("Посмотрит в зеркало, наверное, похудела. Она не в себе,
чтобы заботиться о волосах и прикрепить диадему"). Однако в чувстве верной
супружеской любви, согласно традиции, нашедшей длительное развитие в китайской классической поэзии, сосредоточена красота души и чувств Героини.
Развитие темы тоски объединяет две начальные песни цикла, в первой из которых описана тоска по родине, во второй – по любимому мужу. В третьей песне
представлен образ Девы-Розы, молящей ветер и дождь, влюбленного в нее
"страстного прохожего" не разрушать ее торжествующую (хотя и кратковременную!) юную благоуханную красоту. Так от песни к песне в цикле происходит утверждение идеи красоты в единстве ее внешнего и внутреннего
проявлений. Раскрытие образа красоты осуществляется по принципу "цикла
понятий", характерного для классической китайской поэзии.
В. Алексеев раскрывает сущность миссии, предназначенной китайской
поэзии, обнаруживая ее в сопровождении "китайской науки в энциклопедии". В
результате оказывается, что "все темы перебраны и в свете науки, и в свете поэзии" [1, 100]. В соответствии с этой традиционной для китайской поэзии миссией, от песни к песне в драматургии цикла наблюдается развитие системы
взаимодействующих и взаимодополняющих тем, образов, символов и метафор.
По мере перехода метафорических рядов из песни в песню, осуществляется
процесс расширения образов и символов "поэзии садов и полей", характерных
как для китайской науки, так и для энциклопедии. Это, в частности, образы весны,
воды, цветов, птиц, деревьев, а также дополняющие и конкретизирующие их
содержание атрибуты.
Стихотворения разных поэтов, отобранные композитором в вокальный
цикл, объединены общей темой раскрытия глубин женской души, неотделимой
от картин весенней природы. Многомерно представленный образ Женщины является одним из важнейших в немецкой Kunstlied и в европейском романтическом вокальном цикле (к примеру, в цикле Р. Шумана "Любовь и жизнь
женщины"). В каждом из стихотворений Женщина предстает как воплощение
красоты, отражающейся в ее душе и озаряющей окружающий ее мир-пейзаж.
Раскрытию центрального в вокальном цикле Хуан Цзы образа Женщины
служит система взаимодействующих между собой поэтических метафор и символов.
В поэтических текстах вокального цикла наблюдается такая черта тяготеющей к энциклопедии китайской классической поэзии, как "циклы понятий"
[1, 100]. Сущность "цикла понятий" в китайской поэтической традиции заключается в единстве черт разнообразия и некоего обобщающего начала в структуре художественного образа. В вокальном цикле Хуан Цзы "цикл понятий"
образуется вокруг центрального в пределах его времени-пространства художе69
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ственного образа весны, объединяющего все три песни. Оригинальность замысла вокального цикла заключается в объединении трех весенних песен, трех весенних миниатюр, раскрывающих смены образов-состояний Женщины.
В вокальном цикле Хуан Цзы весна не является только лишь символом триумфа
пробуждающейся природы, жизни и любви. Согласно традициям китайской поэзии,
весна связана и с образами тоски, одиночества, грусти. В образовании вокруг образа весны "цикла понятий" участвуют сопутствующие ему сквозные смыслообразы деревьев, цветов, воды, птиц – как атрибуты центрального образа.
Поэтические тексты двух первых песен, принадлежащие перу одного поэта, пронизывают сквозные художественные образы. Таков, к примеру, образ кукушки, символизирующий в китайской мифологии страдание, плач одинокой души. Кукушкой
желает стать тоскующая Героиня, чтобы, обретя свободу полета, исполнить свои
желания. Ни один из сквозных смыслообразов, сопутствующих раскрытию сущности центрального образа весны, не остается константным в своих проявлениях.
Постоянная изменчивость содержания и оформления сквозных смыслообразов способствует раскрытию энциклопедического единства, свойственного поэзии.
Образ Женщины в вокальном цикле неотделим от цветочно-растительной
символики (как неотделим он от образа весны). В первой ("Тоска по родине" на
стихи Вэй Ханьжан) и третьей ("Три желания розы", стихи Лун Чи) песнях с
образом Героини связана древнейшая тема китайской поэзии – любование цветком, соотнесение с ним эмоций, в частности, уподобление печали осыпавшимся лепесткам. Стихотворения Вэй Ханьчжана и Лун Чи наследуют традицию
поэзии цветка, предстающего как отражение состояния души Героини – то страдающей, мечтающей о возвращении на родину, то торжествующей, любующейся
красотой – своей собственной и окружающего ее мира. В центральной песне
цикла ("Майская любовь" на стихи Вэй Ханьжан) проводится параллель между
образом Женщины и столь же одинокими, как она, ивой и тополем,
возвышающимися вдоль дороги, по которой много лет назад ушел ее муж.
В цикле Хуан Цзы отражена важнейшая закономерность китайского поэтического искусства – способность запечатленного в ней художественного образа формировать тему искусства, а затем и порождать самостоятельный жанр
поэзии. Подобная метаморфоза и единство образа, темы и жанра искусства
свойственны, в частности, финальной песне вокального цикла.
Основополагающий для нее образ розы сопряжен с темой любования цветком (в данном случае, розой), с поэзией розы. Художественный образ, тема и
жанр искусства, возникшие на основе созерцания и воспевания красоты розы, в
стихотворении Лун Чи сосуществуют единовременно. Подобные метаморфозы,
представленные в единстве, в классической китайской поэзии происходят не
только в связи с восхищенным созерцанием розы, но и, например, хризантемы,
любование которой порождает художественный образ, образующий тему поэзии, а затем и поэзию хризантемы.
Что касается раскрытия характерной для китайской классической поэзии
темы "цветения цветов", то в третьей песне цикла она близка "поэтическому
словарю", присущему творчеству поэта V века Лю Се, в наследии которого
способствовала передаче "красоты внешней, орнаментальной фантазии" [1, 92].
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Вода в вокальном цикле предстает как стихия музыкально-поэтического
мира, неизменно сопровождающая Героиню и являющаяся важной составляющей окружающего ее пейзажа, претерпевает череду метаморфоз. С образом воды, входящим в музыкально-поэтические пейзажи цикла как отражение эмоций
Героини, связывается воплощение идеи возвращения.
В первой песне вода представлена посредством музыкально-поэтического
образа тихих волн, по которым плывут опавшие цветы. Этот образ способствует музыкальному воплощению идеи возвращения, играющей определяющую
роль в содержании первой песни и цикла в целом: вместе с тихими волнами и
плывущими по ним опавшими цветами Героиня мечтает вернуться на родину.
Интонема волны определяет процесс развития музыкальной драматургии
первой песни цикла, особенности ее фортепианной партии. Музыкальной драматургии песни присущ принцип интонационного опережения финального словеснопоэтического символа: интонема волны предваряет ее появление в поэтическом
тексте. В результате идея возвращения, сопряженная с движением тихих волн, определяет весь процесс оформления интонационно-драматургического процесса, обретая значение ведущего звукового символа песни. Сообщение интонеме тихих
волн семантической функции возвращения свидетельствует о роли свойственного
песенной драматургии цикла метода интонационного обобщения.
Из партии фортепиано в первой песне интонема тихих волн ненадолго
исчезает лишь на грани первого и второго разделов формы (на словах "Пробуждая чувства расставания"). Возвращение волнообразного движения в фортепианной партии совпадает с произнесением ключевого слова "возвращение" в
вокальной партии ("Я спросила опавшие цветы, на юг ли вы плывете вместе со
мной по тихим волнам? Я хотела вместе с ними вернуться на родину").
Важное значение имеет образ воды и в музыкальной драматургии второй
песни цикла "Майская любовь". Если в первой песне определяющую роль играет интонема тихих волн, то во второй основой формирования музыкальнопоэтического содержания является интонема дождя. Звук капель дождя, падающих на ступени дома одинокой Женщины, тоскующей по мужу, отзывается
в ее сердце, обретая значение символа слез Героини. Музыкальный образ слездождя пронизывает первую часть песни (написана в двухчастной форме), являясь основой фортепианной партии. Возвращение интонемы дождя в миниатюрной коде "Майской любви", подобно тому, как это было в первой песне, словно
подчеркивает роль идеи возвращения в процессе формообразования. Как и в
первой песне, идея возвращения в поэтическом тексте провозглашается в заключительных строках второго номера цикла (Героиня "огорчается, что ей не
стать кукушкой, чтобы звать его, чтобы он скорее вернулся").
Стихия воды вводится в поэтический текст третьей песни цикла посредством отрицания (апофатии) дождя как разрушителя красоты (первое желание
Девы-Розы: "пусть те, кто завидуют мне – жестокий ветер и дождь, не дуют, не
бьют"). В интонационной драматургии заключающей вокальный цикл песни
образ воды получает своеобразное воплощение. Специфика его художественного
решения обусловлена задачей формирования во втором разделе третьей песни
синтетической репризы всего цикла. Об этом свидетельствует контрапунктиче71
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ское проведение в партии фортепиано вариантов двух интонем воды – тихих
волн (сформирована в первом номере) в низком регистре – и дождя (утверждена во втором номере) в верхнем. Контрапунктическое проведение интонем, репрезентирующих образ воды, объединяет три желания розы, сосредоточенные
во втором разделе третьей песни цикла. В результате третья песня обретает
значение синтетической репризы цикла.
Проведение тем предшествующих песен во втором разделе заключительной песни способствует итоговому проведению идеи возвращения. Несмотря на
отсутствие ключевого слова "возвращение" в поэтическом тексте Лун Чи, композитор, тем не менее, последовательно раскрывает идею возвращения в интонационной драматургии цикла. Фортепианное послесловие, завершающее
миниатюрное Adagio, являя собой реминисценцию интонемы тихих волн первой песни, также способствует воссозданию интонационной концепции возвращения в масштабах цикла.
Еще одна объединяющая цикл тема – тема желания. Желание как тема
искусства соединяет между собой европейский романтизм (известная песня Ф.
Шопена) и классическую китайскую литературу. Желание образует одну из
"вечных тем" китайской литературы, начиная с Конфуция – "великого предка
династии неудачников" [4, 9]. Следование конфуцианской традиции в развитии
темы желания наблюдается в каждой песне. Так, во второй песне, сопряженной
с обращением к теме неудачи, "недостижения желаемого", получила свое развитие "трагедия конфуцианской личности" (по В. Алексееву), воплощенная в
творчестве Ляо Чжая и Цюй Юаня. В песне воссоздан образ представительницы
конфуцианской династии неудачников. Благодаря развитию образа благородной неудачницы как воплощения достоинства (независимо от того, улыбнется
ли ей удача или нет), во второй песне наблюдается развитие конфуцианской
традиции различения "достоинства человека и удачи", приписываемой судьбе,
"не подлежащей человеческому разумению и воздействию" [4, 10].
Наименованием всего цикла стало название его третьей части – "Три желания
розы", поскольку каждая из песен содержит в себе желание, высказываемое Героиней. В результате число три обрело в вокальном цикле символическое значение,
фигурируя на всех уровнях оформления смысла: три песни, три желания, в заключительной песне – три тембра (скрипка, фортепиано, вокал). Объединяющим песни
аспектом является и местоположение "желания" в каждой из песен. Неизменно изложенное в заключительном разделе вокального номера, оно приобретает в песнях
некую итоговую роль, функцию обобщения. В отличие от первых двух песен, содержащих по одному желанию (о возвращении), в заключительном разделе третьей
песне представлены три желания, объединенные идеей сохранения красоты. Концентрация желаний Героини приходится на заключительную часть цикла.
Помимо отмеченных средств музыкальной драматургии, служащих объединению песен в цикл, отметим преобладание медленных темпов – Andante –
Adagietto – Andante, а также создание темповой арки, объединяющей начальную и заключительную песни цикла.
Важную роль в процессе циклизации песен в сочинении Хуан Цзы играет
тональная логика. Порядок расположения песен (Ми-бемоль-мажор, ре-минор,
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Ми-мажор) указывает на формирование ладовой арки между крайними частями, обрамляющими среднюю, минорную песню. Одной из примет тональной
логики является расположение второй и третьей песен в тональностях, находящихся в полутоновом окружении относительно начального Ми-бемоль-мажора.
Первая песня – "Тоска по родине" – раскрывает классическую для китайской поэзии тему чужбины. Однако тема тоски по родине определяет и семантику европейского музыкального романтизма. Так сама тема первой песни
цикла содержит в себе связи, посредством которых устанавливается взаимодействие между далекими культурными традициями – древней национальной китайской культурой и европейским романтизмом.
Раскрытие темы тоски по родине осуществляется на основе 2-частной музыкальной формы с миниатюрной прелюдией и небольшим связующим построением. Каждый из 9-тактовых разделов 2-частной формы завершает строка,
содержащая слово, выражающее сущность ведущей для цикла в целом идеи возвращения (в данном случае – на родину). В первом разделе такой строкой является "За окном кукушка плачет, говорит, лучше вернуться на родину"; во
втором – "Я хотела вместе с ними вернуться на родину".
В качестве связующего построения и, вместе с тем, водораздела предстает переломная в образно-смысловой структуре первой песни вокальная фраза
"Пробуждая различные чувства, переполняя настроением расставания", предваряемая 3-тактовой фортепианной интерлюдией, основанной на интонеме тихих
волн. Значение переломной вокальной фразы о расставании трудно переоценить, поскольку ее оно раскрывается не только в интонационном контексте первой песни, но и всего цикла. В пределах первой песни рубежный фрагмент
выполняет две взаимообусловленные функции – интонационного контраста,
способствующего сопоставлению двух разделов формы, и подвода к кульминации, с которой начинается второй раздел. Кроме того, анализируемая вокальная
фраза, основанная на аккордовой пульсации фортепиано, являет собой прообраз
интонемы дождя, что обретет свое развертывание и семантическую определенность в следующей песне – "Майская любовь". Такой принцип интонационного
опережения действует не только в пределах одного номера, но и в масштабах
цикла Хуан Цзы как целого – композитор создал систему интонационных связей, объединяющих музыкальную драматургию вокального цикла. Второй раздел первой песни имеет вопросно-ответную структуру. Вопросительное
предложение основано на словах "Спросила опавшие цветы, на юг ли вы плывете вместе со мной по тихим волнам?", предложение-ответ: "Я хотела вместе с
ними вернуться на родину".
Многообразие представленных в единстве смыслов отличает интонационное содержание второго раздела первой песни цикла. Вопросительное предложение представляет собой подлинный сгусток интонем, являясь кульминационным
не только и не столько потому, что над ним впервые в песне появляется динамика f, но в связи с концентрацией явленных в нем смыслов. В пределах 3тактового построения (масштаб вопросительного предложения) обнаруживается взаимодействие интонем вопроса, опавших цветов – символа разлуки и скорби в классической китайской поэзии, желания и возвращения (содержатся в
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вокальной партии) и тихих волн (в партии фортепиано). Столь насыщенный интонемный сгусток возникает, прежде всего, в связи с тем, что в вопросительном
предложении едва ли не каждая введенная в него интонема семантически окрашена. Хуан Цзы применяет прием взаимодействия смыслов в масштабах одной интонемы, соединяя присущие ей выразительное и изобразительное
значения. Так, вопросительное предложение, взятое целиком (поступенное нисходящее движение в пределах большой ундецимы, завершающееся ходом на
восходящую большую сексту), представляет собой интонему вопроса. Вместе с
тем, в ее границах следует выделить два интонационных оборота: поступенное
нисходящее движение в пределах большой ундецимы и ход на восходящую большую сексту. Если первый оборот можно трактовать как интонему опавших
цветов, то второй – как интонему желания, дополняемую семантикой возвращения. Смысловое единство желания и возвращения, свойственное поэтическому тексту, находит отражение в соответствующих процессах интонационной
драматургии. Кроме того, значение интонемы, в семантическом потенциале которой объединены знаки желания и возвращения, подчеркнуто в интонационной
структуре завершающего песню "ответа". Его опорные тоны, между которыми располагаются звуки-посредники, также представляют собой ход на восходящую
сексту (в данном случае, малую). Наконец, возможность трактовки восходящей
сексты (как большой, так и малой) в качестве интонемы желания/возвращения подтверждает анализ интонационной драматургии последующих песен.
Напластование интонем свидетельствует об отражении в музыке свойственной китайскому искусству концентрации идей и смыслов в высказывании
мысли, когда художественный образ, в результате присущей ему символики и
метафоричности, обретает множество значений.
Вторая песня "Майская любовь" представляет собой образец любовной
лирики, лирики "чистой воды" [4, 25], свойственной "серьезной, то есть классической поэзии Китая" [4, 24]. Представленный в песне тип Героини основан на
гендерной трансформации образа героя-неудачника, сформированного в китайской литературе конфуцианской традиции. Об этом свидетельствует система
присущих стихотворению Вэй Ханьжчана образов: глубокое страдание, отразившееся на внешнем облике Героини, ожидание, составляющее смысл ее жизни, введение образов внешнего мира, с которыми ассоциируются переживания,
пронизывающие ее сердце, одиночество, обрекающее ее на пребывание в замкнутом пространстве, наконец, развитие "темы неудачи, недостижения желаемого" [4, 9].
Показательно, что искусство европейского романтизма пронизывают те
же идеи и образы, что и китайскую литературу конфуцианской традиции. Образ
романтического героя почти целиком согласуется с регламентом достоинств,
присущих герою-неудачнику китайской поэзии конфуцианского происхождения. Так проявляют себя те свойственные китайской поэзии "общечеловеческие
идеи" [4, 21], наличие которых позволило В. Алексееву, выявившему общие
свойства китайской и европейской литературы, обосновать следующий вывод:
"Душа Востока, та же, что у нас" [4, 21), т. е. у европейцев. Образно-смысловая
общность между немецкой Kunstlied и китайской поэтической традицией яви74
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лась залогом формирования и утверждения национально-жанровых основ китайской художественной песни.
В характере описания образа идеальной Героини, представленной во второй песне цикла, присутствуют черты жанра классической китайской поэзии ши.
Об этом свидетельствуют развитие темы супружеской, благословенной, "строгой
любви, … выражающейся в тоске по отсутствующему супругу, по временно нарушенной, но крепкой и незыблемой связи" [4. 24], меланхолические перепевы,
вызванные разлукой, о которой "кричит китайская поэзия" [4, 25].
Три раздела песни отражают этапы формирования образа Героини. В первом
представлен портрет Женщины, отражающий состояние ее души. Во втором
обрисован пейзаж, отражающий ее эмоции, в третьем обозначается причина ее
тоски и выражается желание о возвращении мужа.
Музыкальная драматургия второй песни цикла богата интонациямисимволами. Ее первый раздел, помимо интонемы дождя-слез в партии фортепиано, основан на изложении организованной по типу характерной для музыки
европейского романтизма бесконечной мелодии, обретающей значение темы
одиночества / ожидания.
Стремясь придать песне черты сквозного развития, композитор вуалирует
грань между разделами едением интонемы тихих волн (партия фортепиано). В
первом разделе она реминисцентно проводится лишь в трех заключительных
тактах, во втором – трансформируясь, составляет основу фортепианной партии.
В среднем разделе песни "Майская любовь" интонема тихих волн обретает бурный характер, способствуя передаче состояния волнения, страха в душе Героини (хроматизация, расширение диапазона, введение ритмоостинатной
фигуры в верхнем регистре). Лишь возвращение начального построения темы
одиночества/ожидания в партии фортепиано (заключительный такт второго
раздела) останавливает поток разыгравшихся волн.
Следуя закономерностям, свойственным песне сквозного строения, Хун
Цзы преодолевает грань между вторым и третьим разделами, вводя между ними
интнацию-переход.в партии фортепиано. Третьему разделу Хуан Цзы придает
функцию обобщения интонационного материала не только второй, но и первой
песни. Об этом свидетельствует проведение несколько трансформированной
вокальной интонации первой песни в партии фортепиано на грани второго и
первого разделов, а затем и в самой вокальной партии, возвращение интонемы
тихих волн в ее изначальном виде, имитационное проведение интонемы вопроса
(на словах "который ушел много лет назад"), интонемы желания/возвращения.
Воплощению идеи возвращения способствует проведение в заключительных
тактах темы одиночества/ожидания, сопровождаемой интонемой дождя-слез (в
партии фортепиано), синхронизированной с заключительным словом – "вернулся" – в вокальной партии.
Героиней третьей песни – "Три желания розы" – предстает Роза, идентифицируемая по законам китайской "поэзии садов и полей" с юной прекрасной
Девушкой. Ее красота, ее цветение, ее желания обусловливают становление художественного образа этой вокальной миниатюры.
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В тембровом отношении песня "Три желания розы", завершающая вокальный цикл, продолжает традиции, заложенные основоположником жанра Чжао
Юань Женем. Хуан Цзы применил инструментальный состав, использованный
в песне "Как я скучаю по нему" Чжао Юань Женя (1926 г.), добавив партию
скрипки. Трактовка партии скрипки в песне Хуан Цзы наследует традицию, заложенную Чжао Юань Женем: ей отведена функция дублировки мелодической
линии, проводимой в партии фортепиано.
Вокальная миниатюра представляет собой изящную 2-частную форму. Ее
первый раздел представляет собой любование цветением цветка ("Розы, розы
цветут под зеленой галереей"). Второй содержит изложение трех желаний розы.
Повторение начальной строки стихотворения, как и введение фортепианной
прелюдии, позволили композитору уравновесить масштабы частей. Фортепианная
прелюдия и повтор первой строки в музыкальном тексте способствовали расширению первого раздела (Andante), представляющего образ цветущих роз, до
периода из трех предложений (4+4+4), масштабно эквивалентного второму разделу музыкальной формы (Poco Agitato). Небольшая кода Adagio завершает
вокальную миниатюру. В результате расширения масштабов начального построения в первом разделе формы и введения коды в песне произошло переосмысление конструкции стихотворения Лун Чи.
Изложение трех желаний Розы в поэтическом тексте основано на приеме
анафоры. Начальная часть каждой строки-желания остается неизменной, а ее
окончание видоизменяется. Неизменную часть строк стихотворения образует
словосочетание "Я хотела бы", изменяющуюся – словесное оформление желаний Розы ("пусть те, кто завидует мне – жестокий ветер и дождь – не дуют, не
бьют"; "пусть влюбленный в меня страстный прохожий не срывает меня";
"пусть мой алый цвет не вянет и не меркнет, чтобы я сохранила это благоухание"). В стихотворении подчеркивается хрупкость, нежность образа, символизирующего Прекрасное: для его сохранения необходима гармония в природе и
человеческих сердцах.
Структура стихотворных строк-желаний отражена в оформлении интонационной драматургии второго раздела песни. Начало каждой из них (на словах
"Я хотела бы") связано с введением интонемы желаний. Нисходящий ход, сопровождающий интонационное оформление желаний, каждый раз видоизменяется.
Как и во второй песне, второй раздел песни "Три желания розы" носит
черты репризы всего вокального цикла. Концентрация интонем – тихих волн,
дождя и желания – свидетельствует о придании второму разделу функции обобщения в масштабах цикла.
Кода Adagio (4 такта), основанная на интонеме тихих волн (в партии фортепиано) и реминисценции вокальной интонации первой песни, свидетельствует о
формировании интонационной арки и проведении идеи возвращения на заключительном этапе развития музыкальной драматургии в масштабах всего цикла.
Помимо отмеченных черт, идея возвращения в вокальном цикле связана с
воспроизведением музыкальной стилистики немецкой Kunstlied шубертовского
типа, свойственной ей нежной, возвышенной, первозданной простоты, отличающей мелодику, гармонию, фактуру. В частности, авторская ремарка
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simplеce, сопровождающая фортепианное вступление к третьей песне и определяющая тип свойственного ей содержания, свидетельствует о том, что для композитора воссоздание изысканной простоты немецкой Kunstlied (этапа ее
формирования в творчестве Шуберта) в музыкальной образности вокального
цикла составляло одну из ведущих творческих задач.
Специфика синтеза традиций китайской классической поэзии и немецкой
Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы заключается в том, что национальная
обусловленность его поэтической составляющей нашла свое органическое претворение на основе развития жанрово-стилевых черт немецкой художественной
песни. Органика синтеза разнонациональных традиций в масштабах вокального
цикла Хуан Цзы обусловлена наличием общих принципов, тем, символов, смыслообразов, предопределивших возможность их объединения в пределах такого
художественного явления, как жанр китайской художественной песни. Об аказуальном родстве между столь удаленными во времени и пространстве явлениями, как китайский поэтический классицизм и европейский музыкальный
романтизм, черты которых синтезированы в вокальном цикле Хуан Цзы, свидетельствуют свойственные ему принцип "пейзаж в эмоциях", развитие тем возвращения, тоски по родине, одиночества, желания, наличие смыслообразов
весны, воды, цветка, вопроса, сквозь призму которых раскрывается внутренний
мир Героини. Синтез традиций классической поэзии Китая и немецкой
Kunstlied являет собой основу китайской художественной песни как национального жанра, представляющего китайский музыкальный романтизм ХХ века.
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ЖАНР REMINISCENCES У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ
ФЕРЕНЦА ЛІСТА
На підставі вивчення концепцій жанрової теорії та праць, присвячених аналізу транскрипцій, у статті надані дефініції жанру Reminiscences. Виявлено місце лістівських
Reminiscences у ієрархічній системі транскрипцій. В результаті аналізу ремінісцентних концепцій композитора установлено систему художніх принципів та методів, що діють у часопросторі Reminiscences Ф. Ліста.
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Жанр Reminiscences в фортепианном творчестве Ференца Листа
На основании изучения концепций жанровой теории и трудов, посвященных анализу
транскрипций, в статье предложены дефиниции жанра Reminiscences. Определено место
листовских Reminiscences в иерархической системе транскрипций. В результате анализа
реминисцентных концепций композитора установлена система художественных методов и
принципов, действующих во времени-пространстве Reminiscences Ф. Листа.
Ключевые слова: жанр, реминисценция, транскрипция, фантазия, парафраз, композиторская интерпретация.
Zolotaryova Natalya, PhD in Arts, senior lecturer of the chair of performance art,
Dnepropetrovsk Glinka Сonservatory
Reminiscences genre in the F. Liszt’s piano creativity
F. Liszt’s piano heritage has an immense volume and inexhaustible variety of plots. It belongs
to the musical art world Treasury. The genius composer-romantic reached the transcendent in both
his virtuoso composition and philosophical understanding his art images. The artist’s piano
heritage shows the various number of genres in both his original compositions (concerts, sonatas,
rhapsodies, different cycles, etudes, miniatures) and compositions based on the other composers’
works (transcriptions, fantasies, reminiscences, paraphrases, illustrations, partitions). The special
group of the composer’s heritage is formed with the transcriptions, marked as Reminiscences.
Though the Reminiscences are popular and the demand is rather high, there are not many of their
studies. Most part of them are rather debatable so that discrepancies in the Reminiscences cause
the idea of the problem in connection with the theme of the study.
The aim of the study is to form the idea used by F. Liszt forming opera images. The theme of the
study caused the material choice which is formed with the nine Reminiscences written by the composer
and based on the operas written by G. Donizetti, V. Bellini, G. Meyerbeer, W. A. Mozart, G. Verdi.
The analysis of the scientific literature has showed that usually researchers prefer
undifferentiated interpretations of the Reminiscences likening them as Fantaisie or Paraphrase. The
genre theory science approaches were used to make a specification of the Reminiscences as a genre
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phenomena. The Reminiscences genre is studied in a wide context of transcript works. It is found
out that the F. Liszt’s Reminiscences is a variety of the Fantaisie type and Transcription class.
The Transcription genre gets leading position in the F. Liszt’s creativity genre system
Transcription – Fantaisie – Reminiscences though it is absent as an author’s genre name and
works as a concept in the most part of the composer’s compositions.
It is possible to coordinate Reminiscences with the second class transcription or the free
transcription, using main ideas of the theories written by G. Kolton, N. Prokina, M. Boricenko.
Transcedent virtuosity marks from the F. Liszt’s Reminiscences permit to interpret them as free
transcendent transcriptions. The quality of the transcendence is an indication of the high level of
the virtuosity. It also marks that the Reminiscence can exceed the genre transcription level.
The differentiation is based on a volume and a type of the foreign material working in the
time-and-place. The general transcription characteristic is an object presentation. It's changes
depend on a transcription genre. It is found out that F. Liszt had an idea of the complex reproduction
of the original source reminiscently reproducing opera prototypes. The number of a Reminiscences
definitions has been already made and they has already be taken to the scientific usage. Some of
them are given below.
The Reminiscences – is a monumental concert opera recomposition which shows main
collisions using philosophical connecting and transcendental virtuosity. Liszt’s Reminiscences is a
concentrated analog of the opera origin which acquires resemanticizetion, lyrisation, reconstruction
and a new conception in a new composition. It is easy to find concert, program, theatre, fantasy,
improvisation and poem features there.
The core of the genre is formed with the given in the definitions properties. It forms the
invariant structure.
F. Liszt’s reminiscent conceptions’ analysis made possible to find out system of art
principles and methods. They all act in the time-and-place. The composer used program, poem,
sonata, concert, variation and trancedent virtuosity features.
It is necessary to point several methods used by F. Liszt during writhing his Reminiscences.
The deduction method means that the central idea of the composition is presented in the beginning
and later you can see it’s developing. The recemantisation method changes the opera plot. The
synthesis method is based on the reminiscent genre interaction. The reminiscent method works with
the conception method. Both of them work on loosing plot making traites and an opera acts
sequence change. This free sequence means the reminiscent method because it works with a fantasy.
The concentrate summary method is seemed in the art-time dynamics. The overplot philosophical
generalization is seem in the conscious breakaway from the opera plot. The composer’s conception
method helps to implement the author’s dream – reminiscent drama of the feelings and ideas
creation on the base of G. Donizetti, V. Bellini, G. Meyerbeer, W. A. Mozart, G. Verdi operas. The
symphony method is seem in the through and dialectical development, permanent convertion and
formation of the reminiscent conception philosophic idea. The Shakespeare method is the drama
principles following, not the plot collisions, the whole story complex and a hero type recreation in
spite of the plot and one image. F. Liszt created philosophical conceptions on the opera archetypes
as a realization of his art methods system combination known as Reminiscences.
Key words: genre, Reminiscences, Transcription, Fantaisie, Paraphrase, the composer’s
interpretation of the opera original.

Фортепіанна спадщина Ф. Ліста, неосяжна за обсягом і невичерпна за змістом, по праву належить до скарбниці світового музичного мистецтва. У своїх
фортепіанних шедеврах геніальний композитор-романтик досяг трансцедента
як у віртуозному втіленні, так і у філософському осмисленні створених художніх образів. Фортепіанний доробок митця сповнений розмаїття як оригінальних
жанрів (концерти, сонати, рапсодії, різноманітні цикли, етюди, мініатюри), так і
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композицій, за основу яких слугували твори інших авторів (транскрипції, фантазії, ремінісценції, парафрази, ілюстрації, обробки, партитури). Серед транскрипцій Ф. Ліста особливу групу становлять твори, позначені композитором як
Reminiscences. Не дивлячись на затребуваність у виконавському середовищі,
наявні дослідження Reminiscences нечисленні й дискусійні, а різночитання наукових трактувань обумовлюють актуальність обраної теми статті.
Мета даної публікації – обґрунтувати художню ідею, якою керувався
Ф. Ліст при ремінісцентному відтворенні оперних прообразів. Для реалізації
поставленої мети необхідно було виявити жанрові риси Reminiscences Ф. Ліста,
визначити їхнє місце у системі жанрів транскрипторської сфери, надати визначення поняття Reminiscences, установити систему художніх методів та принципів, що
діють у часопросторі лістівських Reminiscences. Відповідно було здійснено вибір
матеріалу дослідження – дев’ять Reminiscences Ф. Ліста про опери Ф. Галеві,
Г. Доніцетті, В. Белліні, Дж. Мейєрбера, В. А. Моцарта, Дж. Верді.
Reminiscences пронизують чи не увесь творчий шлях композитора: перша
створена 1835 р. (про "Жидівку" Ж. Ф. Галеві), остання – 1882 р. (про "Симона
Бокканегра" Дж. Верді). Звернення до вивчення Reminiscences Ф. Ліста як втілення типового підходу композитора до оперного першоджерела, поданого
крізь призму спогадів, неминуче вимагає осмислення представленого Ф. Лістом
жанрового феномена.
Аналіз наукової літератури показав, що зазвичай дослідники тяжіють до
недиференційованих трактувань, уподібнюючи Reminiscences до Fantaisie або
Paraphrase. Для специфікації Reminiscences як жанрового феномену залучено
наукові підходи, притаманні жанровій теорії. За типологією Г. Бесселера, згідно
з підходами Т. Попової, А. Сохора, Reminiscences мають належати до жанру
пропонованої музики інструментально-концертного типу. Образно-змістовий
підхід, розроблений у працях В. Цуккермана й розвинутий у дослідженнях
О. Соколова, надає можливість установити жанрову специфіку Reminiscences з
позиції властивого їм значеннєвого наповнення, яке визначає й формоутворення. Якщо застосувати теорію В. Цуккермана, то лістівські Reminiscences, з одного боку, повинні бути віднесені до картинно-мальовничих жанрів (як зразки
програмної музики), з іншого боку – до жанрів, де відбилася особлива свобода
творчості композитора (як, наприклад, у фантазіях). Є доречним трактування
Reminiscences, виходячи з положень концепції Л. Шаповалової – як своєрідної
жанрової метафори оперного цілого, що базується на пересемантизації, концентрації та концертному викладі його інтонаційно-образних ідей. Слід зауважити,
що лише Reminiscences (з усіх транскрипційних різновидів) можуть претендувати на наявність жанрової метафори, обумовленої властивою "Спогадам" інтерпретації опери як цілісності та її пересемантизацією. Метафоричність жанру
Reminiscences взаємодіє з імпровізаційністю, що набуває значення жанрової категорії, згідно з концепціями Л. Березовчук та С. Шипа.
Опора на положення класифікації жанрової теорії Є. Назайкінського надає можливість установити ієрархічну систему відносин між Transcription,
Fantaisie та Reminiscences і визначити жанр Reminiscences як вид, висхідний до
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роду Fantaisie і типу Transcription. Оскільки в лістівських Reminiscences є й родове, і типове, і видове "представництво", для них є природним синтез відповідних жанрів.
У жанровій системі Transcription – Fantaisie – Reminiscences у творчості
Ф. Ліста провідного значення набуває жанр Transcription, хоча у більшості творів
композитора як авторське жанрове ім’я він відсутній, діючи на рівні принципу.
Залучення положень теорій Г. Колтона, Н. Прокіної, М. Борисенко дозволяє
віднести Reminiscences до другого класу транскрипцій або до вільних транскрипцій. Наявність ознак трансцендентної віртуозності, властивих Reminiscences
Ф. Ліста, дозволяють трактувати їх як вільні трансцендентні транскрипції. Якість
трансцендентності є свідченням не лише вищої віртуозності, а й того, що
Reminiscences властивий вихід за жанрові межі транскрипції. Основою для диференціації транскрипцій виступають якості й обсяг "чужого матеріалу". Загальною
властивістю транскрипцій є наявність "об’єкту відтворення" (О. Рощенко, [11,
115]), функціонування та характер якого змінюються в залежності від жанрової
спрямованості творів транскрипторської сфери. Вільні транскрипції, створені на
основі опер, мають різні жанрові імена: Paraphrase, Reminiscences, Fantaisie. Якщо
у Paraphrase і Fantaisie об’єктом відтворення є тема або теми музичного твору, то у
Reminiscences – оперне ціле, яке підлягає композиторській інтерпретації. Таким
чином, визначається два критерії диференціації транскрипцій: за типом функціонування об’єкту відтворення (його фрагмент або художня цілісність); за творчим
методом його рестворення (наявність або відсутність композиторського концептування у переказі, варіаціях, фантазії, ремінісценціях).
На жаль, Reminiscences Ф. Ліста займають в дослідженнях або периферійну роль (Г. Колтон, Н. Прокіна, Н. Іванчей) або відсутні зовсім, як, наприклад, у Н. Реженінової та Б. Бородіна. А праця Б. Крокет являє собою приклад
неуваги дослідника до авторського жанрового імені. Так, вчений наголошує, що
тільки два твори композитора-піаніста – "Reminiscences de "Lucia de Lammermoor""
та "Reminiscences de "La Juive""– і є власне Reminiscences. Усі інші лістівські
композиції, позначені митцем як Reminiscences, Б. Крокет супроводжує або
іменами другого плану, або жанровими визначеннями згідн з власними
висновками.
Отже, існує нагальна необхідність диференціації транскрипційних творінь Ф. Ліста про опери. Адже уніфікований підхід до них призводить до змішування жанрів Reminiscences, Fantaisie, Paraphrase. У творчості Ф. Ліста
поступово відбулася експансія жанру Reminiscences на Fantaisie і Paraphrase.
Саме під впливом Reminiscences створені в 1849 і 1859 рр. Paraphrases Ф. Ліста
перевтілюються на концертний жанр, об’єктом "переказу" якого є оперні твори
Дж. Верді "Ернані" й "Ріголетто".
Різниця між Fantaisie й Reminiscences полягає в обсязі задіяного "об’єкту
відтворення": для Fantaisie – це теми (або тема) з опери, для Reminiscences – опера
як цілісність. Відмітними є й типи розвитку об’єкту відтворення: у Fantaisie
транскрибуванню підлягає лише обрана оперна тема (теми), у Reminiscences –
пересемантизується й набуває філософського осмислення вся оперна концепція.
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Розглядаючи проблеми взаємопроникнення Reminiscences і Fantaisie, відмітимо, що цим жанрам властиве авторське споглядання плодів власної уяви, пробудженої спогадами (про оперу). Метод спогадів пробуджує художню фантазію;
саме на основі спогадів композитор розбудовує форму твору. Reminiscences відіграє домінуючу роль в творах Ф. Ліста, основаних на спогадах про оперу, представлену як пам’ять жанру. Адже саме опера є жанровим прообразом лістівських
ремінісцентно-фантазійних концепцій. Reminiscences як підсумовуючий жанр є
результатом синтезу опери, транскрипції, фантазії, концерту, поеми й капричіо.
На підставі вивчення концепцій жанрової теорії й праць, що присвячені
аналізу транскрипцій, надається низка визначень Reminiscences [5, 6], що вже
увійшли до наукового обігу, із яких наведемо найбільш узагальнені дефініції.
Reminiscences – монументальна концертна рекомпозиція опери, що відображає властиві їй колізії на основі філософського концепціювання та трансцендентної віртуозності.
Reminiscences Ф. Ліста, як концентрований аналог оперного першоджерела
як об’єкту відтворення, що набуває у новоствореній композиції пересемантизації, ліризації, реконструкції і концепціювання, вирізняють риси концертності,
програмності, театральності, фантазійності, імпровізаційності та поемності.
Наведені у дефініціях властивості утворюють те "ядро жанру" Reminiscences,
що складає його "інваріантну структуру" [1, 9].
Аналіз ремінісцентного доробку Ф. Ліста спрямований на виявлення методів і принципів трактовки оперної першооснови. У "Reminiscences de "La
Juive"" (1835) з комплексу наскрізних інтонаційних ідей опери Ф. Ліст виокремлює теми очікування й прокляття, перетворюючи їх на лейтмотиви Reminiscences.
Композитор починає твір з фіналу опери, з розв’язки драми, у якій, проте, остаточно не розкрита головна таємниця оперного сюжету. Ф. Ліст перетворює
Reminiscences на один із варіантів властивого його творчості в цілому образу
траурно-тріумфальної ходи, у центрі якої – образ любові. Очевидні відмінності
в логіці створення цілого в опері й Reminiscences: для Ж. Ф. Галеві характерний
поступовий рух до кульмінації й розв’язки конфлікту, для Ф. Ліста – безпосереднє звернення до кульмінації і конфлікту. Ремінісцентор1 конструює нову філософську драму, у якій відбувається персоніфікація ідей Життя й Смерті,
Любові й Смерті, Зваби й Відплати. Реалізації цієї художньої мети сприяє метод композиторського концепціювання на основі опери Ж. Ф. Галеві.
"Reminiscences de "Lucia de Lammermoor""(1835–1836), які отримали друге авторське ім’я "Fantaisie dramatique", постають як драма, "згорнута" до однієї
сцени – квінтесенції оперного конфлікту.
Фортепіанна концепція Ф. Ліста постає не тільки як Reminiscences comme
un fantaisie, але й як Reminiscences comme un drama. Кульмінаційний фрагмент
вистави, що залишився в пам’яті композитора, став основою Reminiscences, характер яких відображений у жанровому підзаголовку "Fantaisie dramatique". Ремінісцентор, зберігаючи притаманну оригіналу конструктивну логіку, разом з
тим, досить вільно її інтерпретує, що виявляється у пересемантизації основних
смислообразів, тематичних блоків з метою загострення драматичного конфлікту.
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Крізь призму кульмінації другої дії у "Спогадах" Ф. Ліста відображено оперу як
цілісність.
Шекспіризація як творчий метод мислення Ф. Ліста в цілому, і в
Reminiscences зокрема, в "Reminiscences des "Puritains"" (1835–1836) проявляється у тяжінні до драми, до поглиблення конфлікту й надсюжетного підходу до
втілення оперного першоджерела. Reminiscences Ф. Ліста за оперою В. Белліні є
властивим синтез жанрів фантазії, капричіо, скерцо і концерту, об’єднаних ремінісцентним методом. Зокрема, жанрові риси концерту виявляються у наявності
принципу трансцендендної віртуозності, каденцій і побудов каденційного типу,
одночастинної форми, характерній для концертів композитора.
Типологічну відповідність лістівського трактування Reminiscences жанровому типу оперного першоджерела виявлено в "Reminiscences des "Hugenouts"".
Присутність в авторському жанровому імені дефініції другого плану – Grande
fantaisie dramatigue – свідчить про те, що для Ф. Ліста визначальною є мейєрберівська ідея Grand. Тяжіння ремінісцентора до монументалізму підкреслено в
жанровому підзаголовку. Для першої версії фортепіанних Reminiscences-Grande
fantaisie Ф. Ліст обирає з мейєрберівської Grand opera № 24 /Grane scene e
duetto. Finale IV/, що являє собою одну з фаз розв’язки конфлікту; передфінальний № 27 /Scena e gran terzetto/, де відбувається поєднання ідей любові й смерті.
Ремінісцентний метод дозволив композиторові ввести до твору й ті фази розвитку оперної дії, що не входять до Grand scenes, а саме інтонації-символи фінальної сцени опери (№ 28) та лейтмотив гугенотів. Не зважаючи на наявність
двох редакцій "Reminiscences des "Huguenots"" (відповідно 1836 і 1842 рр.),
жанрове ім’я твору не змінюється. Єдність композиторської і виконавської інтерпретацій, властива лістівським Reminiscences, саме у першій редакції проявилась з усією очевидністю. У другій редакції зміни стосуються, з одного боку,
скорочення нотного тексту (відсутність тактів 308–474, що відповідають заключним етапам розробки й початковим побудовам репризи), з другого – деякого розширення віртуозних фрагментів як, наприклад, наприкінці першого
розділу, для нагнітання драматичного начала. Окрім того, змінюється й загальна концепція твору. Якщо у першій версії трагічна розв’язка драми стала основоположною у плині споминів Ф. Ліста про оперу, то у другій – свобода
споминів привела автора до торжества кохання.
В опері Дж. Мейербера "Robert le diable" Ф. Ліста привабила фаустівськомефістофільська тема, що є наскрізною у творчості композитора-піаніста. Але
якщо у Дж. Мейєрбера подана демонічна жанрова модель вальсу, то у Ф. Ліста
в "Reminiscences de "Robert le diable"" (1841) у процесі розгортання ремінісцентної концепції відбувається пересемантизація оперної ідеї. Логіка
Reminiscences спрямована від, здавалось би, неминучої духовної загибелі героя
до спасіння його душі. Ремінісцентна драма, начебто відобразивши у дзеркалі
спогадів про оперу всі колізії мейєрберівського шедевру, фокусує їх в рамках
вальсу, підданого концепціюванню.
Авторський жанровий коментар у "Reminiscenses de "Norma"" (1841) свідчить про те, що твір належить до роду Fantaisie з уточнюючим визначенням –
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Grande. "Reminiscenses de "Norma"" демонструє різноманіття форм і видів комбінації спогадів і фантазії. Fantaisie – жанр другого плану у низці Reminiscences
Ф. Ліста2, свого роду установка для виконавця, що передбачає свободу інтерпретації "Спогадів", певну імпровізаційність манери виконання. Фантазія
виступає не лише як жанр, але й як принцип здійснення композиторськовиконавських спогадів. В "Reminiscences de "Norma"" фантазія спрямовує, оформлює течію спогадів, незмінно супроводжуючи їх. Розпочинається твір як спогади, які за допомогою методу метаморфози перетворюються з ремінісценцій
на фантазію. Кожний новий розділ розпочинають більш-менш точні спогади
про оперу, які поступово досягають все більш високої стадії свободи від першоджерела, що відображається у розвитку фантазійності. "Фантазійні блоки" тут
виконують функцію віртуозних каденцій, котрі завершують той чи інший етап
спогадів про оперне ціле. Розвиток фантазійності відповідає вивільненню авторського узагальнення, формуванню авторського коментарю відносно тих картин
оперної дії, що спливають у пам’яті. Таким чином, структура Reminiscenses базується на сполученні принципів поемності, циклічності й на основі спогадів про
оперне ціле, уособленням якого для ремінісцентора є хорові сцени, що символізують світ друїдів, і фінал як віддзеркалення трагічної долі героїні.
Порівняння оперної й ремінісцентної концепцій у "Reminiscences de "Don
Juan"" (1841) виявило, що у Моцарта це музична драма, наочне дійство, у Ліста
ж на перший план виходить епічне начало, що включає риси лірики й драми.
Етапи протистояння Життя й Смерті пронизують обидві концепції. Моцартівська тема Смерті (речитація, що сягає корінням григоріанського хоралу) в
Reminiscences Ф. Ліста драматизується за рахунок уведення ритмічної пульсації, ускладнених гармоній, насиченості фактури. У ремінісцентній концепції відбувається універсалізація значення теми. Поруч з моцартівськими функціями
символу Смерті й персоніфікації образу Командору, у Ф. Ліста вона набуває
сюжетно-ситуативного й формотворчого значення.
Лістівський монументальний двочастинний твір "Reminiscences de
"Lucrezia Borgia"" (1841–1842) трактований як драма символів. Тема загрози герцога досягає дійсно космічних масштабів, символізуючи всеосяжність руйнівної помсти, невблаганність року. У вільній, поемній, лірико-драматичній
ремінісцентній концепції невідворотність Долі відступає перед могутністю Любові. Сюжет опери став для Ф. Ліста узагальненою програмою, що характерно
для його творчості в цілому. Поруч із вміщеними автором у підзаголовок твору
оперними сценами (терцет № 19 з другої дії; Chanson a boire /Orgie/, Duo-Finale
з третьої), до ремінісцентного концепціювання залучені й такі, що не дістали
вербального визначення Ф. Лістом, але були введені до інтонаційнодраматургічного процесу змістоутворення (розповідь Орсіні, дует Лукреції й
Дженнаро, хор з першої дії). У синтезі жанрів Transcription, Fantaisie, Capriccio,
властивих лістівським "Спогадам", Reminiscences відіграють визначальну роль.
Завершенням жанрової магістралі є "Reminiscences de Boccanegra de
Verdi" (1882), де виявляється підсумовуюча, узагальнююча функція твору в
контексті ремінісцентного спадку Ф. Ліста. "Reminiscenсes de Boccanegra de
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Verdi" являють собою контрастно-складену форму з вільною побудовою частин, об’єднаних за рахунок тематичних зв’язків, образної основи і тонального
плану в єдине художнє ціле. Reminiscenсes вирізняють деяка свобода щодо
оформлення структури розділів, що є природнім для феномена спогадів. Демонізація образів зла (друга частина) дозволяє співвіднести Reminiscences з творчим методом мистецтва Ф. Ліста в цілому. Імпровізаційність, фактурні варіації
в "Reminiscenсes de Boccanegra de Verdi" більш стримані й технічно менш складні, ніж у Reminiscenсes 1835–1842 рр., що підтверджує висновок Я. Мільштейна про те, що митець у творах пізнього періоду за мету ставив втілення
"максимум думки, змісту й мінімум фактури" [7, 56-57]. Адже "Reminiscenses
de Boccanegra de Verdi" створив музикант, що давно полишив кар’єру віртуоза.
І це є безперечний доказ того, що для Ф. Ліста віртуозність як така зовсім не є
домінантною. Релігійне, духовне, художнє, філософське начала для композитора завжди були незмірно більш значущими за "вищу технічну складність". Тут
відбилася й загальна закономірність композиторської творчості пізнього періоду, якій властиві якості афористичності й прозорості письма, що відповідає
концепції Н. Савицької.
Таким чином, жанр Reminiscences розглянуто нами у широкому жанровому контексті, яким є твори транскрипторської сфери. Визначено місце жанру
лістівських Reminiscences в ієрархічній системі транскрипцій як виду, висхідного до роду Fantaisie і типу Transcription.
Основою диференціації транскрипцій виступають якості, обсяг і характер
функціонування "чужого матеріалу" у їх часопросторі. Загальною властивістю
транскрипцій є наявність об’єкту відтворення, який змінюється в залежності від
жанрової спрямованості добутків транскрипторської сфери. Виявлено, що при
ремінісцентному відтворенні оперних прообразів Ф. Ліст ставив за художню
мету цілісне відтворення першоджерела.
Аналіз ремінісцентних концепцій Ф. Ліста дозволив установити систему
художніх принципів і методів, що діють у їх часопросторі. При створенні
Reminiscences композитор застосував принципи філософської програмності, поемності, сонатності, концертності, трансцендентної віртуозності, варіаційності.
Серед методів, задіяних Ф. Лістом при написанні Reminiscences, слід указати: метод дедукції, сутність якого полягає в тому, що на початку твору представлена його центральна ідея, а подальше являє собою її розвиток; метод
пересемантизації змісту оперного першоджерела; метод синтезу, що полягає у
взаємодії жанрів об’єднаних під егідою Reminiscences; ремінісцентний метод,
який взаємодіє з методом концепціювання і виявляється у втраті Reminiscences
рис сюжетоутворювання, зміні послідовності подій оперного першоджерела. Вільна послідовність епізодів опер в Reminiscences свідчить про відбиття ремінісцентного методу, що взаємодіє з фантазійністю. Метод концентрованого викладу
оперного матеріалу у Reminiscences виявляється в ущільненні, динамізації художнього часу. Композитор акцентує увагу на кульмінаційних зонах у ремінісцентно-переосмисленому розвитку музично-сценічного цілого. Виявом методу
надсюжетного філософського узагальнення є свідомий відхід Ф. Ліста від колізій
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оперного сюжету. Метод композиторського концепціювання сприяє реалізації
художньої мети – створення ремінісцентної драми почуттів і ідей на основі опер
Ж. Ф. Галеві, Г. Доніцетті, В. Белліні, Дж. Мейєрбера, В. А. Моцарта й Дж. Верді. Метод симфонізму в лістівських Reminiscences виявляється у наскрізному, діалектичному розвитку, постійному перетворенні й становленні філософської ідеї
ремінісцентної концепції Метод шекспіризації у Ф. Ліста полягає в наслідуванні
не сюжетних колізій, а принципів драматургії, у відтворенні не одного сюжету, а
цілого комплексу, не образу, а типу героя. Ф. Ліст створив філософсько-художні
концепції на основі оперних прообразів у підсумку реалізації системи художніх
методів, об’єднаних під егідою Reminiscences.
Примітки
1

Під поняттям ремінісцентор пропонується розуміти тип автора, який створює
Reminiscences на основі цілісного опанування оперного прообразу, що підлягає композиторській
інтерпретації, яка виникає у підсумку концепціювання й філософського рестворення, ліризації, реконструкції та віртуозної транcценденталізації об’єкта відтворення в інструментальній
формі [5, 11].
2
"Reminiscences de "La Juive"" – Fantaisie brillante; "Reminiscences de "Lucia de
Lammermoor"" – Fantaisie dramatigue; "Reminiscences des "Puritains"" – Grandе fantaisie;
"Reminiscences des "Huguenots"" – Grandе fantaisie dramatigue; " Reminiscences de "Norma"",
"Reminiscences de "Lucrezia Borgia"" – Grandе fantaisie.
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контакти.
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Профессиональное камерное исполнительство в Полтаве, Николаеве и Херсоне в
начале ХХ столетия
Автор статьи анализирует творческую деятельность камерных исполнителей и музыкантов-педагогов в Полтаве, Николаеве и Херсоне в начале ХХ ст. Акцентируется важность роли воспитанников западноевропейских консерваторий в развитии камерного
исполнительства в этих городах. Представлен спектр звучавших камерных починений, дана
характеристика и оценка состояния камерного исполнительства в Полтаве, Николаеве и
Херсоне в контексте общеевропейских музыкально-культурных процессов того времени.
Ключевые слова: музыкальная культура Украины, камерное исполнительство, Полтава, Николаев, Херсон, Императорское русское музыкальное общество, камерные сочинения, межнациональные музыкальные контакты.
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Professional chamber performance in Poltava, Mykolayiv and Kherson at the beginning
of the the 20-th century
The development of musical culture of Ukrainian cities in the late XIX – early XX century
was characterized by increasing professionalization of participants of the concerts. This surge of
musical activity in Poltava, Mykolaiv and Kherson was associated with opening of the local offices
of the Imperial Russian Musical Society (the IRMS) with music classes, later, schools. The
appearance of such special structures contributed to the influx of highly professional musicians into
these cities, mostly foreigners, graduated from Prague, Leipzig, Vienna, Brussels conservatories
and some other Western European music schools.
The important representative part of musical culture of any Ukrainian city at that time was
chamber performing.
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Thus, the aim of this research is to identify the specific of chamber performance evolution in
Poltava, Mykolaiv and Kherson in the context of activity of Western European representatives of
musical and performance traditions.
IRMS Offices annual reports of these cities, and some reviews of the performances of
chamber ensembles in the press of the time have been used as research materials.
IRMS Local Offices foundation in Mykolaiv (1892), Poltava (1899) and Kherson (1904) had
its cultural frame; in all the cities, at that time, over a certain period, private music schools and
amateur music association were working.
Chamber performance traditions in Poltava were laid during the last third of the XIX
century. In 1890 chamber music groups appeared, mostly in the home places of local musiciansprofessionals and amateurs. Most skillful of them was a chamber group, led by K. Zaitseva, the
daughter of a local composer and teacher, Czech, A. Yedlichky.
The group consisted of the leading musicians of Poltava: the violinist M. Volynskyi, tenor-violist
P. Klymentov, cellist M. Vonsovskyi. With the start-up of the Poltava IRMS Office, K. Zaitseva took an
active part in its concert activities as a bright pianist-soloist and chamber performer.
The participants of Poltava IRMS Office, besides Ukrainians and Russians, were Czech,
Polish, German, Jewish musicians. In the season of 1901/1902, the quartet in Poltava consisted of
M. Volynskyi, S. Brodskyi, I. Voronel and M. Zibada. Often with these musicians the pianist
R. Rosenfeld performed. In the season of 1906/ 1907 the quartet of Poltava IRMS Office was made
up entirely of Jewish musicians: three brothers Hehner and tenor-violist I. Voronel. In the
1907/1908 Poltava quartet consisted of Ya. Hehner, P. Klymentov, I. Voronel and S. Shapkar.
Chamber meetings participants of Poltava IRMS Office turned into the overwhelming
majority of Czechs musicians who over the years worked in the city: violinist K. Vanish, pianist
F. Veselskyi, cellist K. Kopetskyi, oboist V. Kopta. In 1914 the quartet composition of Poltava IRMS
Office was the following: Ye. Birman, R. Ruchynskyi, Ya. Goldshtein and S. Zastrabskyi.
At the end of 1909 in Poltava, Chamber Music Society started its concert activity. It
included pianists, a mother and a daughter K. and O. Zaitseva, pianists V. Kulvets and I. Eizler;
string quartet consisted of I. Goldberh, S. Hlikin, P. Klimentov and A. Rosenfeld.
The high noon of the chamber performance in Mykolaiv took place in 1903 - 1910, when a
violinist with the European name Yi.Karbulka worked at the music college. From 1907 he was
appointed as a director of the music college. String quartet: J. Karbulka – A. Natanzon (later
V. Sorokin, then Reznikov) – S. Zeltser – A. Haisynskyi (later V. Kefurt then H. Yatsentkovskyi) and
pianoforte trio (L. Shchedrin – J. Karbulka – A. Haisynskyi) constantly performed at chamber
meetings of IRMS local office. Multiple times, J. Karbulka's wife, O. Karbulka performed as
ensemble performer. The repertoire of chamber ensembles, besides the traditional works of the
classical repertoire and music of romantic composers, included works by Russian composers,
Western European contemporaries, the works of J. Karbulka and of local composer M. Arkas.
In Kherson, the Director of the music classes of IRMS local office, Ya. Diumin managed to
gather a team of teachers, whose members actively participated in chamber meetings. The main
chamber representational genres in Kherson were precisely the piano string ensembles. Such
peculiarity existed due to the limited number of professionals for the possible string quartet. In
1905-1906 this team was led by a graduate of Prague Conservatory, A. Pellehrini, and with the
departure of this musician from the city, during the next years quartet performances became rare.
The brightest among the musicians in Kherson was L. Tuchek, a Czech pianist who had been
working since 1906 at the music classes, from 1908 to 1914 at the music school. Kherson partners
of the pianist in chamber music performances as a part of duets, trios, quartets, mostly, were Czech
musicians: a cellist O. Lukinich, brothers V. and A. Sternad – violinist and cellist, another cellist
V. Kefurt, and in piano duets: B. Eggenberh, a graduate of Leipzig Conservatory. At the majority of
chamber concerts throughout the years of work in Kherson, the piano part in numerous works of
Western European and Russian authors was performed precisely by L. Tuchek .
With numerous performances the musicians of Poltava, Mykolaiv and Kherson contributed
to raising the interest of pupils and a wide range of the listeners-amateur with the chamber music
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performance as an important part of music life, education of fine musical taste, general music
culture. Fruitful cooperation of the representatives of many nationalities allows us to state that
development of chamber performance in Ukraine in this historical period took place in the context
of advanced Western European musical traditions, presented by a number of outstanding creative
personalities.
Key words: musical culture of Ukraine, chamber performance, Poltava, Mykolayiv, Kherson,
Imperial Russian Musical Society, chamber music, interethnic music contacts.

Розвиток музичної культури багатьох міст півдня Російської імперії (теперішньої України) наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. характеризувався дедалі
все більшою професіоналізацією в галузі музичного мистецтва в цілому і, зокрема, різних його гілок – музичної педагогіки, музично-театрального життя,
видавницької справи тощо. Такий сплеск музичної діяльності в містах, котрі
певною мірою знаходилися в орбіті музично-культурних впливів більших
культурних центрів – Харкова (Полтава) та Одеси (Миколаїв, Херсон), був
пов’язаний із відкриттям у них у ці роки місцевих відділень Імператорського
російського музичного товариства (далі ІРМТ) та музичних класів (згодом музичних училищ) під егідою цієї організації. Поява таких спеціальних музичноосвітніх і, водночас, концертних утворень в свою чергу сприяла припливу до
цих міст плеяди високопрофесійних музикантів, здебільшого іноземців, вихованців Празької, Лейпцизької, Віденської, Брюсельської консерваторій, а також
деяких інших західноєвропейських музичних навчальних закладів, адже національних професійних кадрів на той час у провінційних містах ще не висточало.
Нечисленні випускники Петербурзької та Московської консерваторій, які працювали в Полтаві, Миколаєві та Херсоні, у більшості були також вихованцями
запрошених до цих закладів західноєвропейських педагогів.
Чи не найважливішою з репрезентативних ланок музичної культури будьякого українського міста за тих часів було камерне виконавство, адже, за відсутності в переважній більшості провінційних культурних центрів постійно
діючих оркестрів, найчастіше саме виступи різних за складом камерних ансамблів (як правило, без постійного складу виконавців, нерідко за участю як
професійних музикантів так і аматорів) обумовлювали наявність та інтенсивність концертного життя. Подібний стан спостерігався в Західній Європі ще в
першій половині ХІХ ст., проте відкриття в ті часи в багатьох містах консерваторій, котрі виховували численних інструменталістів, стимулювало паралельний дедалі все більш бурхливий розвиток симфонічного виконавства. Із трьох
українських міст, про які йдеться в статті, лише в Полтаві завдяки невтомній
організаційній діяльності директора музичного училища Д. В. Ахшарумова
майже кожного сезону формувався симфонічний оркестр, до якого входили музиканти із різних міст Російської імперії та кращі вихованці училища. Цей колектив виступав не лише в місті, а й здійснював гастрольні подорожі містами
України та Росії.
В останні десятиріччя в українській музичній регіоналістиці з’явилося чимало ґрунтовних досліджень, в яких, зокрема, вивчаються проблеми історії музичної культури Полтавщини, Миколаївщини, Херсонщини. Серед інших назвемо
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праці Л. Кауфмана [4], О. Ковальової та В. Чистова [5], А. Литвиненко [6; 7; 8],
О. Лобач i Л. Халецької [9], А. Сироти [30], М. Слабченко [31], З. Фішова [32].
Проте, становлення в цих містах камерного виконавства докладно не висвітлювалось, за межою уваги дослідників залишилися специфіка інтернаціональних складів камерних ансамблів, їхній репертуар тощо. Не претендуючи на всеосяжність
розгяду цього питання, дана стаття певною мірою має заповнити цю прогалину.
Отже, метою даної розвідки є виявлення специфіки еволюції камерного
виконавства в Полтаві, Миколаєві та Херсоні в контексті діяльності презентантів західноєвропейських музично-виконавських традицій.
Матеріалом дослідження слугували щорічні звіти відділень ІРМТ цих
міст, що зберігаються в Бібліотеці державних архівів у Києві, рецензії на виступи камерних колективів у пресі тих часів.
Утворення в Миколаєві (1892), Полтаві (1899) та Херсоні (1904) місцевих
відділень ІРМТ мало культурне підґрунтя: в усіх містах до тих часів протягом
певного періоду функціонцвали приватні музичні навчальні заклади та аматорські музичні об’єднання. У подальші роки стратегія формування камерних ансамблів та програм їхніх виступів базувалася на особистостях найяскравіших
виконавців.
Традиції камерного виконавства в Полтаві закладалися протягом останньої третини ХІХ ст. У 1890-х рр. набули поширення камерні музичні гуртки в
оселях місцевих музикантів – професіоналів та аматорів. Вельми популярними
серед них були квартетні вечори у піаніста І. Ейзлера, які відбувалися двічи на
місяць за участю місцевих професійних музикантів. Наймайстернішим за рівнем виконання камерних творів місцеві меломани вважали камерний гурток,
очолюваний донькою місцевого композитора і педагога-чеха А. Єдлічки К Зайцевою [9, 229].
До складу цього гуртка входили провідні музиканти Полтави – скрипаль
М. Волинський, альтист П. Климентов, віолончеліст М. Вонсовський. Вже із
започаткуванням діяльності Полтавського відділення ІРМТ К. Зайцева брала
активну участь в його концертній діяльності як яскрава піаністка-солістка (неодноразово у симфонічних концертах) і камерна виконавиця. Одним із таких
виступів піаністки відбувся 27 вересня 1901 р., коли вона акомпанувала в екстреному камерному зібранні двом гастролерам: артистці Імператорської СанктПетербурзької опери О. Семенової-Рунге та солісту Придворного оркестру віолончелісту В. Алоїзу [17, 3]. Як зазначали сучасники, до "різноманітних рис
[…] крупного обдарування" піаністки належали "…темперамент при відчутті
міри, чудовий ритм, гармонічна чутливість, а також видатна технічна чіткість
[…], яскрава рельєфність і розмаїття голосоведіння" [18, 9–10].
Склад викладачів музичних класів – музичного училища Полтавського
відділення ІРМТ, був, як і в інших культурних центрах, багатонаціональним.
Учасниками камерних зібрань відділення, крім українців та росіян, були музиканти чеського, польського, німецького, єврейського походження. До 1902 р. у
Полтавському відділенні були відсутні музичні класи, проводилися лише концерти. Вихованці європейських та російських консерваторії, полтавські музи91
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канти демонстрували чудове відчуття ансамблю у виконанні камерних творів.
Так, після одного з квартетних вечірів сезону 1901/1902 рр. за участю М. Волинського (перша скрипка), С. Бродського (друга скрипка), І. Воронеля (альт),
М. Зібади (віолончель) та Р. Розенфельда (фортепіано), в якому виконувались
твори Ф. Шуберта, Ц. Кюї, Д. Поппера і А. Дворжака, полтавський кореспондент одеської газети "Театр" відзначив, що "…всі номери були виконані прекрасно; і найсильніше враження на слухачів справило майстерне виконання
пп. Волинським, Зібадою та Розенфельдом багатого своєю художньою красотою тріо Дворжака". Далі кореспондент дуже схвально відгукнувся на гру Зібади та Розенфельда – випускників Варшавської консерваторії [33]. З відкриттям
музичних класів викладачі в них поєднували педагогічну і камерновиконавську діяльність. У сезоні 1906/1907 рр. квартет Полтавського відділення
ІРМТ повністю був складений із музикантів-євреїв: Я. Гегнера, Х. Гегнера,
І. Воронеля та М. Гегнера [11]. Два з чотирьох учасників квартету, брати Гегнери, були викладачами музичного училища: Я. Гегнер (1904-1914) по класу
скрипки, М. Гегнер (1906-1907) по класу віолончелі. Ймовірно брати Гегнри були
синами відомого в Білій Церкві скрипаля-клезмера, автора низки творів, вельми
популярних у репертуарі клезмерських оркестрів Х.-М. Гегнера (його згадує в
своєму дослідженні М. Береговський [2]), й успадкували від батька неабиякий
хист до музики.
Душею цього ансамблю був Я. Гегнер, "…який завоював у Полтаві славу
чудового соліста, квартетиста і концертмейстера оркестру" [10]. Учень Л. Ауера в Петербурзькій консерваторії Я. Гегнер був автором численних композицій,
у т. ч. творів на єврейську тематику (Єврейський концерт, Єврейська мелодія,
Фантезія на єврейську тему). Ці та деякі інші твори були записані ним на грамплатівки фірми "Екстрафон" (1909-1917) [3].
У 1907/1908 р. склад полтавського квартету змінився: крім відомих у місті Я. Гегнера, П. Климентова (друга скрипка), І. Воронеля (альт) до його скалду
увійшов викладач музичного училища віолончеліст С. Шапкар – вихованець
класу випускника Празької консерваторії С. Глазера в музичному училищі Харківського відділення ІРМТ [27].
Улітку 1908 р. Я. Гегнер з великим успіхом керував у місті літнім симфонічним оркестром, котрий "…у саду зібрання чиновників користувався значною
симпатією публіки, як і диригент, який мав 2 бенефіси при повних зборах" [12].
Про "дивне виконання п’єс" оркестром на чолі з Я. Гегнером у 1908 р. згадує в
літописі Петровського Полтавського кадетського корпусу А. Ромашкевич [29,
59]. У 1908/1909 навчальному році Я. Гегнера було нагороджено медаллю "За
усердя" [19, 5].
Учасниками камерних зібрань Полтавського відділення ІРМТ ставала переважна більшість музикантів-чехів, які викладали в музичних класах, згодом в
училищі: скрипаль К. Ваніш (1903-1904) [21, 12-13], піаніст Ф. Весельський
(1908-1910), віолончеліст К. Копецький (1909-1914), гобоїст В. Копта (19091910) [13], відомий також і як композитор, чиї твори виконувалися його учнями
[20, 37]. Протягом сезону 1909/1910 рр. у камерних зібраннях Полтавського
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відділення ІРМТ неодноразово виступало фортепіанне тріо, до складу якого
входили Ф. Весельський (фортепіано), Я. Гегнер (скрипка) та К. Копецький (віолончель). У декількох камерних зібраннях ці музиканти виконали цілу низку
тріо: А. Дворжака ("Думка", ор. 90), М. Россі (ор. 107), Ф. Мендельсона (ор. 49),
П. Чайковського (ор. 50), Бетховена (ор. 11), Б. Сметани (ор. 15), А. Рубінштейна (ор. 52). В. Копта виступав у камерних зібраннях не лише як гобоїст-віртуоз,
а і як піаніст: разом із Ф. Весельським він виконав фантазію "Vysehrad" із симфонічного циклу "Моя батьківщина" Б. Сметани в концертній обробці Г. Трнечека для двох роялів [20, 27]. Ще до приїзду до Полтави К. Копецький та
Ф. Весельський мали досвід виступів у складі "Чеського тріо" в Чехії (1905–
1907, разом зі скрипалем А. Сунеком) [34, 63].
У 1914 р. до складу квартету Полтавського відділення входили вже інші
музиканти: Є. Бірман, Р. Ручинський, Я. Ґольдштейн та С. Застрабський [28].
Майже всі з них виступали і як солісти, час від часу в камерних концертах брала участь і К. Зайцева, яка викладала музику в місцевому інституті шляхетних
дівчат.
Паралельно з камерними зібраннями, які проходили під егідою місцевого
відділення ІРМТ, з грудня 1909 р. у Полтаві розпочало концертну діяльність
Товариство камерної музики. Склад його учасників також був багатонаціональним. Серед інших виконавців до нього входили піаністки мати і донька К. та
О. Зайцеви, піаністи В. Кульвець та І. Ейзлер; струнний квартет складався з
І. Ґольдберга (перша скрипка), С. Глікіна (друга скрипка, іноді альт), П. Климентова (альт) та А. Розенфельда (віолончель) [36].
За аналізом щорічних звітів Миколаївського відділення ІРМТ можна
стверджувати, що розквіт камерного виконавства в Миколаєві припав на 1903 –
1910-ті рр., коли в музичному училищі працював скрипаль з європейським
ім’ям, вихованець Празької консерваторії (клас А. Бенневиця) та Й. Іоахіма і
Е. Вірта у Вищій музичній школі в Берліні Й. Карбулька, який до переїзду до
Миколаєва протягом попередніх п’яти років викладав і виступав в Одесі. З 1907
р. Й. Карбулька обійняв посаду директора музичного училища, змінивши організатора і першого керівника цього закладу Л. Щедріна. Струнний квартет
Й. Карбулька – А. Натанзон (згодом вихованці Карбульки В. Сорокін, потім Резніков) – С. Зельцер – А. Гайсинський (згодом В. Кефурт, потім Г. Яцентковський), а також фортепіанне тріо (Л. Щедрін – Й. Карбулька – А. Гайсинський)
постійно виступали в концертах місцевого відділення ІРМТ. Неодноразово як
ансамблева виконавиця виступала і дружина Й. Карбульки, вихованка Празької
консерваторії піаністка О. Карбулька [16, 4].
До репертуару камерних ансамблів під керівництвом Й. Карбульки входили, окрім традиційного класичного репертуару (Й. Гайдн, В. А. Моцарт,
Л. Бетховен) та музики композиторів-романтиків, твори російських композиторів: М. Глінки, О. Бородіна, П. Чайковського, А. Рубінштейна, А. Аренського,
О. Глазунова, майже забутого нині М. Афанасьєва (якого сучасники називали
"російським Паганіні" [1]), а також Е. Ґріґа, А. Дворжака, самого Й. Карбульки
та місцевого композитора М. Аркаса. Чимало камерних творів у виконанні
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Й. Карбульки та його колег звучали у Миколаєві вперше. Так, у сезоні
1909/1910 рр. у виконанні струнного квартету Миколаївського відділення ІРМТ
прозвучала сюїта Й. С. Баха (не вказано, яка саме) в аранжуванні для такого
складу харківського композитора-чеха А. Їранека [15, 16].
У Херсоні директору музичних класів місцевого відділення ІРМТ Я. Дюміну вже упродовж перших років діяльності цього закладу швидко вдалося зібрати колектив викладачів, члени якого також активно брали участь у камерних
концертах. Проте, на відміну від Полтави та Миколаїва, де практично постійно
була представлена музика для струнного квартету, головними презентативними
камерними жанрами в Херсоні стали саме фортепіанні квартети, тріо та різноманітні дуети. Вочевидь така сецифіка була обумовлена обмеженим переліком
фахових музикантів у цьому місті, з яких міг би бути сформуватися постійно
діючий струнний квартет. Так, якщо в 1905-1906 рр. квартет Херсонського відділення ІРМТ очолював вихованець Празької консерваторії, викладач музичних
класів А. Пеллегріні, учасник різних ансамблів, автор скрипковий композицій, а
також струнного квартету, дві частини з якого виконали його учні [22, 29], то з
від’їздом у 1906 р. цього музиканта з міста, в подальші роки квартетні виступи
стали рідким явищем.
Чи не найяскравішою серед музикантів у Херсоні була чеська піаністка,
вихованка Брненської (Яначкової) органної школи та Празької консерваторії
Л. Тучек, котра працювала з 1906 р. в музичних класах, з 1908 до 1914 р. у музичному училищі [35]. Учениця відомого чеського піаніста, професора Празької
консерваторії Й. Їранека, який у роки своєї праці в Харкові (1877-1891) був активним учасником камерних концертів, а в 1900 р. гастролював у Росії разом із
"Чеським квартетом" [37, 156] – найкращим європейським камерним колективом тих часів, Л. Тучек успадкувала від вчителя хист до цієї діяльності. Херсонськими партнерами піаністки по камерних виступах у складі дуетів, тріо,
квартетів були переважно чеські музиканти: відомий в Росії віолончеліст, випускник Г. Вігана в Празькій та О. Вержбиловича в Петербурзькій консерваторії,
учасник квартетних концертів у Херсоні О. Лукініч (1906/07 рр.) [25, 14-21],
брати В. та А. Стернад (перший – скрипаль, вихованець О. Шевчика в Празькій
консерваторії, другий – віолончеліст, вихованець Л. Зеленки в Одеському музичному училищі, випускник Брюссельської консерваторії), ще один чеський
віолончеліст, вихованець Я. Буріана в Празькій консерваторії В. Кефурт, а в
фортепіанних дуетах піаністка В. Еґґенберг – вихованка Лейпцизької консерваторії. У більшості камерних концертів протягом усіх років праці в Херсоні фортепіанну партію в численних творах західноєвропейських і російських авторів
виконувала саме Л. Тучек. Показовим для характеристики цієї піаністки як камерної виконавиці є факт її залучення до викладання й участі в концертах у
Миколаєві Й. Карбулькою, який неодноразово під час власних виступів у Херсоні (1907/08, 1912/13 рр.) [23; 24], та праці цієї піаністки в Миколаєві (1907/08)
грав з нею в ансамблях [14]. У щорічних звітах Херсонського відділення ІРМТ
програми камерних концертів окрім композицій традиційних авторів (віденських класиків та романтиків) містять низку творів, які були практично не ві94

Мистецтвознавчі записки ____________________________________Випуск 28
домі пересічній публіці: п’єси О. Лукініча для 4-х віолончелей ("Andante
Relіgioso" та "Вальс"), що виконувалися його учнями на початку 1907 року [25,
36-39], квартет a-moll для фортепіано, скрипки, альта та віолончелі Р. Кана
(1911/12) [26, 58], "Силуети" А. Аренського для ансамблю 2-х роялів (Л. Тучек
та В. Еґґенберг, 1913), струнний квартет ор. 2 Р. Гліера (Й. Карбулька – В. Сорокін – С. Зельцер – В. Кефурт, 1913) [24, 39-46] та ін.
Стислий перелік виконаних творів свідчить про широту мистецьких вподобань полтавських, миколаївських і херсонських камерних виконавців, які
артистичну діяльність суміщали з педагогічною. Численними виступами музиканти цих міст сприяли підвищенню зацікавленості учнів та більш широкого
кола слухачів-аматорів камерним виконавством як важливою складовою музичного побуту тих часів, вихованню гарного тонкого музичного смаку, загальної музичної культури різних прошарків суспільства. Плідна творча співпраця
представників багатьох національностей і виконавських шкіл у цих містах, як і
на інших теренах півдня Російської імперії, дозволяє констатувати, що ровзиток
камерного виконавства в Україні у ці часи відбувався в контексті передових західноєвропейських музичних традицій, презентованих цілою когортою яскравих творчих особистостей.
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ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА БОГОСЛУЖБОВА МУЗИКА
НОВОГО ЧАСУ У ВИМІРАХ "НОВОЇ САКРАЛЬНОСТІ"
Охарактеризовано поняття "нова сакральність" у пострадянському музикознавстві.
Зазначено відмінність методологічних засад дослідження музики богослужбового та концертного призначення. Виокремлено два підходи до вивчення богослужбової музики – музичнолітургічний та музикознавчий, необхідні для диференціації творів, призначених для богослужіння, та музики, що лише наслідує зовнішні форми богослужбових жанрів. Обґрунтовано
розширення меж дефініції "нова сакральність", яка характеризує не лише музику останньої
третини ХХ століття, а й усю європейську музично-літургічну традицію Нового часу.
Ключові слова: сакральне, "нова сакральність", богослужбова музика, концертна музика, Новий час, антропоцентризм.
Зосим Ольга Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Западноевропейская богослужебная музыка Нового времени в аспекте "новой
сакральности"
Охарактеризовано понятие "новая сакральность" в постсоветском музыковедении.
Указано отличие методологических основ исследования музыки богослужебного и концертного предназначения. Выделены два подхода в изучении богослужебной музыки – музыкально-литургический и музыковедческий, необходимые для дифференциации произведений,
предназначенных для богослужения, и музыки, которая лишь подражает внешним формам
богослужебных жанров. Обосновано расширение границ дефиниции "новая сакральность",
характеризующей не только музыку последней трети ХХ века, но и всю европейскую музыкально-литургическую традицию Нового времени.
Ключевые слова: сакральное, "новая сакральность", богослужебная музыка, концертная музыка, Новое время, антропоцентризм.
Zosim Olga, PhD in Arts, associate professor, professor of National Academy of Managerial
Staff of Culture and Arts
West-European liturgical music of the Modern period in the dimension of "new sacredness"
Anthropocentric dimension of "new sacredness" appears in several aspects. Linguistic component as a sign of "new sacredness" of liturgical music of the Modern period is central. The medieval canonical art are considered the liturgical language as one of the attributes of the sacred,
believing that it should be elevated and inspired and exalt people over all the earth. Anthropocen-
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tric trend, that began in the Renaissance, radically changed their attitude to the sacred language in
the liturgy. In the western Christian world in the Modern period we see a gradual withdrawal in the
divine services from sacred Latin to the non sacred national languages: in the Catholic liturgy this
process was slower, in the Protestant divine services was faster and more radical. Analyzing the
dynamics of gradual withdrawal from the sacred languages to the modern, we emphasize that is not
a desacralisation. The language is a religious communication between the Transcendent and man
as a member of the church community and therefore exactly the modern language promotes communication, obscure for most people sacred language has less communicative potential.
The second feature of the "new sacredness" is simplification of the musical language in the
liturgical works to the performance them all ecclesial community. This is not about style of liturgical music: under the dominant style the simple means of expression and simple genres has been
elected. For example, in the modern Catholic tradition today in most churches the main type of liturgical music is the song that after the reforms of the Second Vatican Council the status of liturgical music has been received, great musical forms in the divine services today is quite rare.
The increasing role of the community as a subject of the liturgy is the third sign of the "new
sacredness". In contrast to the medieval liturgy, where the main figure was the priest and parishioners was only passive participants, in the Modern period and especially after the Second Vatican
Council greatly increases the role of parish in the liturgy of the Church. Active and conscious participation of parishioners in the liturgical celebration and in the church singing directly influences the
choice of the liturgical language and favors facilitating of the musical vocabulary in liturgical music.
Autonomy of sacred and artistic components in the liturgy as the fourth feature of liturgical
music of the Modern period implies their dependence on local traditions and creative will of the
artist who is the subject of the liturgy. For liturgical music are important sacred (transcendent) and
artistic dimensions. Autonomy of sacred and artistic, which is important for the solution of artistic
problems, gives space for the creative will of the artist, but it should not conflict with the principles
of liturgical unity of the Christian community in the worship of God.
The functional character of sacredness is the fifth sign of liturgical music of the Modern period. It makes sacred liturgical function – inclusion in the temple area as a means of communication between man and the Transcendent. Accordingly, its other characteristics (text, music) are of
secondary importance in determining it as sacred. In the Modern period there was a final delineation of three levels sacred actions – liturgical, paraliturgical and extraliturgical – according to
their inclusion in the transcendent act of liturgy, and led to the delineation of three types of religious music: liturgical is the music that sounds in the divine services, and its canonical text is regulated by typicon; paraliturgical music sounds in the divine services as a addition to liturgical music
and in other temple worship, such as prayer, liturgical processions etc., the text of paraliturgical
ritual and genre is not regulated by typicon, but is approved by the provincial ecclesiastical authority, and therefore is recommended for certain areas; extraliturgical music is religious music, but
which sounds outside the temple and has character of individual or folk extrachurch prayer. Also
we distinguish another kind of music – quasiliturgical, which is written on the liturgical (canonical)
text or stylized to the medieval-renaissance "sacred" style, but which has a concert function. Quasiliturgical music does not apply to the sacred in the classic sense, but is often seen in the context of
sacred liturgical genres.
"New sacredness" as a sign of liturgical music of the Modern period is defined as the transformation in internal artistic (liturgical text and music) and external (sacred and artistic autonomy,
active participation of citizens in the liturgy, functional approach in determination of sacred) components. All these components are altered the appearance of liturgical music of the Modern period,
the way to reproduction of the sacred in liturgical actions and are inspired its interpretation as a
quasisacred work of art.
Key words: sacred, "new sacredness", liturgical music, concert music, Modern period, anthropocentrism.
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Сучасні музикознавці у працях, присвячених вивченню християнської
богослужбової музики східної та західної традицій, усе частіше звертаються до
категорії сакрального. У працях Н. Сиротинської [13], Ол. Шевчук [14],
Ю. Ясиновського [17], інших дослідників української сакральної монодії монодійний богослужбовий спів XVI – XVIII століть охарактеризовано у музикознавчому та богословсько-літургічному дискурсах, де монодія розглядається як
сакральний компонент богослужіння східного обряду. У дослідженнях А. Єфіменко [3-7], О. Мануляка [10] літургічна музика ХХ століття та концертні твори, що наслідують форму богослужбових жанрів західного та східного обрядів,
висвітлюються крізь призму категорії сакрального, інтерпретованої у контексті
християнської традиції, однак із врахуванням музичних практик ХХ – ХХІ століть. У сучасному музикознавстві є й праці, що трактують сакральне як категорію позарелігійну [12]: відповідно до провідних тенденцій культури ХХ – ХХІ
століть, традиційне теїстичне розуміння сакрального розширюється, унаслідок
чого рис сакрального може набути будь-яке явище культури. В українському
музикознавстві нині переважає трактування сакрального в контексті християнської традиції, однак сам термін "сакральне" у музикознавстві ще не став предметом спеціального аналізу. У більшості випадків сакральне постулюється як
даність ("сакральна монодія") – йдеться передусім про музику богослужбову,
яка є частиною літургії як сакральної дії. На сьогоднішній день в українській
музикознавчій науці є спроби визначення категорії сакрального на теоретичному
рівні; відзначимо музикознавчі роботи О. Мануляка [10] і С. Шипа [16], музичнолітургічні розвідки А. Єфіменко [3; 6] у яких здійснено спробу теоретичного обґрунтування категорії сакрального в контексті богослужбових традицій християнського Сходу та Заходу, а також працю автора цієї статті [8], у якій розглянуто
питання змісту дефініції "сакральне" у дослідженнях сучасних українських музикознавців. Отже, актуальним є ґрунтовне осмислення музики християнської традиції крізь призму категорії сакрального. Дана категорія є надзвичайно широкою,
тому її зміст потребує різноаспектних досліджень. Предметом цієї розвідки є поняття "нова сакральність" та інші, близькі за значенням, що є широко вживаними
у музикознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть щодо характеристики музики
ХХ століття (праці Н. Васильєвої [1], О.Осецької [11], А. Єфіменко [4; 5; 7]), у які
вчені, відповідно до предмету дослідження, вкладають різні значення. Мета статті
– обґрунтувати категорію "нова сакральність" як базову для європейської богослужбової музики Нового часу та охарактеризувати її особливості у контексті музикознавчої та музично-літургічної науки.
У російському пострадянському музикознавстві термін "нова сакральність" вживається передусім для характеристики творів релігійної тематики радянських та російських композиторів останньої третини ХХ – початку ХХІ
століть (В. Мартинов, А. Пярт, Г. Уствольська та ін.). Російська дослідниця
Н. Васильєва у дисертації "Творчість Галини Уствольської в аспекті "нової сакральності"" [1] з’ясовує витоки та окреслює межі поняття "нової сакральності", дає його інтерпретацію на прикладі творчості композиторки. Дослідниця
відзначає основні етапи звернення композиторів у радянські часи до сакральної
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тематики. У 60-70-х рр. ХХ століття більшістю митців сакральне трактувалося
як категорія вічного, позачасового, етично-стійкого, тобто як символ духовного, а не церковного. Перша хвиля нового релігійного руху припадає на 70-80-ті
роки (С. Губайдуліна, А. Шнітке, Н. Каретніков, А. Пярт та ін.), коли християнська тематика ще була офіційно під забороною. Сакральний елемент, що не міг
бути виявленим через слово або програму, відтворювався у музичному тексті у
світських музичних жанрах, що наділялися релігійним смислом через приховану програмність, а також унаочнювався крізь призму нової інтерпретації категорій простору і часу, що посилювало медитативні риси у музиці композиторів.
80–90-ті роки відзначаються другою хвилею нового релігійного руху, визначальною рисою якого стали прямі релігійні алюзії у програмі та звернення до
релігійних текстів; у самих же творах зменшується семантизація музичного
компоненту [1, 7–9]. Щодо творчості Г. Уствольської, то вона, на думку Н. Васильєвої, інтерпретує сакральне не у традиційних (церковних) категоріях канонічності (у цьому розумінні її музика є зразком аканонічності). Композиторка
має свій внутрішній стильовий канон, що спирається на релігійну ідею, коріння
якого сягають канону сакрального – зокрема, включає такі музичні елементи, як
архетипна повторність, деіндивідуалізація тематизму. Однак, незважаючи на
неоканонічні установки, її творчість є глибоко індивідуальною за стилем, а сакральне є авторською інтерпретацією позачасових цінностей [1, 20–22]. Щодо
зв’язку музики Г. Уствольської з храмовою традицією, то важливим вважаємо
зауваження дослідниці щодо більшої органічності її виконання не у православних, а у католицьких храмах [1, 9].
О. Осецька у дисертації "Священне слово у музиці А. Пярта" [11] відзначає, що стиль tintinnabuli, який з 1976 р. є провідним у творчості композитора,
"зіграв для нього роль своєрідного релігійного постулату, згідно якого встановлюється особливий таємний зв’язок між митцем та Творцем, і вся концепція
творчості стає безперервним актом богослужіння, спілкування з Богом" [11, 3].
Дослідниця вказує, що стиль tintinnabuli знаменував та навіть випередив сплеск
нової релігійної хвилі у радянській музиці – так званої "нової сакральності" [11, 7].
На думку О. Осецької, стиль tintinnabuli цілком відповідає вимогам канонічної
творчості [11, 14], оскільки його витоками є григоріанський хорал, який корелюється також з різними західноєвропейськими стильовими системами Середньовіччя, Ренесансу, Бароко [11, 19–20]. Композитор, обираючи стиль tintinnabuli,
прагне до преображення всесвіту у дусі православної ідеї синергізму, до набуття цілісності і повноти смислу [11, 23].
Отже, використовуючи термін "нова сакральність" у зв’язку із зверненням
композиторів останньої третини ХХ століття до релігійної тематики, радянські та
пострадянські музикознавці апелюють передусім до їхнього музичного стилю.
"Нова сакральність" музики В. Мартинова, А. Пярта, Г. Уствольської, інших композиторів полягає у свідомому зверненні до засобів виразності музики Середньовіччя, Ренесансу, бароко, зокрема повторності, атематичності, використанні
риторичних фігур, що дає сумарний ефект статичності та медитативності, внутрішньої стриманості й глибокої зосередженості. Також митці (А. Пярт, Дж. Та102
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венер, Х. Гурецький та ін.) поєднували медитативність висловлювання з мінімалістичною технікою, виявивши риси спорідненості мінімалізму з прийомами
богослужбового співу доби Середньовіччя, тому їхню техніку також окреслюють як "сакральний мінімалізм" (М. Ейнсворт, П. Поспєлов, С. Савенко, О. Сєрова, ін.). Однак музика Г. Уствольської, А. Пярта, інших митців, які у своїй
творчості використовують "сакральний мінімалізм", має концертне, а не богослужбове призначення, а "сакральна" стилістика, хоча й підкреслює глибоку
релігійність їх авторів, лише імітує у музичній тканині твору сакральний час і
простір богослужіння. Саме тому термін "нова сакральність", що використовується для характеристики творчості радянських та пострадянських композиторів
70–90-х рр. ХХ століття, на нашу думку, має метафоричний характер, якщо
трактувати сакральне не у розширеному, а у традиційному розумінні, де сакральне
є атрибутом спілкування людини як члена християнської спільноти з Трансцендентним. "Нова сакральність" музики кінця ХХ століття є суто художнім явищем,
самодостатнім у мистецькому відношенні, а нова сакральна музика не є складовою релігійної комунікації, що лежить в основі сакрального мистецтва.
Існує у музикознавстві й інший погляд на нову сакральність, який базується на засадах музично-літургічної науки. А. Єфіменко, вивчаючи католицьку
богослужбову музику ХІХ – ХХ століть, розробляючи питання сучасного розуміння сакрального у творчості композиторів ХХ століття, оперує дефініціями
"нова літургійна музика" [4], "нова церковна музика" [5], близькими за значенням до "нової сакральності". Дослідниця розглядає оновлення богослужбової
музики як у площині модернізації стилю церковних композиторів, так і з боку
включення нових за стилем музичних творів у синкретичну сакральну дію,
якою є літургія. Аналізуючи динаміку поглядів вченої, зазначимо, що музичнолітургічний чинник з часом посідає більше місце у вивченні літургічної музики
ХХ століття (див. монографію [3] та одну з останніх статей [6]). Не використовуючи термін "нова сакральність", А. Єфіменко піднімає питання характеристики специфічних рис сучасної західноєвропейської богослужбової музики, які
передбачають гармонічне поєднання нової музичної мови із сакральністю богослужбових творів у трансцендентному акті християнської літургії.
Отже, у сучасному музикознавстві ми бачимо диференціацію підходів до
вивчення богослужбової музики (музично-літургічний та музикознавчий) для
творів, призначених для богослужіння, та музики, що лише наслідує зовнішні
форми богослужбових жанрів. Цей поділ дозволить розмежувати два типи музичних творів, написаних у ХХ столітті, які відтворюють принципи "нової сакральності". Перший тип орієнтований на концертне виконання, де сакральне
інтерпретується як художньо-естетичний, а не релігійний феномен, попри глибоку індивідуальну релігійність багатьох композиторів. Характерною рисою
таких творів є використання канонічних літургічних текстів та звернення до середньовічно-ренесансного або барокового стилю. Найчастіше саме музичний
стиль стає основним маркером "нової сакральності". Другий тип музичних творів призначено для літургічного виконання як сакрального акту богослужіння і
є його невід’ємною частиною, а новизна ("нова сакральність") полягає у онов103
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ленні засобів музичної виразності, які церковний композитор використовує у
своїй творчості заради того, щоб богослужбова музика відповідала запитам часу. Ці твори не призначені для концертного виконання (проте частина з них виконувалася у концертах), а маркером сакральності для них стає богослужбова
функція, оскільки їх основне призначення – сприяти релігійному акту комунікації людини з Трансцендентним.
Втім, незважаючи на різницю у підходах музикознавців щодо розробки
основних критеріїв сакральності музики та "нової сакральності" зокрема, можна
виділити ряд позицій, які є важливими для розуміння цих категорій. По-перше,
усіма дослідниками акцентується увага на особистості митця та його ролі у відтворенні церковного канону, на співвідношенні канонічного та індивідуального
у музичному творі; по-друге, піднімаються питання щодо відмінностей у розумінні сакрального і канонічного у східній та західній християнських традиціях;
по-третє, наголошується на автономності слова і музики у композиціях сакрального змісту; по-четверте, усі дослідники прямо чи непрямо звертають увагу на можливість або неможливість богослужбового виконання аналізованих
творів, відповідно трактуючи сакральне як індивідуальне волевиявлення або
особливість стилетворення автора чи приналежність творів до синкретичного
трансцендентного акту, яким є християнське богослужіння. Відповідно, усі ці
компоненти повинні стати засадничими при вирішенні питання специфіки відтворення сакрального у творах, які призначені для богослужіння або лише наслідують літургічні форми. Спільність позицій вказує на те, що між двома
типами творів як мистецькими артефактами немає непрохідної межі, і той самий твір може мати сакральний вимір як частина синкретичної дії, а може бути
самодостатнім художнім твором, що засобами музики відтворює сакральний
стиль музики Середньовіччя і Ренесансу.
Оскільки сучасними вченими музичний твір розглядається і як автономна, самодостатня художня одиниця, і як частина літургічної сакральної дії (що
вплинуло і на подвійне трактування терміну "нова сакральність"), пропонуємо
розширити зміст цього поняття, причому не лише щодо функціональності творів літургічних жанрів, а й хронологічно. Дефініція "нова сакральність" традиційно вживається щодо характеристики музики останньої третини ХХ століття,
однак, на нашу думку, сучасний етап розвитку богослужбової музики лише
продовжує ті процеси, що почалися у Новий час. Ми вважаємо доцільним збільшити хронологічні межі музики, яку можна охарактеризувати як "нову сакральну", розширивши його до усього періоду, що ми називаємо Новим часом,
оскільки витоки "нової сакральності" музики ХХ століття – і літургічної, і
концертної – сягають корінням доби Ренесансу, що відкрила новий – антропоцентричний – вимір храмової музики (який, врешті-решт, спричинив до інтерпретації богослужбових жанрів як концертних). Тож зазначимо, що термін
"нова сакральність" може використовуватися не лише метафорично, а й у прямому значенні, інтерпретуючи сакральне як акт богоспілкування під час літургії, у якій, починаючи з XVII століття, зростає вага індивідуального начала,
передусім у її мистецькому компоненті.
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Визначимо та охарактеризуємо основні риси нової сакральності як базової категорії для європейської богослужбової музики Нового часу, розуміючи її
як частину літургії – інтегрального синкретичного акту богоспілкування. Філософ-естетик В. Шелюто зазначає, що у Новий час сакральне, яке у добу Середньовіччя становило з художнім єдине ціле завдяки функціонуванню у межах
церковного канону, втрачає свій онтологічний статус і завдяки деканонізації
отримує можливість індивідуальної інтерпретації митцем. Внаслідок трансмутації сакрального в естетичне стає можливим існування сакрального символу як
феномену мистецтва і утворення нової – художньої – цілісності, яка має певну
автономність, а не лише акомпанує канонічній формі [15, 24]. Вчений підкреслює, що у Новий час посилюється антропоцентричний первень церковного мистецтва, внаслідок чого у ньому автономізуються сакральне та естетичне.
Антропоцентричний вимір "нової сакральності", у тому числі рух у бік
деканонізації (з точки зору середньовічного розуміння канону), на нашу думку,
виявляється у таких аспектах: 1) використання в літургічній практиці національних мов; 2) спрощення музичної мови богослужбових творів для їх виконання
церковною громадою; 3) зростання ролі громади як суб’єкта літургії; 4) автономність сакрального та художнього компонентів літургії, розуміння митця як
суб’єкта літургії, що представляє церковну громаду; 5) функціональна інтерпретація сакрального, зокрема, розмежування трьох рівнів сакральних дій – літургічного, пара літургічного, позалітургічного – з точки зору їх включення у
трансцендентний акт літургії. Зазначимо, що усі визначені компоненти знаходяться між собою у тісному зв’язку: так, наприклад, використання національних мов та спрощення музичної мови пов’язані зі збільшенням активності
(суб’єктності) мирян, які внаслідок розвитку різних літургічних рухів поступово
беруть більш активну участь у літургії. Автономність сакрального та художнього поступово диференціює три рівні сакрального – літургічний, паралітургічний
і позалітургічний, де перші два є репрезентантами сакрального як частини синкретичної літургічної дії, третій символізує зв’язок сакрального (храмового) та
світського (позахрамового). Музичний стиль не входить до базових ознак "нової сакральності", оскільки це природний чинник еволюції музичних творів,
який не може не відображатися у богослужбовій музиці. Підтвердженням цієї
думки є музика різних стилів на сакральні латинські літургічні тексти у XVII і
ХІХ століттях у сакральних творах, тобто таких, що призначені для богослужіння. При цьому музичний стиль може слугувати додатковим чинником, особливо у тих випадках, коли у рамках богослужбової музики розмежовуються
поняття "старий церковний стиль" та "новий церковний стиль", де новий має
виразні ознаки антропоцентричних тенденцій у богослужбовій музиці. Охарактеризуємо та обґрунтуємо значимість кожного з базових компонентів.
1) Мовний компонент як ознака "нової сакральності" богослужбової музики Нового часу, на нашу думку, є центральним. Середньовічне канонічне мистецтво розглядало богослужбову мову як один із атрибутів сакрального,
справедливо вважаючи, що вона має бути піднесеною та одухотвореною і підносити людину над усім земним. Саме тому "переклад іншою мовою сакраль105
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ного тексту не дає можливості його адекватного сприйняття з релігійної точки
зору" [15, 24]. Антропоцентричні тенденції, що розпочалися у добу Відродження, корінним чином змінили ставлення до сакральної мови у богослужінні.
Протестантське богослужіння відразу почало відправлятися національними мовами; щодо католицького, то офіційною мовою до ІІ Ватиканського Собору
(1962–1965) була латинська, однак на практиці ще з часів Середньовіччя вона
поступово витискується народними: проповіді виголошувалися рідною мовою
прихожан, у храмах усе частіше почали звучати пісні, що також співалися живою (несакральною) мовою, спочатку поза храмом (на процесіях, на прощах),
потім у храмі на різного роду молебнях, а пізніше і на літургії. Окрім пісень,
несакральні мови використовувалися у частинах ординарія та пропрія, написаних
у пісенних та непісенних формах (польські "pieśni mszalne", народні вечірні, що
виконувалися національними мовами у XVIІІ – XIХ століттях на церковні тони,
подібні до григоріанських), у вокально-інструментальних творах (німецькі меси,
німецькі вечірні, німецькі реквієми в Австрії XVIІІ – XIХ століття) та ін. Лише після ІІ Ватиканського Собору піснеспіви національними мовами офіційно стали
вважатися богослужбовими творами. Отже, у західному християнському світі у
Новий час ми бачимо поступовий відхід у богослужінні від сакральної латинської
до несакральних національних мов. У католицькому богослужінні цей процес відбувався повільніше, у протестантському швидше і радикальніше.
Аналізуючи динаміку поступового відходу від сакральних мов до сучасних, наголосимо, що це не є десакралізацією богослужіння, попри те, що з точки
зору східно-християнської богословської думки, яка на сьогодні у багатьох питаннях залишається у середньовічній парадигмі. Такий підхід є свідченням саме
десакралізації, а тому ряд православних церков продовжує використовувати церковнослов’янську як єдину богослужбову, тоді як католицьке та протестантське
богослужіння орієнтовані на сучасні мови. Враховуючи те, що мова є релігійною комунікацією між Трансцендентним і людиною як членом церковної громади, комунікації сприяє саме сучасна мова, а малозрозуміла для більшості
людей сакральна має менший комунікативний потенціал. Втім, комунікація не
завжди є вербальною, тому однозначно сказати, чи сприяє сакральна, але малозрозуміла сучасній людині мова, комунікації з Трансцендентним, чи ні, неможливо. Проте, без сумніву, можна зробити висновок, що відхід від сакральної
мови у богослужінні є однією з найважливіших ознак "нової сакральності" богослужбової музики Нового часу.
2) Другою ознакою "нової сакральності" вважаємо спрощення музичної
мови богослужбових творів для їх виконання усією церковною громадою. Зазначимо, що тут не йдеться про стиль літургічної музики, а відзначається той
факт, що у рамках панівного стилю обираються найпростіші засоби виразності
й найпростіші жанри. Наведемо приклад радикального спрощення кальвіністами своєї богослужбової музики: рекомендований для кальвіністських відправ
"Женевський Псалтир" є одноголосним переспівом усіх 150 псалмів у найпростішій – пісенній формі. Щодо католицької традиції, то сьогодні у більшості католицьких храмів основним видом богослужбової музики є пісня, яка у
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результаті реформ ІІ Ватиканського Собору отримала статус літургічної музики,
великі музичні форми у храмовому богослужінні сьогодні звучать доволі рідко.
3) Зростання ролі громади як суб’єкта літургії є також важливою ознакою
"нової сакральності". На відміну від літургії Середньовіччя, де головною фігурою був священик, а прихожани – лише пасивними учасниками, у Новий час і
особливо після ІІ Ватиканського Собору значно зростає роль прихожан у церковних відправах. Активність церковної громади, на перший погляд, прямо не
впливає на богослужбову музику, проте поняття "participatio actuosa", що передбачає активну і свідому участь прихожан у літургічній відправі та церковному співі, безпосередньо впливає на вибір богослужбової мови (відхід від
сакральної і пріоритет національних мов) і сприяє спрощенню музичної лексики
літургічної музики. Щодо протестантських громад, то там від самого початку
усі прихожани брали активну участь у богослужінні, стосовно ж православної
церковної практики, то наразі у церковних осередках провідним є середньовічний погляд на роль церковної громади, яка є пасивним спостерігачем сакральної дії – літургії, що відправляється священиком.
4) Автономність сакрального та художнього компонентів літургії передбачає їх залежність від місцевих традицій та творчої волі митця, який є суб'єктом літургії. Для богослужбової музики важливим є як її сакральний,
трансцендентний вимір, так і художній. Сакральність пов'язана із художнім як
"чуттєво пізнавана естетична форма вираження християнського вчення через
божественну хвалу, шану і подяку" [6, 198], музичний же компонент, хоча й відображає божественну досконалість і красу, є автономним [6, 199]. Автономність сакрального та художнього, яка є важливою для вирішення художніх
задач, дає простір для творчої волі митця, при цьому вона не повинна суперечити літургічним принципам єдності християнської спільноти у її відданні шани
Богу. Автономність цих двох компонентів, на нашу думку, є важливою ознакою
"нової сакральності" богослужбової музики Нового Часу.
5) Сакральність богослужбової музики Нового часу має функціональний
характер. Сакральною її робить богослужбова функція – включення у храмовий
простір, як засіб комунікації між людиною і Трансцендентним. Відповідно, інші характеристики (текстові, музичні) мають другорядне значення у її визначенні як сакральної. У Новий час відбулося остаточне розмежування трьох
рівнів сакральних дій – літургічного, паралітургічного і позалітургічного – з точки зору їх включення в трансцендентний акт літургії, і призвело до розмежування трьох типів релігійної музики, де літургічна музика – це музика, що
звучить на богослужінні, а її канонічний текст регламентований уставом; паралітургічна музика звучить на богослужінні як доповнення до літургічної, а також на інших храмових відправах, наприклад, молебнях, літургічних процесіях
тощо, при цьому її текст не регламентований уставом, однак затверджений місцевою церковною владою, а тому є рекомендованим для певної місцевості; позалітургічна музика є музикою релігійною, але такою, що звучить поза храмом і
має характер або індивідуальної молитви, або народних (нецерковних молебнів). Також варто виокремити квазілітургічний вид музики, як такої, що написана на літургічні (канонічні) тексти або стилізована під середньовічно107
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ренесансну "сакральну", але має концертне призначення. Остання не відноситься до сакральної у класичному розумінні, однак дуже часто розглядається у
контексті сакральних богослужбових жанрів (більш детально про це див. [8]).
Функціональне розмежування видів богослужбової музики приховує у
собі певні небезпеки як з літургічної, так і музичної точки зору. Так, католицька
традиція розрізняє власне літургічні тексти, що містяться в богослужбових книгах,
та тексти інших відправ, які мають статус "pia exrecitia" ("побожні практики") і рекомендовані для індивідуальної або спільної молитви громади поза літургічним
богослужінням. Однак, виходячи з реальної літургічної практики, виникає парадокс: чому приватне читання часослова з літургічними текстами є літургією, а
урочиста церковна процесія на чолі з єпископом – лише різновид побожних практик, оскільки процесійні тексти й обряди не входять до числа власне літургічних
чинів, хоча будь-яке прославлення Бога, що має публічний характер і розкриває
таємницю спасіння, можна вважати літургією у широкому розумінні [9, 33].
Функціональне розуміння сакральності ховає у собі небезпеку й розриву
між літургічно-обрядовою і естетичною функціями. У Середньовіччі і пізніше
автономізація мистецького компоненту часто перетворювала богослужіння на
духовний концерт – мистецьку, а не літургічну акцію. Сьогодні спостерігаємо
протилежне: мистецький компонент відходить на другий план, часто через неможливість матеріально утримувати високо фаховий мистецький колектив, а
тому спостерігається значне зниження художнього рівня богослужбової музики. При цьому не порушується основний літургічний принцип – музика підпорядкована літургічній дії, а тому є сакральною. Розрив між сакральним і
мистецьким сьогодні найбільше зачепив українську римо-католицьку музику,
менше православну і греко-католицьку. На молодіжних відправах під впливом
протестантських харизматичних рухів часто виконуються пісенні твори різних
стилів, у тому числі і розважальної музики.
Аргументація прихильників "легкого" стилю церковної музики є такою: цей
стиль не порушує ідею сакральності літургії як місця зустрічі людини з Трансцендентним, навпаки – сприяє релігійній комунікації сучасної людини, оскільки саме
така музика, зрозуміла і доступна кожному, допомагає християнину у молитві. Зазначимо, що сьогодні легкожанрові пісні духовного змісту є у репертуарі (богослужбовому і позабогослужбовому) усіх християнських конфесій – найбільше у
протестантів, найменше у православних. Не даючи однозначної оцінки сучасному
стану української християнської музики, відзначимо, що антропоцентричні тенденції в інтерпретації сакрального, як засіб наближення Трансцендентного до людини, не завжди мають позитивні наслідки, у даному випадку – художні.
У підсумку зазначимо, що "нова сакральність" як ознака богослужбової
музики Нового часу визначається як трансформаціями у внутрішньо-художніх
(богослужбовий текст і музика), так і зовнішніх складових (автономність сакрального і художнього, активна участь громадян, функціональний підхід у визначенні
сакрального). Усі ці складові видозмінили і зовнішній вигляд богослужбової
музики Нового часу, і спосіб її відтворення у сакральній літургічній дії, і навіть
інспірували її інтерпретацію як квазісакрального мистецького твору.
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КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МЕЛІТОПОЛЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:
ПАНОРАМА ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ
У статті виявлені провідні аспекти культурного життя м. Мелітополя початку ХХ століття в контексті загальнонаціональних та регіональних тенденцій. Доведено, що на початку
ХХ століття Мелітополь став одним із культурних центрів Північного Приазов’я. У досліджуваний період була створена інфраструктура та закладені традиції, що сприяли культурному
розвитку міста у наступні історичні періоди.
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Культурная жизнь Мелитополя начала ХХ века: панорама и ведущие тенденции
В статье выявлены ведущие аспекты культурной жизни г. Мелитополя начала ХХ века в
контексте общенациональных и региональных тенденций. Доказано, что в начале ХХ века
Мелитополь стал одним из культурных центров Северного Приазовья. В исследуемый период
была создана инфраструктура и заложены традиции, способствовавшие культурному развитию города в последующие исторические периоды.
Ключевые слова: Мелитополь, художественная культура, театральное искусство,
музыкальное искусство, полиэтничность.
Antonenko Olexandr, PhD in Arts, senior lecturer of the instrumental performance and music art pop chair, Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky
The cultural life of Melitopol at the beginning of the twentieth century: a panorama
and leading trends
In the article the leading aspects of cultural life of Melitopol at the beginning of the XX
century in the context of national and regional tendencies are revealed..
The cultural life of Melitopol at the beginning of the XX century had its own regional
peculiarities but at the same time it was an inalienable component of those common processes and
worldview improvement that had happened in Ukrainian culture in the second half of the XIX and
at the beginning of the XX centuries. They are characterized by activisation and development of
different kinds of art.
The association "Prosvita" played an important role in the development of Ukrainian art
culture at the beginning of the XX century. Melitopol "Prosvita" began its work in 1908. Their
activities included the organization of creative groups, the holding of literary evenings, lections,
performances and spreading of Ukrainian book.
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Multi-ethnic complement of inhabitants in Melitopol caused active development of the
culture of national partnerships of the town. In April 1911 Jewish literary association began its
work in town. It was founded by Matvii Liberman, a writer and journalist. It is known that
M. Liberman’s works were in the repertoire of capital dramatic troupes at the beginning of the XX
century. In the local press we can come across the mentions of work of Bulgarian and Armenian
associations in Melitopol. In the "Melitopol news" of 24 April 1911 it was pointed out that
foundation of different associations such as "historical-ethnic, literary, music had become sufficiently
widespread phenomena".
The important event in historical development of musical culture of Melitopol became the
opening of Melitopol child’s music school in 1907. It was founded by Illia Chubaty who was a Pole.
In the researched period there were such classes as violin, solo and choral singing, wind instruments,
theory of music, composition and orchestral play. The music school is still working and is one of the
oldest musical educational institutions of Zaporizhia region. The hiring of a tutor for musical
lessons was also popular in Melitopol.
The activities of karaim association greatly influenced on development of culture in
Melitopol. Moisei Phirkovych, a Karaim writer, lived in Melitopol. A significant influence on the
development of cultural life in Melitopol at the beginning of the XX century was made by Illia
Stambolli, a Karaim merchant, patron of the arts. In 1908 I. Stambolli founded a summer garden on
the bank of the river Molochna, where people held cultural-artistic events, festivities, games for
children, sports competitions, arranged fireworks, acrobat, dance and comics performences, toured
circuses, etc. In summer time at the illusion of the town garden the dramatic plays were staged by
local amateurs, toured troupes every day. At the beginning of the XX century a town council
founded a brass band that played at the summer garden and was popular among citizens. It is
known that the band accompanied the dramatic plays of local and artists from other towns.
In 1907 I. Stambolli built a winter theater in Melitopol. A creative life of Melitopol flourished
on the other concert pavilions that were built at the beginning of the XX century such as Variety
Theater of the garden Chateau de Fleur, Summer theater of E. Schulman, theater "Ilussion" and
cinema "Modern". Here besides local amateurs performed famous troupes of artists from The Russian
Empire and Western Europe. The creative life of theaters was rather intensive and represented by
musical, music-theatrical and theatrical genres. The important centers of development of musical and
theatrical genres of Melitopol at the beginning of the XX century were also institutions.
In 1908 the first cinema in the town was opened. It was electrobiographic or as it was called
then theater of alived photos. In press we very often can come across the information about holding
masquerades and dancing evenings. At the beginning of the XX century there were a couple of publishing-houses in Melitopol, where books and newspapers were printed in big circulation. There
were a dozen of libraries and four photographer’s studios.
At the beginning of the XX century the architectural pride of Melitopol was Olexandr
Nevskoyu’s Cathedral. It had a grand adorable structure and It had been building for almost fifty
years. There were a library with the stock of over 500 volumes, a hall for public and religion-moral
readings at the cathedral.
According to historical materials at the beginning of the XX century Melitopol became one
of the cultural centers of the northern Pryazovia. The cultural life of the town was characterized by
significant intensity. Taking into consideration that Melitopol was a provincial town, the processes
of activisation in the development of cultural life began later than in big ones and was diametrically
opposite to those that had happened in the town in the second half of the XIX century.
The most spreaded genres of art became musical and theatrical ones. Their development
was favored by building of theaters and concert pavilions in the town, the work of "Prosvita",
educational institutions and some patrons of the arts. The creative work of local amateurs was
diversified by Ukrainian, Russian and western European artists, whose tour happened in the
periodt of national process of development of musical and theatrical arts.
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Thus, at the beginning of the XX century in the Melitopol the creation of infrastructure
began, It was grounded on the traditions that led to the development of the region’s culture in the
following historical periods.
Key words: Melitopol, art culture, theatrical arts, musical arts, multi-ethnic.

Історичне осмислення художньо-культурної сфери життя суспільства як
далекого минулого, так і новітніх часів є актуальним завданням сучасного мистецтвознавства в Україні. Останні роки принесли чимало зрушень у розкритті
та вивченні невідомих сторінок культурно-мистецького життя Запорізького
краю. Розвиток музичного професіоналізму регіону висвітлено у ґрунтовній науковій праці Т. Мартинюк [6], хорова культура Запорізького краю досліджена у
науковому доробку О. Антоненка [1], особливості культурного простору Запоріжжя останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. є об’єктом наукових досліджень
С. Грушкіної [3]. Актуальність обраної теми дослідження обумовлена відсутністю комплексного дослідження культурно-мистецького життя Мелітополя
початку ХХ ст.
Культурний розвиток Мелітополя на початку ХХ століття хоча й мав свої
регіональні особливості, був невід’ємною складовою загальних процесів та світоглядних зрушень, що відбувалися в українській культурі у другій половині
ХІХ – на початку ХХ століть, і характеризується активізацією та розвитком різних видів мистецтв. Метою даної статі є визначення провідних аспектів розвитку
культури Мелітополя початку ХХ ст. в контексті регіональних та загальнонаціональних культуротворчих процесів. Джерельна база дослідження – архівні
матеріали, що зберігаються у Мелітопольському краєзнавчому музеї, місцева
преса початку ХХ ст.
Важливу роль у розвитку художньої культури України початку ХХ ст. відіграло товариство "Просвіта", діяльність якого на теренах Північного Приазов’я поширюється під час революції 1905 – 1907 рр. За дослідженням
Г. Турченко, "мелітопольська "Просвіта", що розпочала свою роботу 1908 року
й об’єднала 80 членів, налагодила роботу театральної та лекційної секцій. В активі "Просвіти" – організація літературних вечорів, лекцій, вистав, поширення
українських книг" [21, 161]. Робота товариства на початку ХХ ст. мала вагомий
вплив на розвиток хорового мистецтва України – майже при кожній філії "Просвіти" було створено хоровий колектив. Розповсюдженість хорів сприяла збереженню традицій національного хорового мистецтва.
Поліетнічний склад населення Мелітополя зумовив активний розвиток
культури національних спільнот міста. У квітні 1911 р. розпочало діяльність
єврейське літературне товариство – його засновником був письменник та журналіст Матвій Ліберман, який у 1912 р. переїхав до Києва (відомо, що твори
М. Лібермана на початку ХХ ст. були в репертуарі столичних драматичних
труп). Метою діяльності товариства стало "вивчення та розвиток єврейської
мови та літератури. Для досягнення цієї мети товариством організовувалися бесіди, лекції, літературні вечори" [16]. У "Мелітопольських відомостях" від 24
квітня 1911 р. зазначалося, що створення різноманітних товариств – "історикоетнографічних, літературних, музичних стало доволі поширеним явищем" [16].
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Зустрічаються у місцевій пресі згадки про діяльність у Мелітополі болгарського та вірменського товариств. За кошти вірменської спільноти у 1884 р. була
збудована вірмено-григоріанська церква. З 1941 р. у будівлі відкрито вже православний храм. Нині ця архітектурна пам’ятка кінця ХІХ ст. є однією з найстаріших церков у Запорізькій області й однією з небагатьох, що пережили
тоталітарний режим СРСР.
Важливою подією у світлі історичного розвитку музичної культури Мелітополя стає відкриття у 1907 р. Мелітопольської дитячої музичної школи, яку заснував поляк Ілля Михайлович Чубати. У перші роки роботи в установі діяли класи
скрипки та рояля. Клас рояля викладали випускники Санкт-Петербурзької консерваторії Микола Буслов (учень А. Єсипової та А. Рубінштейна) та Василь Міінус
(учень польського піаніста, професора Т. Лешетицького). У 1911 р. відкрилися
класи сольного співу, теорії музики та хорового співу (за програмою СанктПетербурзької консерваторії); наступного року – клас духових інструментів,
композиції та оркестрової гри (викладач І. Свідерський). Музична школа функціонує по сьогоднішній день і є одним з найстаріших музично-освітніх закладів
Запорізького краю.
Достатньо поширеною у Мелітополі була також практика приватних уроків музики. Оголошення приватних занять музикою у місцевих газетах давали
Є. Абрамсон, Є. Бемер, Л. Рухалевич, Є. Мурін, Ф. Ліфшиц. Свідченням популярності занять музикою є той факт, що в місті успішно працювали кілька спеціалізованих магазинів з продажу музичних інструментів та нотної продукції.
Вагомий вплив на культурний розвиток Мелітополя мала діяльність караїмської спільноти. Тут проживав караїмський письменник Мойсей Фіркович. У
1907 р. у міській типографії він видав книгу "Старовинне караїмське містечко
Кале", яка користувалася популярністю серед багатьох дослідників історії Криму.
Серед книжок М. Фірковича, що збереглися до наших днів, є також "Краткий
караимский катехизис". Тож, поліетнічний склад населення міста, діяльність
національно-культурних спільнот була важливим чинником історико-культурного
розвитку Мелітополя.
Значний вплив на початку ХХ ст. мала також постать купця, мецената,
караїма за національністю Іллі Борисовича Стамболлі. У 1908 р. на березі ріки
Молочна І. Стамболлі облаштував літній сад, побудував на його території естраду, готель, ресторан, пляж, пристань, організував прокат човнів. У саду проходили культурно-мистецькі події, проводилися народні гуляння, ігри для
дітей, спортивні змагання1, влаштовувалися феєрверки, виступали акробати,
танцюристи, коміки, гастролювали цирки тощо. В ілюзіоні міського саду в літні
сезони місцевими аматорами щоденно ставилися драматичні вистави; гастролювали й іногородні трупи. Заслуговує на увагу концерт артистів Московського
оперного театру, уродженців Мелітополя Михайла Сушка та Петра Холодкова2
10 липня 1910 р. З особливою цікавістю публіка спостерігала за виступами останнього: "П. Холодкова мелітопольці знають за його невтомні виступи у благодійних вечорах, на яких володар сильного, надзвичайно красивого за тембром
basso cantante вражав публіку" [8].
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На початку ХХ ст. Мелітопольською міською управою був створений духовий оркестр, який грав у літньому саду "та мав широку популярність серед
городян, даруючи їм велике естетичне задоволення" [9]. "Репетиції оркестру відбувалися з раннього утра до обіду, а о 7 вечора розпочиналися щоденні вечірні
концерти, які тривали до 1-2 години ночі" [7]. Керував оркестром Євген Осипович Мурін. Відомо, що оркестр супроводжував театральні постановки місцевих
і деяких гастролюючих колективів. Так, у жовтні 1910 р. ансамбль Московського оперно-опереткового товариства під керівництвом Ф. Остапенка-Горського
приїхав до Мелітополя без обіцяного оркестру – його замінив місцевий. Зазначалося, що "спектаклі пройшли достатньо гладко" [13].
Окрім оркестру Є. Муріна, у міському парку демонстрували концертні
програми відомі на той час інструментальні колективи. У травні 1910 р. гастролював румунський Національний оркестр, у червні 1910 р. струнний оркестр
П. Павленка, у червні 1914 р. – севастопольський військовий оркестр та ін.
Особливий резонанс у Мелітополі викликали гастролі у вересні 1910 р. симфонічного оркестру І. Розенфельда: в рецензії на його концерти зазначалося: "Оркестр дійсно чудовий, відмінно зіграний, відчувається досвідчена рука
диригента, що змушує виконавців зіграти легке рр і в межах можливого розгорнути його звучання до ff" [10]. Симфонічний оркестр І. Розенфельда вдруге гастролював у Мелітополі на початку травня 1915 р., "на його прем’єрний
концерт було продано понад тисячу білетів" [5, 74].
У 1907 р. І. Стамболлі побудував у Мелітополі Зимовий театр. Окрім місцевих аматорів, тут виступали відомі гастролюючи трупи та артисти. Насичене
творче життя театру було представлене музичним, музично-театральним та театральним жанрами. Музичний жанр представляли, зокрема, гастролери: перший тенор московських і петербурзьких театрів Д. Южин та примадонна
Імператорських театрів і паризької "Grand ореrа" Н. Южина у березні 1910 р.;
уславлені А. Вяльцева та Е. Карузо 5-6 квітня 1910 р.; артист Імператорських
театрів П. Орлов та артистка російської опери М. Корвін-Косаковська 22 квітня
1910 р.; примадонна Санкт-Петербурзьких і Московських театрів Р. Раїсова
(концерти за участю М. Фатьєва та В. Сабініна) 11 та 13 травня 1910 р.; флорентійські співаки Жілліо та Лоренціно у липні 1910 р.; скрипаль з Риги Я. Гурвіч 19 вересня 1910 р.; ансамбль єврейської музики під керівництвом Я.
Медвєдєва 10 березня 1911 р.; співак М. Свєрський, скрипаль-віртуоз, професор
А. Цинібоні, примадонна руської опери Є. Мільєва у травні 1911 р.; соліст Імператорських театрів О. Давидов3 22 травня 1911 р.; хорова капела під керівництвом В. Завадського у складі 45 осіб 11 жовтня 1911 р. (виконувалися твори
Ф. Абта, О. Гречанінова, Ш. Гуно, М. Римського-Корсакова, А. Рубінштейна, П.
Чайковського, П. Чеснокова); відомий гармоніст та співак П. Невський 1 листопада 1911 р.; симфонічний оркестр під орудою Д. Ахшарумова у жовтні 1912 р.
та ін.
Достатньо широко на сцені Зимового театру Стамболлі було представлено музично-театральний репертуар. У травні 1910 р. у виконанні російської
опери під керівництвом М. Медведєва ставилися "Аїда" Дж. Верді, "Демон"
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А. Рубінштейна, "Пікова дама" та "Євгеній Онєгін" П. Чайковського. 22 липня
1910 р. трупою під керівництвом Грищенка виконано водевіль "Як ковбаса та
чарка, то минеться й сварка" М. Старицького. У березні 1911 р. відбулися гастролі трупи під керівництвом О. Ратштейна. 10 та 11 травня 1911 р. харківським
Оперним товариством під керівництвом С. Акімова поставлені "Фауст" Ш. Гуно
та "Кармен" Ж. Бізе.
Упродовж жовтня-грудня 1910 р. достатньо широкий драматичний репертуар українських авторів презентував "Театр малоросійських оперетних та
драматичних артистів". Колективом були поставлені: "Маруся Богуславка"
П. Куліша, опера "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського, "Вихрест"
О. Козич-Уманської, "Іграшка" Ю. Федьковича, "Циганка Аза" М. Старицького,
опера "Аскольдова могила" О. Верстовського, "Лимерівна" П. Мирного, "Степовий гість" Б. Грінченка, "Мартин Боруля" І. Карпенка-Карого, "Крути та не
перекручуй" М. Старицького, "Дорогою ціною" І. Тогобочного, "Наймичка"
І. Карпенка-Карого та багато ін. У місцевій пресі зазначалося, що "до складу
колективу входило багато відомих артистів, які упродовж багатьох років грали
у трупі Саксаганського. Трупа чудово сформована і завжди користується великим успіхом" [11].
У листопаді 1911 р. на сцені театру Стамболлі виступала трупа опернодраматичних аматорів під керівництвом Е. Сосницької. У жовтні 1912 р. пересувна опера під керівництвом О. Костаньяна поставила "Євгенія Онєгіна"
П. Чайковського, "Травіату" та "Аїду" Дж. Верді, "Кармен" Ж. Бізе. У квітнітравні 1915 р. тривали гастролі Товариства опереткових та драматичних артистів Варшавського театру "Елізіум".
Третій напрямок презентують гастролі театральних труп та окремих акторів. У листопаді 1908 р. спектаклі ставилися українською трупою під керівництвом П. Прохоровича. 15 жовтня 1909 р. гастролювала трупа під
керівництвом Сперанського, 28 березня 1910 р. – артисти театру "Гастрольне
дзеркало", 5 та 6 квітня 1910 р. виступав італійський актор-імітатор О. Франкарді. 16 вересня 1910 р. російською драматичною трупою поставлено спектакль "Рокова жінка" Н. Крамської. У жовтні 1910 р. гастролював Роберт
Адельгейм з власною трупою.
У грудні 1910 – січні 1911 рр. до Мелітополя завітала драматична трупа
Є. Мещерського, у виконанні якої мелітопольська публіка побачила вистави за
п’єсами О. Островського, Л. Андрєєва, Г. Ге, Я. Гордіна, М. Лангіеля, І. Потапенка, С. Рассохіна, О. Косоротова, В. Олександрова, А. Сумбатова та ін. У рецензії зазначалося: "Мелітопольці занадто примхливі, й до приїжджих труп
висувають особливі вимоги. Трупа Мещерського, очевидно, городянам сподобалась" [14].
У квітні 1911 р. вистави ставила єврейська трупа під керівництвом А. Ранштейна, за участі відомої актриси Е. Камінської. На початку травня 1911 р. у театрі
виступав Рафаїл Адельгейм4. Цього ж місяця тривали гастролі одеського веселого
театру "Зелений папуга". У червні-липні 1911 р. з успіхом гастролював "Пересувний театр" П. Гайдебурова та Н. Скарської5 зі спектаклями "Одинокі" Г. Гауптмана,
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"Три сестри" А. Чехова, "Вище наших сил" П. Бьйорнсона, "Антігона" Софокла
(переклад Д. Мережковського, з музика Ф. Шопена). З 8 листопада 1911 р. тривали
гастролі московського театру "Ермітаж" та одеського Сибіряковського театру з виставами "Граф Люксембург", "Розлучена королева", "Гусарське кохання".
Упродовж жовтня 1911 – січня 1912 рр. на сцені театру гастролювала
трупа М. Аблова і Д. Лапіна. Колективом поставлені п’єси В. Найденова, Л. Толстого, О. Островського, Д. Чирікова, Г. Гауптмана, О. Купріна, Л. Тібе, Л. Комолетті, М. Нікольського, О. Олександровича, Є. Баратинського, М. Аблова,
М. Кірєєва, М.Гоголя, Б. Шабельського, Г. Сенкевича. У лютому 1912 р. виступав
артист імператорських театрів М. Петіпа, який зіграв ролі у спектаклях "Смерть
імператора Наполеона першого" та "Тартюф" Мольєра.
У серпні – вересні 1915 р. гастролювала трупа єврейських артистів за
участі примадонни С. Натанзон. Демонструвалися вистави Б. Томашевского,
О. Купріна, І. Золотаревського, О. Островського. У листопаді 1915 р. на
сцені Зимового театру Стамболлі вистави ставили "Російська драматична трупа" з м. Харкова та "Товариство єврейських артистів".
У місцевій пресі початку ХХ ст. зустрічаються згадки й про вистави місцевих аматорів, що демонстрували свою майстерність на сцені Зимового театру
Стамболлі. Так, 22 квітня 1910 . відбулася прем’єра "Анфіси" Л. Андрєєва, 3
квітня 1910 р. на користь вірменського благодійного товариства поставлена
п’єса "Сполохи" В. Тихонова, у серпні 1910 р. на користь незаможних студентів
і курсисток Мелітополя відбувся спектакль-концерт "Гоголь у Мелітополі" за
сатирою Сабурова. 12 лютого 1914 р. на користь Дамського комітету з надання
допомоги сиротам було поставлено п’єсу "Золота клітка" Є. Прайс. 9 листопада
1911 р. місцевими єврейськими акторами поставлена п’єса "Дас Пінтеле Ід"
Б. Томашевського за участі хору та оркестру. В рецензії зазначалося, що "спектакль пройшов достатньо гладко, а публіка залишилася задоволеною" [19].
Мистецькі події, що проходили у Зимовому театру Стамболлі, викликали
значний інтерес у мелітопольської публіки. У статтях про діяльність театру зазначалося: "Для того, щоб зайняти місце, ви повинні за годину до відкриття театру стояти біля дверей, і як тільки вони відкриються, розпочинається тиск і
шум ніби навала ворога" [18]. Під час антрактів у театрі грав інструментальний
секстет у складі С. Муріна – скрипка, Е. Штемпеля – скрипка-альт, В. Макарова –
рояль, М. Баршт – флейта, І. Темуса – кларнет, І. Штемпеля – контрабас.
Творче життя Мелітополя розгорталося й на інших концертних майданчиках, побудованих на початку ХХ ст. – театрі-вар’єте саду Шато-де-Флер, Літньому театрі Е. Шульмана, театрі "Ілюзії" та кінотеатрі "Модерн". Особливо
насиченим було життя театру "Вар’єте" саду "Шато-де-флер". В літні сезони тут
щоденно виступали артисти різних жанрів, спеціально запрошені з-за кордону. У
місцевій пресі початку ХХ ст. збереглися відомості про гастролі митців з Німеччини, Франції, Австрії, Італії, Польщі, Китаю, навіть з Африки. У літньому сезоні
1910 р. в театрі грав оркестр під керівництвом Фідлера, у сезоні 1911 р. – оркестр
Київського театру "Олімп" під керівництвом М. Торчинського. 1 травня 1911 р. на
сцені театру відбувся концерт знаменитої співачки Надії Плевицької6. Демонстру117
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вали свою майстерність на сцені театру "Вар’єте" саду "Шато-де-флер" і місцеві
артисти. Так, у Мелітопольських відомостях від 14 серпня повідомлялося про успішний, "аншлаговий" бенефіс М. Сорото та А. Лібермана.
У Літньому театрі Е. Шульмана упродовж квітня-червня 1910 р. вистави
ставила трупа "Нова драма" Є. Берже. У травні 1911 р. гастролювала драматична
трупа Я. Славського. Цього ж місяця концертував учень Санкт-Петербурзької
консерваторії Ю. Шапорін7, 16 серпня 1911 р. виступав скрипаль-віртуоз
М. Ерденко8, у травні 1913 р. – сліпий скрипаль М. Крімкер.
У зимові сезони мелітопольські театрали ставили спектаклі у театрі "Світ
Ілюзій". Виступали і гастролери. Приміром, з 1 листопада 1911 р. тут грав віденський оркестр під керівництвом Ставінського за участю соліста-скрипаля
К. Мардера. У травні цього ж року виступав струнний секстет М. Немировського
(звучали твори П. Чайковського, Й. Брамса, Ф. Мендельсона, В. Завадського).
У кінотеатрі "Модерн", відкритому у 1912 р. місцевим купцем Л. Глазом,
окрім демонстрації фільмів та проведення лекцій, влаштовувалися концерти. У
листопаді 1913 р. у кінотеатрі давав концерти соліст Віденських театрів І. Бассер за участі хору під керівництвом М. Давидова, відбувся концерт примадонни
Міланського театру А. Сільвестрі. У грудні 1913 р. тут ставила вистави трупа
П. Орлєнєва9, виступали піаніст О. Гольденвейзер10 та скрипаль Б. Сібор11.
Окрім музичного та театрального жанрів, які отримали найбільше поширення, розвивалися в Мелітополі й інші форми культурного життя. 17 січня
1908 р. І. Стамболлі відкрив перший у місті кінотеатр – електробіограф, або як
його тоді називали, театр живих фотографій. Достатньо часто у місцевій пресі
зустрічається інформація про проведення балів-маскарадів та танцювальних вечорів, що відбувалися у клубі, готелі "Коніді" та Зимовому театрі І. Стамболлі.
За дослідженням В. Кумока, на початку ХХ ст. у Мелітополі працювали
декілька типографій, де достатньо великими на той час тиражами друкувалися
книги та газети ("Мелитопольськая жизнь", "Мелитопольськие ведомости",
"Южная речь"); функціонувало близько десяти бібліотек; станом на 1901 р. налічувалося чотири фотоательє [5, 53–86].
Архітектурна гордість Мелітополя на початку ХХ ст. – православний собор Олександра Невського, велична культова споруда, будівництво якої тривало майже півстоліття (завершено у 1898 р.)12. При соборі функціонувала
бібліотека з фондом понад 500 томів, будинок для народних та релігійноморальних читань. Достатньо ревно прихожани собору відносилися до рівня
хорового співу у храмі, про що свідчить стаття у Мелітопольських відомостях
від 7 жовтня 1910 р. : "… ще десять років тому в соборі Олександра Невського
співав хор під керівництвом регента, в хорі були солісти, один з яких зараз співає у столичній опері. Гарний спів надавав величності богослужінню і підіймав
молитовний настрій прихожан… Хор був у відомстві церковного старости
С. Варварова, яким був запрошений досвідчений регент на платню у розмірі
350 рублів. Міське керівництво видавало хору грошову допомогу – й хор був
зразковим. Але лаври старости не давали спокою притчу, який взяв хор під
свою опіку й довів його стан до "сліпих півчих"… Наразі немає ані хору, ані ре118
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гента. Й нам доводиться червоніти під час богослужіння. І справа тут не в грошах, які у забагатілому місті можна знайти. Для прикладу у навколишніх селах
Пісчане та Єдинохть13 співають великі хори під керівництвом професійних регентів… Церковна громада вимагає повернення кліросу під опіку старости!" [12].
Важливими осередками культурного розвитку Мелітополя початку ХХ ст.
стали навчальні заклади. У місті працювали 8 початкових та 4 середні навчальні
заклади. За висновком В. Мітлицької, навчальні програми початкових та середніх навчальних закладів регіону "включали обов’язкову співацьку підготовку,
вивчення музичної грамоти та багатоголосний спів творів з церковної служби.
Вивчення церковного співу не обмежувалось межами класної аудиторії, учні
входили до складу хорів при діючих церквах, або ж організовувались у самостійні хори при школах" [20; 16]. Розвивалось у навчальних закладах і театральне мистецтво: у лютому 1911 р. учні реального училища здійснили
постановку "Ревізора" М. Гоголя. У місцевій пресі зазначалося, що "п’єса виконана блискуче. … Публіка отримала повну естетичну насолоду та дружно аплодувала учасникам та організаторам постановки" [15]. Доволі часто вистави
мали благодійне спрямування. Зокрема, 25 січня 1916 р. у приміщенні комерційного училища учнями поставлена вистава на користь сімей запасних воїнів.
Отже, історичні дані переконливо засвідчують, що на початку ХХ ст. культурний розвиток Мелітополя характеризується значною інтенсивністю. Найпоширенішими жанрами мистецтва стають музичний та театральний. Їхньому
розвитку сприяла побудова у місті театрів та концертних майданчиків, діяльність товариства "Просвіта", навчальних закладів та окремих меценатів – поціновувачів високого мистецтва. Творчість місцевих аматорів яскраво урізноманітнювали
гастролери – українські, російські та західноєвропейські митці.
Зважаючи на те, що Мелітополь є периферійним містом, процеси активізації культурного розвитку розпочалися пізніше, ніж у великих губернських
центрах, і були діаметрально протилежними тим, що відбувалися у місті у другій половині ХІХ ст. Даний висновок можемо зробити на основі аналізу наукового доробку Т. Мартинюк. В архівних документах, досліджених вченою,
зазначалося: "… при відсутності в місті театру та ін. установ, а також численної
публіки, в 1877 р. лише деякими особами, що проїжджали крізь місто, робились
спроби вистав, але при відсутності компенсації витрат, вони вимушені були залишати Мелітополь після перших вистав. Громадське зібрання, що існує в Мелітополі, своїх вистав не давало. Станом на 1878 р. цирків, маскарадів та ін.
установ, крім одного клубу, не було, така ж ситуація збереглася і в наступному
році. В доповіді Мелітопольського повітового ісправника в 1883 р. зазначалося,
що ані театру, ані постійної театральної трупи у місті не з’явилось [6, 61].
Таким чином, на початку ХХ століття у Мелітополі розпочалося створення культурної інфраструктури (театри, кінотеатри, бібліотеки, музична школа,
парки з естрадами тощо), місто набуло високого статусу одного з культурних
центрів Північного Приазов’я, були закладені традиції, що сприяли активному
культурному розвитку регіону у наступні історичні періоди.
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Примітки
1

У червні 1910 р. відбувся Міжнародний чемпіонат з французької боротьби.
П. Холодков народився у 1888 р. Достовірно відомо, що виріс він у Мелітополі (деякі джерела вказують містом його народження Рязань). Після громадянської війни П. Холодков емігрував до Сербії. Працював солістом Белградської опери, гастролював у Європі.
Музичні критики вважали його бездоганним виконавцем, улюбленцем публіки.
3
Олександр Михайлович Давидов (справжнє ім'я Ізраїль Мойсейович Левенсон) – заслужений артист РРФСР. Народився у Мелітополі (1872). У "Мелітопольських відомостях"
від 26.05.1911 р. зазначалося, що в дитинстві його "виступи у місцевій синагозі збирали аншлаги". Концерт у Мелітополі 22 травня 1911 р. "справив на публіку незабутнє враження. …
Величним, музично-чуттєвим митцем показав себе своїм землякам О. Давидов. Оваціям не
було кінця" [17].
4
Брати Роберт та Рафаїл Адельгейм – відомі російські драматичні актори, народні артисти РРФСР.
5
З 1920 р. Державний пересувний театр
6
Н. Плевицька була однією з улюблених співачок імператора Миколи ІІ, який називав
її "курський соловей".
7
Композитор та педагог. Професор (1940), Народний артист СРСР (1954), Лауреат
Державної премії СРСР (1941, 1946, 1952), Державної премії Росії (1966).
8
Виконавець, композитор і педагог. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1925).
9
Відомий драматичний актор, народний артист РРФСР (1926).
10
Видатний піаніст, педагог, композитор. Доктор мистецтвознавства (1940), Народний артист СРСР (1946).
11
Відомий виконавець та педагог. Заслужений артист РРФСР (1925), професор (1923).
12
Собор зруйнований за розпорядженням влади у 1936 р.
13
Нині територія даних сіл входить у межі міста Мелітополя.
2
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ДУХОВНА ПІСНЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ТРАДИЦІЇ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У статті розглянуті особливості розвитку духовної пісні православної традиції в період
незалежності України. Проаналізовані літургійний, паралітургійний та позалітургійний її різновиди. Виявлено, що важливими чинниками розвитку православної духовної пісні наприкінці ХХ –
початку ХХІ ст. стають: новітні музично-стилістичні риси, якими наділяють хорові канти українські композитори; виникнення та розвиток жанру духовної авторської пісні; фестивальний рух,
який сприяє популяризації духовної пісні як класичного, так і сучасного напрямків.
Ключові слова: духовна пісня, духовна авторська пісня, українська культура, православ’я, фестиваль.
Антоненко Маргарита Муратовна, аспирантка Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого
Духовная песня православной традиции в контексте развития культуры Украины периода Независимости
В статье рассмотрены особенности развития духовной песни православной традиции в период независимости Украины. Проанализированы литургическая, паралитургическая и внелитургическая её разновидности. Выявлено, что важными факторами развития
православной духовной песни в конце ХХ – начале ХХІ вв. становятся: новые музыкальностилистические черты, привнесенные в хоровые канты украинскими композиторами; возникновение и развитие жанра духовной авторской песни; фестивальное движение, способствующее популяризации духовной песни как классического, так и современного направлений.
Ключевые слова: духовная песня, духовная авторская песня, украинская культура,
православие, фестиваль.
Antonenko Margarita, postgraduate, Melitopol State Pedagogical University named after
Bogdan Khmelnitsky
Sacred song in the context of development of culture of Ukraine during the
Іndependent period
Sacred song is one of the largest layers of Ukrainian musical culture. In the article the
peculiarities of the development of the sacred songs of the period of independent Ukraine are
revealed. Liturgical, extraliturgical and paraliturgical varieties of sacred songs were analyzed in
the context of the traditions of the orthodox culture.
The Genesis of sacred song in Ukraine reaches the ХVI century, a time when "psalmas
songs and chant that had a sacred content and were performed outside the Church. These two
genres have a lot in common, but have their own peculiarity features. First of all, a psalm is
associated with folk art chant is connected with the author's creativity or arrangement.
The interest of researchers to Ukrainian sacred song can be traced to the late XIX century.
Literature researches and philological analysis of the Ukrainian sacred songs were made by I. Franko,
M. Hrushevsky, M. Wozniak, V. Hnatiuk, Y. Jaworski. In the late ХІХ – at the beginning of the ХХ
centuries the first musicological understanding of the Ukrainian sacred singing appeared. The most
important things in this aspect are the scientific surveys of Ukrainian composers and folklorists
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M. Lysenko, F. Kolessa, P. Demutsky, M. Grinchenko, B. Kudryk. The soviet period was marked by
almost a complete lack of attention from the critics to the problems of the analysis of the Ukrainian
sacred song. The exception was the occasional reference to the issue of domestic musicologists –
A. Shrier Tkachenko, V. Bulat, A. Pravdica, P. Matsenko.
The systematic research of the Ukrainian sacred songs appeared in the period of
independence. The substantial and musicological analysis of the Ukrainian sacred songs of the
XVII – XVIII centuries in the monograph by Y. Medvedik is investigated. A significant contribution
to the Ukrainian musicology is considered to be the scientific work of O. Zosim, namely systematic
and comprehensive analysis of Ukrainian sacred songs of Western-European origin during the
whole period of its existence.
In the modern period, there is a significant secularization of sacred songs. Sacred song
becomes a vibrant part of the historical and cultural development of Ukraine in the period of
independence. It gives the audience a lot of what cannot be heard during the weekday, Sunday or
holiday services, but has occupied a significant place in heart of every Christian. It is about the
chanting of the gospel and church-historical events that are created to help human to think over his life.
Historically, the extraliturgical kind of sacred song is the most prevalent in the musical
culture of Ukraine, including the current stage of its development. First of all, it explains by the fact
that the chants of Orthodox worship is the most popular religious movements in the country, which
of course has the largest cultural influence in the Ukrainian society due to the structure of the
liturgy and canons of the church. Therefore liturgical kind of sacred songs in the orthodox culture
was not developed. Liturgical direction of the national sacred songs is popular in the Christian
religions of foreign origin – protestant and Roman Catholic.
The paraliturgical (close to a liturgical genre) kind of sacred songs in the orthodox culture
received less development. It is more correct to talk about paraliturgical function of extraliturgical
sacred songs. The sacred songs quite often sound as an addition to the worship – after communion
concert, in this case they are used as parenturl. Currently there is a common practice of a church
choir singing during worship sacred songs (psalms, chants, carols), which will greatly enhance the
strong tradition of performance parties concerts during the time after communion concert.
The gaining of sacred song the paraliturgical functions in the orthodox culture of Ukraine is
closely connected with choral works of our composers. The first choral arrangements of Ukrainian
sacred songs appeared in the late XIX century, the authors were V. Matiuk and O. Nyzhankivskyi.
In the first half of the ХХ century choral arrangements of sacred songs got a bright reflection in the
works of M. Lysenko, P. Demutsky, O. Koshits, M. Leontovich, K. Stetsenko. The sacred songs are
paid attention by such modern Ukrainian composers as G. Gavrilets, L. Dychko, M. Skorik. The
modern authors give a choral chants modern traits of development. They are often endowed with
modern means of musical expression first of all it touches upon the harmony and tonal organization,
metro-rhythm, intonation and semantic elements of musical language.
Choral chants and psal'mas of ukrainian composers (as classical so as modern) in the
period of independence were widespread in secular culture of Ukraine. They entered to the concert
repertoire of many professional and amateur choirs of Ukraine and systematically sound in the
concerts of sacred and secular trends, national and international festivals.
The modern stage of development of sacred songs in Ukraine is marked by a new milestone of
development. We say about the author's sacred songs which are extraliturgical kind of sacred songs.
The sacred author’s song arose out of a need to express own feelings to eternal christian
values, their belonging to a unique sacred space. From traditional bard song it differs primarily by the
nature of its poetic text. The typical features of sacred author song are the simplicity, accessibility,
copyright text and highly spiritual essence.
An important factor in the development and popularization of sacred songs (both classic and
modern directions) becomes the festival movement. Festivals of sacred songs become places for
specific identification, where the viewer declares their belonging to a Christian community as a
unique cultural space.
Key words: sacred song, sacred author's song, Ukrainian culture, Orthodoxy, festival.
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Вивчення української духовної музики, її ідеалів має принципове значення
для усвідомлення особливостей розвитку української культури, виявлення її сенсу, дає ключ до розуміння духовного буття українського народу. Одним з найбільш масштабних пластів української музичної культури є духовна пісня. На
думку Ольги Зосім, вона "відіграла важливу роль у становленні вітчизняної пісенності у XVI–XVIII ст. і плідно продовжувала свій розвиток у ХІХ – ХХ ст." [5, 1].
Ґенеза духовної пісні в Україні сягає ХVI ст. – часу виникнення псальмів
та кантів – позацерковних пісень духовного змісту (від лат. psalmus – псалом та
cantus – спів, пісня). В добу українського бароко (ХVII–ХVIIІ ст.) канти і псальми отримують широке розповсюдження в Україні. Їх носіями були народні музики – лірники, кобзарі, мандровані дяки, монахи, українська шляхта тощо.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. до жанру духовної пісні скеровують свою увагу видатні українські композитори – М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко,
О. Кошиць, М. Колеса, В. Матюк, В. Барвінський та ін. Хорові обробки духовних пісень, зроблені українськими композиторами, становлять значний пласт
національної музичної культури.
Інтерес дослідників до української духовної пісні простежується з кінця
ХІХ ст.: джерелознавчі пошуки та філологічний аналіз української духовної пісенності здійснюють І. Франко, М. Грушевський, М. Возняк, В. Гнатюк,
Ю. Яворський. Наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. з’являються перші музикознавчі осмислення української духовної пісенності; важливими є наукові розвідки українських композиторів і фольклористів М. Лисенка, Ф. Колесси,
П. Демуцького, М. Грінченка, Б. Кудрика. Радянський період позначений майже
цілковитою відсутністю уваги мистецтвознавців до проблем української духовної
пісні. Виключенням є епізодичне звернення до даної проблематики вітчизняних
музикознавців – О. Шреєр-Ткаченко, Т. Булат, О. Правдюка, П. Маценко.
Системні дослідження української духовної пісенності відновилися в період Незалежності і представлені такими напрямами, як джерелознавство та текстологія української духовної пісенності XVІI–XVIII ст. (Ю. Медведик);
фольклористичні дослідження (О. Богданова, Ю. Медведик, О. Сироїд); нововасиліанська духовна пісня ХІХ – початку ХХ ст. (І. Матійчин); духовна пісня
західноєвропейського походження, літургічний аспект функціонування духовної пісні (визначення трьох різновидів української духовної пісні – позалітургійного, паралітургійного, літургійного), сучасний етап розвитку української
духовної пісні, передусім на прикладі Римо-католицької церкви (О. Зосім); богословський аспект духовної пісенності у "Богогласнику" (Н. Сулій); хорові обробки українських духовних пісень (О. Козаренко, Г. Медведик, Ю. Медведик,
О. Письменна, О. Цибух, М. Юрченко).
Однак практично не висвітленим у науковій літературі залишається процес розвитку української духовної пісенності православної традиції, зокрема, на
етапі відродження української культури кінця ХХ – початку ХХІ ст. Саме це
обумовлює актуальність даної статті, метою якої є аналіз розвитку літургійного,
паралітургійного та позалітургійного різновидів православної духовної пісні в
період незалежності України.
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На думку Ю. Медведика, духовна пісня "стала надбанням не тільки барокової доби, але повною мірою "переросла" свою епоху, оскільки її найкращі музично-поетичні тексти залишилися функціонувати по нинішній день. А це
якнайкраще відображає культурно-історичну цінність жанру, адже духовнопісенні тексти, які пройняті глибоким релігійно-філософським змістом, лірикоемоційним тонусом, були суголосні як суспільним запитам свого часу, так і нашому сьогоденню з його швидкоплинністю життя. Власне в цьому, насамперед,
можна вбачати одну з складових феномена української духовнопісенної творчості" [7, 1].
У сучасний період відбувається значна секуляризація духовної пісенності.
Духовна пісня стає яскравою складовою історико-культурного розвитку України періоду Незалежності, оскільки дарує слухачам багато з того, що не лунає
під час буденного, недільного чи святкового богослужіння, але посіло значне
місце в серці кожного християнина. Йдеться про оспівування євангельських та
церковно-історичних подій, які покликані допомогти людині глибше замислитися над своїм життям.
Історично склалося так, що найбільшого поширення у музичній культурі
України отримав позалітургійний різновид духовні пісні; не є виключенням і
сучасний етап її розвитку. Передусім, це пов’язано з тим, що піснеспіви православного богослужіння – найбільш масової релігійної течії країни (за статистикою Міністерства культури, загальна кількість вірян УПЦ МП та УПЦ МП
складає майже 68 % населення України), яка безумовно має найбільший культуротворчий вплив в українському соціумі, обумовлений структурою богослужіння та канонами церкви. Відтак літургійний різновид духовної пісні у
православній культурі не отримав розвитку. Літургійний напрям вітчизняної
духовної пісенності поширений у християнських конфесіях іноземного походження – протестантській та римо-католицькій – "які з 90-х рр. ХХ ст. почали
створювати пісенний богослужбовий репертуар українською мовою" [5, 15].
Паралітургійний (наближений до літургійного жанру) різновид духовної
пісні у православній культурі отримав незначний розвиток. Доволі часто духовні пісні лунають як доповнення до богослужіння – запричасний концерт,
тобто у даному випадку позалітургійні пісні вже виконують паралітургійну
функцію. Підтвердження висловленої думки знаходимо у працях відомого дослідника музичної культури православ’я І. Гарднера, який відносить до паралітургійного жанру композиції, що не передбачені уставом богослужіння, але
допущені священиком для виконання у храмі. Слад зазначити, що запричасний
концерт, як складова православного богослужіння, історично пов’язаний з розвитком жанру духовного хорового концерту. Запричасний концерт посідає
особливе місце у літургійному циклі (після причасного вірша й перед причастям священнослужителів), виконує надзвичайно важливі естетичну, символічну
та просвітницьку функції в богослужінні. Нині достатньо поширеною є практика співу церковним хором під час богослужіння духовних пісень (псальм, кантів, колядок), що значно урізноманітнює усталену традицію виконання хорових
концертів у час, відведений для запричасного концерту.
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Набуття духовною піснею паралітургійної функції у православній культурі України достатньо тісно пов’язане з хоровою творчістю вітчизняних композиторів. Перші хорові обробки української духовної пісні з’явилися
наприкінці ХІХ ст., їх авторами були В. Матюк та О. Нижанківський. У першій
половині ХХ ст. до жанру хорової обробки духовних пісень зверталися М. Лисенко, П. Демуцький, О. Кошиць, М. Леонтович, К. Стеценко. На думку
М. Юрченка, "хорові канти швидко увійшли до концертного репертуару і з часу
відродження української національної церкви активно впроваджувалися в церковний ритуал" [9, 123].
Скеровують увагу до духовної пісні й сучасні українські композитори –
Г. Гаврилець, Л. Дичко, М. Скорик та ін. В музичній культурі православ’я наразі широке розповсюдження отримали духовні хорові пісні білоруського композитора Ірини Дєнісової ("Пение все умиленное", "Дни мои" та багато ін.).
Сучасні автори надають хоровим обробкам духовних пісень новітніх рис, використовуючи сучасні засоби музичної виразності (передусім це відображено в
гармонії, ладовій організації, метроритмі, інтонаційно-семантичних елементах
музичної мови).
Хорові обробки духовних пісень українських композиторів (як класиків,
так і сучасників) отримали широке розповсюдження й у сучасній концертній
практиці. Вони увійшли до репертуару багатьох професійних та аматорських
хорових колективів України і систематично лунають з естради у концертах духовного та світського спрямування, у програмах всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Особливо популярними серед хорових диригентів України є
"Пречистая Діво, мати руського краю" М. Лисенка, "Ой зійшла зоря" М. Леонтовича, "Боже Мій, нащо Ти мене покинув" Г. Гаврилець та ін.
Одним із найбільш поширених жанрів духовної пісенності на теренах України є різдвяний. Це безумовно пов’язано з тим, що традиції українського Різдва є одними з найбагатших у світі. В Україні створено сотні оригінальних
різдвяних пісень, які лунають упродовж різдвяних святок (від Різдва до Водохреща). 6 січня, у Святвечір, після вечірньої Служби розпочинають співати колядки, 13 січня до них приєднуються щедрівки, на свято Хрещення Господня
співають йорданські пісні.
Г. Медведик та Ю. Медведик зазначають щодо різдвяної духовної пісенності: "Немає підстави вважати ці тексти фольклорним надбанням, оскільки маємо справу з пластом напівпрофесійної авторської культури барокової доби. …
З іншого погляду беззаперечним є те, що різдвяна пісня в своїй музичній складовій нерідко є близькою до стилістики народної пісні в площині інтонаційності, почасти метроритміки. Але безапеляційно відносити різдвяну пісню до
фольклору немає підстав, попри те, що сучасний фольклор неможливо уявити
без барокової духовної пісні. Що ж до щедрівок, то тут зрозуміло – стовідсотковий пласт народної музичної культури, джерела якого губляться ще у дохристиянських часах" [6, 236].
Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українськими композиторами
зроблена низка аранжувань різдвяних духовних псальм, тобто колядок. Це хо126
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рові обробки В. Барвінського ("Нова радість стала", "Бог ся рождає"), М. Леонтовича ("Що то за предиво", "Пречиста діва"), Й. Кишакевича ("Бог предвічний", "Спи, Ісусе, спи"), В. Матюка ("На небі зірка"), О. Нижанківського
("Радуйтеся всі люди", "Бог ся рождає"), К. Стеценка ("На небі зірка", "Небо і
земля", "Нова радість стала") та багато ін. До хорових обробок різдвяної пісенності активно звертаються й сучасні композитори – Л. Дичко ("Весела нам новина", "Свічі воскові"), Г. Гаврилець ("Радуйся", "В неділю рано"), М. Гобдич
("Спи, Ісусе, спи"), Б. Фільц ("У Віфлеємі в стайні на сіні") та інші автори.
Важливим чинником розвитку та популяризації різдвяної духовної пісенності у сучасний час стає фестивальний рух. У контексті новітньої української
культури різдвяні концерти та фестивалі набули безпрецедентного розвитку і
проводяться майже у всіх регіонах нашої держави. Серед мистецьких форумів
даного напрямку найяскравішим і найвизначнішим постає міжнародний фестиваль різдвяних піснеспівів "Від Різдва до Різдва" в м. Дніпропетровську, в межах якого поряд з канонічними піснеспівами звучать різдвяні духовні
піснеспіви. Історія фестивалю налічує вже понад двадцять років; учасниками
фестивалю традиційно є професійні, аматорські, церковні та дитячі хорові колективи майже з усіх областей України, з Росії, Білорусії, Молдови, Польщі.
Відзначимо також фестивалі колядок "Різдвяний передзвін" (Київ), "Велика коляда" (Львів), "Різдвяна зірка" (Рівне), "Різдвяні дзвіночки" (Вінниця),
"Різдвяні піснеспіви" (Луцьк). Традиційні різдвяні фестивалі проходять не лише
у великих обласних центрах, але й у периферійних містах. Назвемо лише декілька з них: фестиваль Різдвяних піснеспівів у м. Полонному Хмельницької
області, фестиваль Різдвяних піснеспівів у м. Красноармійську Донецької області, фестиваль колядок "Різдвяні передзвони" у м. Мелітополі Запорізької області.
Поряд з Різдвяними фестивалями в Україні функціонують і фестивалі духовної пісенності інших тематичних напрямів. Хорові обробки духовних пісень
традиційно звучать у межах пасхальних фестивалів – Всеукраїнському фестивалі "Наддніпрянські пасхальні піснеспіви" (Дніпропетровськ), Всеукраїнському фестивалі "Христос Воскресе" (Запоріжжя) та ін. Достатньо поширеним
явищем в культурі України стають форуми суто духовної пісенності (в межах
яких не виконуються або рідко виконуються канонічні піснеспіви). Серед останніх відзначимо наймасштабніші: міжнародний фестиваль-конкурс духовної
пісні "Я там, де є благословіння" (Тернопіль), міжнародний фестиваль духовної
та патріотичної пісні (м. Ковель Волинської області), міжрегіональний фестиваль духовно-патріотичної пісні "Сонячні дзвони" в (с. Хорли Херсонської області). Жанрова спрямованість даних фестивалів різноманітна, склад учасників
представлений хорами, вокальними ансамблями, сольним співом (під акомпанемент інструменту або з використанням фонограми).
Надзвичайно швидке поширення фестивалів та концертів, у межах яких
звучить духовна пісенність, є безумовним свідченням духовного оновлення, яке
переживає українська культура років Незалежності. Розповсюдженість та популярність даних заходів є достатньо зрозумілою, адже духовна пісня, що увібра127
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ла в себе риси як церковні, так і фольклорні, є близькою та зрозумілою слухачу.
На нашу думку, духовна пісня справляє значний катарсичний (очищення) і
компенсаторний (сприяння духовній гармонії) вплив на слухача, що є дуже важливим у наш час, з огляду на існуючу потребу культурної гармонізації українського суспільства.
Сучасний розвиток духовної пісенності в Україні позначений новою віхою розвитку. Йдеться про авторську духовну пісню – суто позалітургійний різновид духовної пісенності.
Духовна авторська пісня виникла з огляду на потребу передати своє ставлення до вічних християнських цінностей, приналежність до унікального духовного простору. Від традиційної бардівської пісні вона відрізняється
передусім змістом поетичного тексту. Сучасні духовні пісні створюють автори,
для яких християнські цінності є сенсом життя.
Сучасна духовна пісня є камерним жанром і виконується здебільшого для
невеликої кількості слухачів під акомпанемент (гітара, бандура, фортепіано тощо). Основними рисами жанру є домінуюча роль тексту, ліричний тон вислову,
відсутність широких мелодичних ходів. Характерні ознаки духовної авторської
пісні – простота, доступність авторського тексту, але при цьому його глибока та
високодуховна сутність. Тут не треба плутати простоту і примітивність: на відміну від простоти примітивність – це стан, коли явищу надається незначний
ідейний рівень, відсутні глибокі та високі сторони, що розкривають його зміст.
В духовній авторській пісні зазвичай гармонійно поєднані поетичний
текст та музика. У проаналізованих нами піснях авторами обирається куплетна
форма; гармонічна мова, ритм та інтонації побудовані таким чином, щоб підсилювати поетичний текст; звуковисотна та ритмічна будова мелодії, а також тональний план симетричної структури духовних авторських пісень інколи
варіюються в межах повторення строф-куплетів (але лише задля того, щоб підкреслити акценти у поетичному тексті).
Серед відомих авторів та виконавців духовних авторських пісень –кияни
Олексій Ахаімов та Олександр Коняєв, доцент Херсонського державного університету, протоієрей Василь Мазур, Андрій Семенко з Тернополя та ін. Розповсюджуються православні авторські пісні у специфічному середовищі людей
християнського світогляду, найчастіше – від виконавця до виконавця, серед вірян-поціновувачів даного жанру, у соціальних мережах тощо. Але найбільшим
потужним чинником розвитку сучасної духовної пісні є фестивальний рух.
Масштабним мистецьким форумом даного напрямку в Україні є Міжнародний православний фестиваль авторської пісні "Благодатне небо", який був
заснований у 2007 р. й щорічно збирає понад 50 виконавців з України, Росії, Білорусі. Концертні заходи фестивалю проходять на відомих концертних майданчиках Києва (Український дім, Будинок офіцерів, Палац дітей та юнацтва та
ін.), які завжди заповнені глядачами, цінителями сучасної духовної пісні, – що
свідчить про зростання її популярності [1]. На думку директора та засновника
фестивалю "Благодатне небо", відомого автора та виконавця духовних пісень
О. Ахаімова, "такі фестивалі потрібні для того, щоб виконавці, які пишуть су128
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часні духовні пісні, відчули сцену, відповідальність і підтримку християнського
товариства, а також знайшли свого слухача, який чекає їх живого слова… Фестиваль – це свято, це масштабна зустріч, на якій ми служимо один одному нашими талантами і можемо в цій особливій єдності зробити набагато більше, ніж
кожен окремо" [1]. Безумовно, подібні фестивалі відкривають широкі можливості для розвитку духовної авторської пісні – передусім, відбувається популяризація жанру, обмін репертуаром, налагоджуються творчі зв’язки.
Додамо, що О. Ахаімовим проводиться масштабна робота у напрямку розвитку сучасної духовної пісні. Важливим культурно-просвітницьким проектом є створений та керований ним Клуб православної пісні та творчості в м. Києві, який
працює вже 12 років. Клуб став прикладом для створення православних клубів та
духовних центрів не лише у столиці, а й у регіонах України – зокрема, у Чернігові,
Севастополі, Олександрії та ін. Фестиваль "Благодатне небо" став поштовхом до
заснування подібних мистецьких форумів у інших регіонах України: згадаємо Всеукраїнський фестиваль авторської православної пісні "Ранкова зоря" (м. Коростень
Житомирської області), Міжнародний фестиваль духовно-патріотичної пісні "Небо
слов’ян" (м. Севастополь), Всеукраїнський фестиваль духовно-патріотичної авторської пісні "Поговори зі мною, душе!" (м. Макарів Київської області).
Підсумовуючи, можна дійти наступних висновків.
Духовна пісня своєю формою, змістом і світоглядом сприяє відродженню
української культури. У духовній пісні відображена витончена глибина релігійного споглядання, піднесеність, проникливість, одкровення особливої, неземної
краси. Духовна пісня – це світогляд, втілений у піснетворчості, вона висловлює
ідею соборності, основні домінанти української культури, сутнісні архетипічні
риси духу України.
Сучасний розвиток духовної пісні в Україні позначений не лише її відродженням, а й новими віхами розвитку. Передусім, відзначимо розвиток жанру
духовної авторської пісні, новітні музично-стилістичні риси, якими наділяють
хорові обробки духовних пісень сучасні українські композитори.
Важливим чинником розвитку та популяризації духовної пісенності (як
класичного, так і сучасного напрямів) є фестивальний рух. Фестивалі духовної
пісні стали простором специфічної ідентифікації, де глядач декларує свою належність до християнської спільноти – унікального культурного простору.
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ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД НА ПОТУР’Ї В КОНТЕКСТІ
ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ
Весільна обрядовість є однією зі сфер української традиційної культури, які відносно
добре збереглися до нашого часу. Саме весільні пісні становлять левову частку матеріалів,
зібраних автором статті упродовж 2011–2015 рр. на території Потур’я (Ковельський, Турійський, Володимир-Волинський, Локачинський райони Волинської області). На основі аналізу весільної обрядовості автор доходить висновку про те, що попри пасивний стан
існування традиції, все ж таки стало можливим відтворення основних ритуальних моментів обряду та пісень, що його супроводжували. Весільна традиція на Потур’ї постає досить цілісною на усій території; в той же час виявляються певні локальні відмінності в
елементах обряду.
Ключові слова: Волинь, Потур’я, весілля, обряд, традиція, пісня.
Шворак Инна Юрьевна, магистр музыковедения
Свадебный обряд на Потурье в контексте традиционной культуры Западной Волыни
Свадебная обрядовость является одной из сфер украинской традиционной культуры,
относительно хорошо сохранившихся до настоящего времени. Именно свадебные песни составляют львиную долю материалов, собранных автором статьи в 2011–2015 гг. на территории Потурья (Ковельский, Турийский, Владимир-Волынский, Локачинский районы
Волынской области). На основе анализа свадебной обрядовости автор приходит к выводу о
том, что несмотря на пассивное состояние существования традиции, все же стало возможным воспроизведение основных ритуальных моментов обряда и сопровождающих его
песен. Свадебная традиция Потурья представляется достаточно целостной на всей территории; вместе с тем выявлены локальные отличия элементов обрядового действа.
Ключевые слова: Волынь, Потурье, свадьба, обряд, традиция, песня.
Shvorak Inna, master of musicology
Wedding rite in Poturya within the context of the traditional culture of Western Volyn
Since the dawn of time, Volyn has attracted attention of many researchers. The most famous
among them are Z. Dolenha-Khodakovskyi, O. Kolberh, M. Kostomarov, Lesia Ukrainka, K. Kvitka,
F. Kolessa, K Moshynskyi. The territory under research covers the Poturya basin, and more
precisely the coast of an upper, middle and lower courses of the river Turiia, which is the right
inflow of the Upper Prypyat. The length of the river is 184 kilometres, so that it flows through eight
administrative districts of Volyn region.
Wedding rite – a description of the ritual action along with the wedding songs – comprises
the vast majority of expeditionary material collected by the author and other researchers (about
700 records) and music samples featured in the printed editions of lyrics.
Describing peculiarities of the wedding rite in Ukraine, famous Ukrainian folklorist
A. Ivanytskyi distinguishes two main action parts: festive and lyrical [8, 193-204]. These peculiarities
are also typical of the wedding rite in Poturya. The festive part comprises the ritual elements that
deal with the baking of korovai (round loaf), meeting of wedding couple in front of the parents’
house, peredyrky (playful quarrels) at the table, various dances and humorous actions at the final
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stage of the wedding. The main characters here are korovainytsi (hostesses), svashky (matchmakers)
and druzhky (bridesmaids), newlyweds’ parents, svat (senior matchmaker), fellow borsholder and
chorunzhyi (cornet).
The lyrical part focuses on the bride, whose life will change dramatically after the wedding.
Hence, the most emphatic parts of the ritual are those concerned with such developments: "vinky"
(bachelorette party), taking hair out of braids, reading so-called "korona", making farewells with
parents.
Overall, the scenario was proceeding according to a traditional pattern: pre-wedding stage
(svatannia (matchmaking), zaruchyny (engagement), korovai, vinky), the wedding (at bride’s home
and at groom’s home), post-wedding stage (hostyna – a feast at the newlywed’s home).
Peculiar feature of the local wedding rite in Turiishchyna was the ritual of exchanging
kalaches (small white loaves): from the early morning (before the ransom) the groom and chorunzhyi
(cornet) came to the bride. The ritual of obtancovuvannia (overdancing) was followed by the final
one – dividing korovai with the participation of druzhba (the best man), who had been prepared for
this final stage beforehand (he had been washed and dressed). In contrast to the previous, this
action was performed in a humorous way.
At present, the ceremonial part of the wedding rite has changed its original meaning: the
understanding of the ritual sacredness, and in particular of the parts which were considered to be
of an utmost importance for the couple’s future, has vanished. Nowadays, a wedding has turned
into an entertaining action and this trend has pervaded the whole Ukraine. As a result, some once
important ritual actions, such as "vinky" (bachelorette party), taking hair out of braids, "komora",
perezva are either disappearing or have already vanished. Others have changed dramatically by
means of the simplification and entertaining revaluation: ransom of a bride, perepii (wedding
presents or money), division of korovai etc.
Consequently, traditional wedding songs have almost become obsolete in Volyn and Poturya
in particular. At this point only elderly women remember some old traditional songs. The way in
which songs are performed also sustains losses. As a rule, songs were performed in a chorus
manner, while contemporary records of wedding songs are mainly soloistic.
Despite the partial loss of the wedding rites in Poturya, the perspective of further research
remains topical. Based on our own collected expeditionary material and earliest editions of other
researchers, there is going to be an attempt to reconstruct the ritual, follow up the peculiarities of
wedding drama action and songs that have accompanied it (covering the time span of 150 years).
Key words: Volyn, Poturya, wedding, ceremony, tradition, song.

Кожний етнографічний регіон України має певні культурні особливості,
набуті протягом історії, обумовлені географічними, кліматичними та іншими
природними факторами. В цьому відношенні цікавою виявляється і традиційна
культура Волині, що представлена, зокрема, широким комплексом різноманітних обрядів та пісень.
Весільна традиція на Потур’ї ще не була достатньо висвітлена в сучасних
етнографічних дослідженнях, тому звернення до цієї теми видається актуальним, особливо з огляду на плідність сучасних ареальних методів. До нашого часу, силами декількох поколінь діячів культури, краєзнавців та науковців, котрі
проводили етнографічне обстеження Волині, зокрема Потур’я, накопичився достатньо широкий і різноманітний матеріал з традиційної пісенності. Це збірки
"Народні пісні Волині" [9], "Пісні з Волині" [11], "Пісні з Колодяжна" [12], "Пісні Волині й Полісся" [13], книга польського етнографа і фольклориста Оскара
Кольберга "Wolyn: Obredy, melodie, piesni" [18]. Додамо також аудіозаписи, видані на касетах та цифрових компакт-дисках, архівні – рукописні та фономате132
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ріали, що належать як державним установам, так і приватним особам. Тож,
метою публікації є максимально достовірна наукова інтерпретація зібраного
фольклорного матеріалу.
Розглядаючи обрядову традицію Потур’я, звертаємо увагу на специфіку
його географічного районування в контексті історії Волині. Питання історикогеографічних кордонів є особливо складним стосовно волинських земель, адже
сучасна територія Волинської області не збігається з межами історичної Волині. Історик Г. Бондаренко зазначає, що "в давнину це була територія, на якій
згадуються слов'янські племена дулібів, бужан, лучан, волинян та інші. Ведуться суперечки про справжність тієї чи іншої назви племені і території, яку воно
займало, вивчаються літописи і хроніки, спогади іноземних авторів, матеріали
археологічних розкопок тощо" [3].
Визначення кордонів Волині (питання походження назви регіону залишається спірним) багато в чому залежало від політико-адміністративного поділу
цих земель у різні часи. Західна та Східна частини Волині свого часу перебували у складі різних держав – зокрема, внаслідок російсько-польської війни, землі
Західної Волині за Ризьким миром 1921 р. відійшли до Польщі і знаходились у
її складі до 1939 р. (Волинь поляки розуміли як Волинське воєводство). В УРСР
поняття "Волинь" було ще більш розмите, бо включало в себе до 1939 р. територію теперішньої Житомирщини і північ Хмельницької області.
Своє розуміння понять "Волинь" і "Полісся" висловив свого часу український історик і краєзнавець Волині О. Цинкаловський. Він назвав основну працю свого життя "Стара Волинь і Волинське Полісся" [17], що вказує на межі
колишнього Волинського воєводства у складі Речі Посполитої. Оригінальною є
точка зору дослідника Волині з української американської діаспори В. Трембіцького [16], який розглядає поняття "Велика Волинь" у конкретно визначеному
часі, зокрема, у 1918 р. У його монографії "Позиція Великої Волині в Українській державі 1918 року" йдеться про Волинську губернію, Полісся, Холмщину
і Підляшшя. Характеристика Волинської області, історія вивчення її території
викладена у праці науковців Луцького педагогічного інституту (нині Східноєвропейський університет) "Географія Волинської області", опублікованій у 1991
р. за редакцією професора П. Луцишиної [9].
Волинська земля здавна привертала до себе увагу багатьох дослідників:
істориків, мовознавців, етнографів. До проблем історії та культури Волині звертаються й дослідники сусіднього Полісся. Серед публікацій відзначимо колективну монографію українських і білоруських вчених "Полесье. Материальная
культура" [14], матеріали наукових конференцій 1996 р. в Києві "Полісся: мова,
культура, історія" [15] та ін. публікації. Серед важливих наукових видань останніх десятиліть назвемо X науковий збірник "Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть" [1].
Досліджувана територія охоплює басейн Потур’я, а точніше, узбережжя
верхньої, середньої та нижньої течій річки Турії – правої притоки Верхньої
Прип’яті. Довжина річки становить 184 кілометри, протікаючи через вісім адміністративних районів Волинської області.
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Перші записи пісенних текстів Волині були зроблені на початку ХIХ ст.
польським фольклористом-філологом З. Доленгою-Ходаковським (1784–1825).
Чимала добірка фольклорних записів під назвою "Народные песни, собранные в
западной части Волынской губернии в 1844 г." належить М. Костомарову1. Як
вказує О. Ошуркевич, "згадана добірка є першою помітною публікацією фольклору Волині" [11, 8].
Серед дослідників Волині однією з найяскравіших постатей минулого є
Оскар Кольберг (1814–1890). З енциклопедичного словника Брокгауза та Ефрона дізнаємося, що Кольберг зібрав великий етнографічний матеріал (одних мелодій – понад вісім тисяч) і ще за життя зміг опублікувати значну його частину
у 20 томах [4, 785]. Протягом 1862 р. Кольберг записував пісні у кількох районах Волині. Основна частина зафіксованих матеріалів увійшла до XXII тому,
виданого у Кракові у 1907 р. після смерті автора [18]. Тож, зазначений збірник є
фактично першою вагомою публікацією музично-етнографічного матеріалу з
даного регіону України (записи подані латинськими літерами у польській транскрипції). У збірнику представлені матеріали з трьох населених пунктів Волині,
де, власне, і здійснювалися польові дослідження (автор визначає їх як с. Торчин
з-під Луцька, Висоцьке над Бугом та с. Туличів з-під Турійська).
Значну увагу Кольберг присвятив весільним матеріалам, викладеним у
збірнику з різним ступенем повноти. Так, весілля з села Торчин представлене
лише описом обряду. В іншому випадку (с. Висоцьке) поданий не лише опис
обряду, а й тексти і мелодії пісень. Весільні матеріали з Турійська та Ковельщини доповнені автором за рахунок зразків інструментальної музики.
Важливим етапом у дослідженні та публікації пісенної творчості Волині і
власне Потур’я стала фольклористична діяльність Лесі Українки. У селі Колодяжне Ковельського району, куди переїхала родина Косачів, Леся разом із молодшою сестрою Ольгою Косач-Кривинюк почала записувати народні пісні –
тексти і мелодії. В упорядкуванні та виданні фольклорних матеріалів Лесі Українці допомагав її чоловік Климент Квітка – спільно ними був підготовлений
та надрукований збірник "Дитячі ігри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини і
Звягельщини на Волині" (Київ, 1903). Після смерті письменниці Квітка упорядкував і видав у літографському вигляді великий збірник "Народні мелодії з голосу Лесі Українки" (Київ, 1917), до якого увійшло 225 пісень з мелодіями і
відповідними коментарями. Пізніше (1922) фольклорист використав певну
кількість поліських матеріалів у своєму хрестоматійному збірнику [7]. Десять
років потому (1932) експедицію на Полісся здійснили Ф. Колесса та
К. Мошинський (матеріали увійшли до збірки під редакцією С. Грици [5]).
Серед пізніших українських публікацій весільній пісенній традиції Потур’я присвячена не занадто велика частина матеріалів [10; 11; 12; 13]. У збірках представлені текстові та нотні зразки пісень, а з т. зв. паспортних даних
наведені, як правило, місце запису та відомості про інформантів, зрідка – про
обставини виконання.
Весільна традиція – опис обрядового дійства та весільні пісні – складає
левову частку здобутих автором та іншими дослідниками експедиційних мате134
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ріалів. Доцільним уявляється опис весільного обряду, котрий є безпосереднім
контекстом функціонування відповідних пісень. Тому особливо важливою
справою залишається наразі ретельне дослідження, фіксація усіх елементів обряду і наступний його детальніший опис. Це, з одного боку, стане одним зі способів архівного збереження інформації про минуле культурне явище, а з іншого,
може бути в нагоді тим, хто спробує його відтворити у сучасних умовах.
Пропонований опис базуватиметься на розповідях місцевих мешканців
про весілля та чималій кількості (близько 700 одиниць запису різних дослідників та музичних зразків у друкованих виданнях) пісенних текстів. Обряд весілля
інформанти згадували крізь призму бурхливого ХХ століття; у пам’яті стареньких бабусь назавжди закарбувались лихі роки війни та повоєнний період, що
припадали на їх квітучу молодість. Особливо цікавими були розповіді про власне життя у ті часи, а саме – як, коли і за кого дівчата виходили заміж.
Відомий український фольклорист А. Іваницький, описуючи особливості
весільного обряду в Україні, виділяє дві основні частини дійства: святкову та
ліричну [6, 193-204]. Означені особливості притаманні і весільному обряду на
Потур’ї. До святкової частини можна віднести моменти обряду, що пов’язані з
випіканням короваю, зустріччю молодих перед хатою батьків, передирками за
столом, різноманітними танцями та жартівливими діями на кінцевій стадії весілля. Головними дійовими особами тут виступають хазяйки (коровайниці),
свашки та дружки, батьки молодих, старший сват, братик-намісник, хорунжий.
В центрі іншої, ліричної частини весілля знаходиться наречена, життя
якої в результаті весілля зміниться корінним чином. Тому найдраматичніші
моменти ритуалу – ті, що пов’язані з тими змінами: "вінки" (або дівич-вечір),
розплітання коси, читання так званої "корони", прощання з батьками.
Соціально-історичні та економічні зміни в житті волинян протягом минулого століття поділили його у пам’яті мешканців на два основні періоди: довоєнний (польський 1921–1939) та післявоєнний (радянський). Цей фактор є дуже
суттєвим, бо зачепив практично усі сторони життя селян.
Весільна традиція на Потур’ї постає досить цілісною на усій території,
разом з тим, виявляє певні локальні відмінності в елементах обряду. Загалом
сценарій дійства розвивався за класичною схемою: передвесільний етап (сватання, заручини, коровай, вінки), власне весілля (у молодої і в молодого), післявесільний етап (гостина – святкове застілля на третій день у молодих).
Підготовка до весілля зазвичай розпочиналася у четвер або п’ятницю випіканням короваю. Для цього запрошували в першу чергу хрещену матір молодої, родичів, сусідів. Випікати коровай дозволялося жінкам, які щасливо жили у
шлюбі. У селах Ковельського району кількість коровайниць (жінки, що випікали коровай) обов’язково мала бути парною. Коровайниці приносили із собою
продукти: цукор, масло, яйця, борошно та ін. Трохи раніше, по обіді, мати молодої розчиняла тісто на коровай, щоб розчина трохи постояла до приходу коровайниць увечері. Мати благословляла місити коровай, а всі співали: Підемо
до криниці, / Наберемо водиці, / Будемо руки мити, / Коровай місити. Під час
замішування короваю у селах Ковельського району (Старі Кошари, Стеблі, Бі135
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лин) співали пісню з такими словами: Зібралися три кльоци, (2) / Кльоцяли до
півночі, / Якби нас попросили, / То ми б давно замісили.
Після замісу тіста мати молодої пригощала коровайниць, а тим часом тісто сходило, і жінки починали виробляти коровай. Першу порцію тіста, так звану підошву, виготовляла мати молодої, і додавала дрібні монетки. Коровайниці
прикрашали коровай зробленими з тіста шишками, квітками, пташками (так
званими "гусочками"). Під час прикрашання співали: Короваю раю, (2) / Я тебе
убіраю, / В рожовиї квіти, / Щоб любилися діти.
Потім саджали коровай у піч: Наша пічка регоче, / Короваю хоче. Коли
коровай випікався у печі, співали: Коровайцю вдавайся, (2), / Вмивайся, вбірайся, / Вбирися гусойками, / Як місяць зоройками. Коли коровай спечеться, його
прикрашали паперовими квітами, зеленим барвінком і ставили на видне місце.
У суботу продовжувалася підготовка до весілля: дівчата (дружки) сходилися до молодої на вінки. Плели вінок з барвінку (заздалегідь підготовленого
молодою) та готували "корону" – бант із трьох стрічок: рожевої (або червоної),
блакитної та білої. Якщо молода була сиротою, замість білої стрічки чіпляли
чорну. На території нижнього Потур’я у такому випадку залишали лише дві
стрічки: блакитну та рожеву. Також виготовляли квітки для молодих, для гостей, для дружби, прикрашали приміщення, де повинне було відбутися весілля.
Обряд вінків був дуже важливим моментом весільного обряду: власне до весілля для молодої він символізував прощання її з дівоцтвом та своєю сім’єю. Наведемо приклад пісні із с. Стеблі: Ой, вінку, вінку, з рути барвінку, наробив
мині жалю, / Ой я любила, свого татойка, а типер покидаю. На жаль, традиція
вінків майже в усіх селах Турійського району повністю забута – нами вона була
зафіксована лише на Ковельщині та в районах Нижнього Потур’я.
У неділю зранку до молодого прибували музиканти, розпочиналось весілля. Свашки співали: Починається, починається, все добреє діллічко, / Починається, починається, в тім домі весіллічко.
Характерною особливістю місцевого весільного обряду на Турійщині був
обряд обміну калачами: ще із самого ранку (до викупу нареченої) до молодої
приїздили наречений із хорунжим. Молоді обмінювалися калачами, а старший
сват викупляв у молодої прикрашену хоругву. Потім поверталися назад до
молодого додому. В молодого сходилися гості, яких ще пригощали перед
від’їздом до нареченої, "щоб бува не померли з голоду". Батько і мати молодого
благословляли на шлюб іконами. Родина дарувала гроші для викупу молодої і
для перепою в дорозі. Свахи співали:
1. Ой приступи татоньку, до сина, / То приступить всенькая, родина.
2. Як заїдеш Васильку, до дівки, / То не пий багато, горілки,
3. Та й розчеши кудроньки, гребінцем, / Остання неділенька молодцем.
Вийшовши з хати, родина на чолі з молодим та сватом зупинялася. До
молодого підходили батьки. Мати, тричі обходячи сина та родичів зі сходу на
захід, обсипала їх житом з копійками, трохи клала молодому у кишеню. Батько
кропив усіх свяченою водою. В момент обсівання співали: Сіє матінка долю, (2)
/ Стоячи над водою, / Пливи, доле з водою, / Я зараз за тобою.
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На цьому етапі обряд весілля відбувався паралельно у молодого і в молодої – до молодої теж сходилися гості. Дружки співали:
1. Ой, щоб я знала, щоб я відала, що весіллячко буде,/ То послала б я, свого татойка, в долину по калину.
2. Татойко іде, калину несе, калина червоніє,/ Ой, не дай, не дай, мене матінко, бо я ще молодію.
Молода вже була вдягнена у білу сукню (очевидно, ця традиція весільного вбрання пішла від польської). За свідченням інформантів, у повоєнний період був дефіцит на все, і весільні наряди – сукню і вельон (фату) позичали одна в
одної, часом навіть із сусідніх сіл. Процес вбирання молодої супроводжувався
співами (пісня із с. Туропин: Ой, якая ж ти, моя донейко, вся всі разойки мила, /
Своїм личейком, ще й косойкою, весь посад закрасила). Потім молоду садили
на посад і приступали до розплітання коси: Давай, мати діжку, (2) / На діжку
подушку, / На подушку кожуха, / Щоб сіла молодуха.О бряд відбувався ще до
приїзду молодого. Розпочинався він піснею-зверненням до матері: Ой, дай мати
масла, (2) / Я корову пасла, / Гонила на росу, / Дай помазати косу. Зазвичай косу молодій розплітав молодший брат: Брат косу розплітає, (2) / Дрібненько вигортає, / Матінка ходить, / Рученьки ломить, / Косойки не боронить.
Після розплітання коси молода вже більше ніколи в житті її не заплітала,
а просто закручувала у "гульку", але протягом весілля волосся у молодої повинне було бути розпущеним. На голову нареченій одягали вельон разом з віночком, який напередодні в суботу сплели дружки.
Тим часом молодого, по дорозі до своєї обраниці, зупиняли селяни (запорожці), які не були запрошені на весілля і вимагали за це пригощання – "перепій". Вони ставили стіл, на ньому хліб, сіль і відро з водою. Свати торгувалися,
домовлялися про викуп. У піснях запорожців називали голотою; при тому додавався прикметник, утворений від назви населеного пункту. Наприклад, пісня
із села Гута Камінська, що зафіксована на Камінь-Каширщині: Гутинська голота, (2) / Зачинила ворота, / За келюшок горілки, / Не пускає до дівки. Якщо запорожці були невдоволеними, то гості молодого співали: Не беріте перепою, (2)
/ Не робіте розбою, / Ми люди подорожні, / В нас кишені порожні. Прийшовши
до згоди, хлопцям вручали пляшку-дві горілки, свати забирали хліб, а воду виливали під ноги. Тоді рушали далі. По дорозі до молодої свахи співали: Ой, де
ж тая вулиця, (2) / Що Галя годується, / Може ми заблудили, / Гальочку загубили, / Може ми не втрапили, / Гальочку утратили?
Підхід до двору молодої супроводжували наступними піснями:
1. Як приїхав Василько під ворота, / Впала його шапочка золота,
2. Стала її тещенька піднімати, / Хотіла Васильку подати.
3. "Не піднімай тещенько – хай лежить, / Поки моя Гальочка прибіжить".
4. Ой прибігла Гальочка – підняла, / Взяла його за рученьку й повела.
Коли молодий підходив до порогу хати, дружки молодої жартома співали:
Наїхала Литва, (2) / Буде між нами битва, / Будем воювати, / Гальочку не давати. Молодий зі свашками лишався на вулиці, а старший сват з хлопцями ішли
до хати викупляти молоду. Наречену не показували до викупу – перед нею сто137
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яли дівчата і тримали велику хустку, щоб молодої не було видно. Торгуватися
могли довго, все супроводжувалося жартами і співом: Сиди, сиди наміснику,
(2) / У золотому крісличку, / Січи, рубай – сестри не дай, / За чотири золотиї.
Після того старший сват читав текст так званої корони, зміст якої містив
звернення до молодої, нагадування про її розлуку з дівоцтвом та родиною тощо.
Після читання корони молодій накладали під вельон (фату) саму корону, зроблену заздалегідь. Тоді дружба (або старший сват) обводив молодих кругом стола. Батьки і всі родичі благословляли молоду пару. Благословення читала
бабуся чи хрещена мати:
"Тату і мамо! Благословили своєму дитяті зрости, благословіте на посад
посадити. Під царський вінець підвести".
"Брати і сестри! Благословили своїй сестрі зрости, благословіте на посад
посадити. Під царський вінець підвести".
"Родичі, сходичі! Благословили своєму дитяті зрости, благословіте на посад посадити. Під царський вінець підвести".
Молодим давали в руки ікони і всі виходили з хати. На вулиці молодих
разом з гостями знову обсівали, так само, як це відбувалося в молодого. Коли
ішли до церкви вінчатися, то молоді по дорозі кланялися усім зустрічним. Після
вінчання виходили із церкви, і знову лунали пісні: Ми попа підманили – (2) / За
шлюб не платили: / Дали черепків жменю, / Він сховав у кишеню, / Він думав,
що то гроші, / А то черепки хороші. Рухалися вулицями до хати молодої. Як підходили до подвір’я її батьків, співали: Питалася мати дочки: Чи горіли ясно
свічки? (2) / Ой, горіли ще й палали, як на рушничку стояли (2).
Молодих на порозі хати зустрічали батьки нареченої. Теща (мати молодої) на зустріч виходила у вивернутому кожусі: Теща зятя вітає, (2) / Кожуха
вивертає, / Будь зятю багатий, / Як кожух волохатий2. Мати молодої тримала на
тарілці хліб з медом, батько – вино та чарки. Молоді відкушували по шматочку
хліба, потім хліб передавали гостям для пригощання. Існувало повір’я, що збереглося до наших днів: хто з молодих за раз відкусить більший шматок хліба,
той буде головний в сім’ї. Батько наливав вино молодим, ті пригублювали, а
решту виливали назад себе.
Батьки запрошували учасників весілля до столу. Першими на почесні місця, обов’язково на подушки, сідали молоді. Гості розташовувалися за столами.
Хтось зі старших (часто це був дружба) просив усіх помолитися. Після молитви
"Отче наш" запрошували пити-їсти: По цьому Отченаші, (2) / Казали батьки
наші, / По повній наливати, / До дна випивати. Пригощання супроводжувалися
співами. Час від часу за столами виникали жартівливі пісенні сварки між дружками та свашками – так звані передирки (переспіви). Продовженням було жартівливе звернення дружок до свахи, що супроводжувало обряд обміну калачами
(медом, горіхами); відбувався він і в молодої, і в молодого (на другий день весілля). Жінки від обох наречених переспівувалися.
На ніч молоду і молодого вели до "комори". Це був спеціальний обряд,
що символізував так званий перехід обох наречених у статус чоловіка і жінки.
Мешканці верхнього Потур’я не пам’ятають такого обряду. Натомість, в райо138
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нах нижньої та середньої течії старші мешканці згадують, що обряд комори був
своєрідною перевіркою молодої "на чесність".
Вранці гості знову сходилися до молодої. Усіх запрошували до столу і до
т. зв. "перепою" (у селах на Ковельщині починали перепивати ще з учора). Родина та гості молодої вітали наречених з одруженням, віншували щасливим сімейним життям та дарували подарунки (обряд перепою). Вручаючи подарунки,
гості висловлювали різні побажання. Першими перепивали батьки, потім найближчі родичі і т. ін.
- Ой, татоньку-голубоньку, перепий же до мене. (2)
- Ой, що маю – перепиваю, щастя й доленьки бажаю. (2)
Під час перепою жартома могли співати: Хвалилася Галюня (2) / Своїм
родом багатим, / Ой як стали перепивати, / Повтікали всі з хати.
Після пригощання і танців наречена прощалася зі своєю родиною, щоб
їхати до молодого додому. Гості забирали придане та їхали услід за молодими
("весільний поїзд"). По дорозі співали: Змітай мати, лави, (2) / Щоб не було куряви, / Щоб невістка не застала, / Лигухою не назвала. У дорозі для жарту могли переодягтися в наречених (чоловік у молоду, жінка відповідно у молодого),
потім старалися обігнати наречених та швидше дістатися до хати молодого,
щоб мати пригостила їх першими. Але коли молоді під'їжджали до хати, то все
доставалося справжнім молодятам; пригощала мати молодого (свекруха) медом
та хлібом: Рисю, коники, рисю, (2) / Привезли вам корисю, / Корисю, корисочку, / Молоду невісточку.
Кульмінацією весілля був обряд обтанцьовування та одягання хустки молодій, який проводили пізно ввечері. Обряд символізував прощання молодої зі
своїми подругами та дівоцтвом. Усі незаміжні дівчата ставали в коло, наречена
по одній запрошувала до себе у коло та накидала їй на голову свій вельон, тим
самим благословляючи своїх подруг на одруження в майбутньому. За словами
жінок старшого покоління, за весь час весілля цей момент вважався найдраматичнішим, оскільки він означав кінець дівочого гуляння (та й власне, – самого
весілля), найгостріше передавав значення важливого для дівчини переходу у
статус жінки (молодиці).
Після обряду обтанцьовування слідував останній, завершальний – поділ
короваю за участі дружби, якого заздалегідь готували до звершення обряду
(вмивали, прибирали). Усе це дійство, на відміну від попереднього, мало жартівливий характер та супроводжувалося відповідними піснями: Наш дружба не
вдався, / Сім літ не вмивався, / Взяли його дружки, / Завели його до калюжки, /
Стали його умивати, / Помилом обтирати.
Завершувалося весілля жартами та піснями. Прикладом може бути приспівка, яка співалася під супровід музик: Тепер наші дружечки, / По всьому, по
всьому, / Задирайте спіднички, / Та йдіте додому.
Музичне наповнення весільного обряду складають два основні жанри.
Перший і найбільш поширений з них – пісенний. Сюди відносяться наспіви, що
супроводжували дієвий, власно ритуальний бік весілля (виготовлення, розподіл
короваю, весільний "поїзд", читання корони тощо), його розважальну частину
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(приспівки, припрошення, переспіви-передирки між дружками та свашками), а також ті, що були пов’язані з лірико-драматичною сферою весільного обряду (розплітання коси, прощання молодої з родиною, обтанцьовування та ін.). Не менш
важливою складовою весільного обряду була інструментальна музика, яка могла
супроводжувати не лише танці, а й пісні – приспівки до танців, які виконувалися
під інструментальний акомпанемент: полька, краков’як, яблучко тощо.
На сучасному етапі існування обрядової традиції в цілому можемо констатувати її занепад. Серед календарно-обрядових найкраще збереглися пісні
зимового циклу, що представлені переважно текстами на біблійні сюжети. Очевидно, така ситуація склалася внаслідок впливу християнства, яке майже витіснило давні обряди колядування та щедрування. Проте, залишки тієї традиції
тісно переплелися з сучасною (колядування; посівання; щедрування: у деяких
селах Турійщини місцеві мешканці пам’ятають ще обряд водіння кози). Відносно збереженими у пам’яті місцевих жителів виявилися петрівчані та жнивні
пісні, менше – веснянки. В цьому світлі найбільш повноцінною залишається весільна традиція Потур’я. Попри пасивний стан її існування, все ж таки стало
можливим відтворення основних ритуальних моментів обряду та пісень, що його супроводжували.
На жаль, на сьогоднішній день весільний обряд зазнав значних втрат. Обрядова сторона весільної традиції змінила своє корінне значення: зникло розуміння сакральності обряду, особливо тих його елементів, які вважалися
надзвичайно важливими для майбутнього подружжя, для їх здатності продовжити рід. У наш час весілля повністю перетворилося на розважально-ігрове
дійство (ця тенденція охопила всю Україну). Внаслідок цього, а також у зв’язку
зі значними змінами в родинній і соціальній сфері життя волинян, з обряду зникають або вже зникли деякі важливі колись обрядодії – випікання короваю, "вінки" (дівич-вечір), розплітання коси, "комора", перезва. Інші зазнали значної
трансформації за рахунок їхнього спрощення та ігрового переосмислення: викуп молодої, перепій, поділ короваю та інші. Та ж сама ситуація склалася і з
музичним супроводом. Чим далі, тим частіше навіть серйозні ритуальні епізоди
"ілюструються" зовсім не весільними піснями, а зразками пізнього походження
(наприклад, "Горіла сосна, палала"), запозиченими з інших теренів України.
Результатом таких процесів є майже суцільна втрата з активного вжитку
традиційної весільної пісенності на Волині і, зокрема, на Потур’ї. Деякі давньотрадиційні пісні залишилися лише у пам’яті найстарших жінок. Зазнав втрат і
спосіб виконання пісень (за традицією він – гуртовий, сучасні ж записи весільних пісень переважно сольні). Раніше люди вважали: "Боронь Боже упустити,
не заспівати якоїсь [потрібної] пісні, а то буде біда!". Зараз же добре, якщо знайдеться на все село одна або дві старенькі, які зможуть пригадати й заспівати
котрусь зі старих пісень. Альтернативою цього наразі є хіба що деякі клубні
гурти, та й їх стає дедалі все менше.
Попри часткову втрату традиційних обядів Потур’я, актуальною залишається перспектива їх подальшого дослідження. Основна увага має бути приділена весільному обряду Потур’я, який дійшов до нас у найбільш збереженому
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стані. На основі отриманих у експедиціях матеріалів та найдавніших публікацій
інших дослідників планується здійснити спробу реконструкції обряду, простежити особливості драматургії весільного дійства та пісень, що його супроводжували (зокрема, у часовому просторі від 150 років тому до сьогодення).
Примітки
1

М. Костомаров на той час працював викладачем історії України у гімназії міста Рівне.
У цих словах і діях виявляються магічні вірування наших предків: вважалося, що наявність шуби або кожуха з густим косматим міхом віщувало молодим багатство і достаток
("магія подібності").
2
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У статті розглянуто змістовну сутність понять "пластика" та "пластичність",
запропоновано їх пояснення та уточнення як базових універсальних категорій мистецтвознавства.
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"Пластика" и "пластичность" как искусствоведческие категории
В статье рассмотрено содержание понятий "пластика" и "пластичность", предложено их объяснение и уточнение как базовых универсальных категорий искусствоведения.
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Mykhailova Rada, Doctor of Arts, Professor of the Department of Art History, Kyiv
National University of Culture and Arts
"Plastic" and "plasticity" as a category of art theory
Identification of the content of certain terms and concepts as раrt of categorical apparatus,
is one of the important tasks of science. The basic terms of art history is "plastic" and "plasticity"
related graphic, decorative, design, architectural, stage entertainment perspective. Disclosure of
the nature of their content, the analysis of a specific interpretation of professional, scientific and
general educational level show that both terms are widely used in different areas of artistic practice,
but most of the wording of the explanation is schematic and superficial. The current level of science
to clarify and deepen this scientific definition.
The term "plastic" often associated with the visual arts, which include spatial, visual
(apparent), based on the fact that their works are substantive in nature, there are material by
treating the material and are thought to exist in space. Traditionally, visual arts include painting,
sculpture, graphics that make up the complex visual arts, architecture and applied art that reflect
the real world materialized in specific forms of artistic activity – utilitarian three-dimensional
objects endowed with artistic features.
The spatial forms of plastic volumes and lines are essential, as this quality is their basis is
the fundamental difference from other art forms such as music, literature, theater, cinema, whose
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works were perceived by ear, "expanding" in time are synthesized with a variety of visual
representations. However, plasticity is an important component of synthetic, entertainment arts –
screen and stage, including ballet-dance.
The main quality of plasticity is the ability to deform under mechanical stress. In visual and
spatial arts – a specific processing of materials in different ways is to achieve spatial configurations,
identify their sculpture and paintings, material and texture, imagery and stylistic properties of
structuring work and so on.
With plastic shaped expressiveness achieved in dance, ballet, pantomime, where the bulk
plastic understand the severity of the human body in statics and dynamics. Choreography plasticity
in determining individual characteristics of the human figure, movements, gestures. In a similar
way affects the plastic screen-stage image.
In architecture, the plastic has to do with the image-creation, it lies in understanding the
composition of elements such as space, volume, shape, color, contour, movement, dynamics, and white
graduation, emotional stress, etc. With their common material of sculpture and aesthetic nature shape
expressiveness follows. And architecture and sculpture is three-dimensional plastic body in a spatial
environment. In an effort to imagery, it appears in both visual element, the attraction to picturesque,
wealth expressive possibilities of movement and statics. Both blends as fullness of emotional, physical
and spiritual unity of being, implement harmonious dramatic content transmission, heightened
individual and impersonal typical, pathetic expression and subtle psychology, symbolism high. For
thousands of years in art produced plastic sculpture form, the elements of which were of depth and
flatness implemented to overcome the two-dimensional structure in the direction of three-dimensional
volume. For the perception of plastic forms of sculpture and architecture there is an important
composition, which refers to the defined structure, that are expressive elements in holistic work,
provided with their agreement, interrelation, interaction. In this sense plasticity promotes the synthesis
of arts, merges architecture with monumental sculpture, painting, arts and crafts; painting with
sculpture (in relief); painting of decorative and applied art (ceramics) and others.
"Plastic", " plasticity" are historical concepts that have evolved over a long time. In evolutionary
and transformational sense they contain as "extensive" and "intensive" movement. The term
"plastic" includes the idea of: 1) the types of fine and decorative art, whose works have volumetric
three-dimensional shape, made from solid or viscous materials; 2) sculpture as an art form; 3) works of
sculpture.
The term "plasticity" has, in turn, following semantic content: a means of artistic language
that helps create expressive forms and characterizes its figurative composition, figurative, impressive,
colorful, stylistic elements in several kinds of art – namely, architecture, arts and crafts, fine-visual,
aydovyschno-stage – the theater (including dance), screen arts – cinema, television (including
dyhytalno-electronic resources).
Key words: plastic, plasticity, category, sculpture, architecture, choreography, art history.

В усвідомленні шляхів відношення людини до світу терміни та поняття
концентрують уявлення про загальні властвості предметів та явищ, відображають їхні найбільш суттєві якості [12,148]. Виявлення змісту певних понять є
одним із важливих завдань науки на всіх етапах її розвитку.
Серед базових категорій мистецтвознавчих дисциплін істотний зміст мають поняття "пластика" та "пластичність". Залучені на всіх етапах развитку мистецтв до створення художніх образів, вони у різних видах мистецтва були
засобами духовного освоєння дійсності, виразниками художнього руху, громадських ідей, суспільних настроїв [8]. Нині, в умовах тотального просування
культурології, з її претензіями на виключне право щодо соціо- та етнокультурних досліджень, які раніше складали ділянку мистецтвознавства, зазначені тер144
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міни набувають особливого знакового змісту як такі, що належать виключно
мистецтву. У цій царіні "пластика" та "пластичність" є своєрідними універсаліями, адже стосуються образотворчої, декоративно-прикладної, архітектурної,
дизайнерської, сценічно-видовищної проблематики. Розкриття їх змістовної
сутності та аналіз інтерпретацій на фаховому, науковому та загальноосвітньому
рівні показує, що обидва терміни мають досить широке застосування, однак у
більшості тлумачень є розпливчасто-поверхневими або занадто схематичними.
Окрім того, існує "дефузно-синкретичне" спрйимання даних категорій як одного поняття, що також не сприяє ані виявленню їх змісту, ані розкриттю предметної суті даних наукових дефініцій [3; 7; 9; 10].
Поняття "пластика" найчастіше пов’язують з образотворчими мистецтвами, які відносять до просторових, зорових (позірних), виходячи з того, що їхні
твори мають предметний характер, з’являються шляхом обробки речового матеріалу і існуюють у просторі [7]. Пластичні мистецтва – образотворчі, які у
творах відображають реальний світ, і необразотворчі, які створюють матеріальне середовище, не змінюються і не розвиваються у часі [6, 314].
Вважається, що назва "пластика" запозичена з англійської [9, 510]. Однак,
в англійській мові існує лише словосполучення "fine arts", тобто "прекрасні мистецтва" – власне, "витончені", що у XVIII ст., в період виникнення науки про
мистецтво, мало суттєве значення і розглядалося в сенсі чуттєвої краси, довершеності образів, через їх усвідомлення як "високого" та "прекрасного".
Логічнішим видається калькування латинської основи "plastice", де
plastikos означає "придатний для ліплення", "податний". Етимологічно слово
"пластичний" виводять з грецької мови plastikē (technē) – "ваяння", "скульптура" – через французьке опосередкування. У спеціальному мистецтвознавчому
лексиконі воно з’явилося у ХІХ столітті [13].
Найбільш відповідним за значенням слову "пластика" є слово "ліплення",
що, відповідно, є другою назвою такого виду мистецтва, як скульптура. У сучасній італійській мові слово "plastice" – "пластика" є прямим відповідником
слову "скульптура".
Скульптура – це тривимірне пластичне тіло у просторовому середовищі із
зображувальним началом, близьким мистецтву живопису, що передбачає "гармонійність і виразність форми, зображень, образів" [5, 123]. Такі якості поширюються і на різновиди декоративно-ужиткового мистецтва, які разом із
творами скульптури класифікують як дрібну пластику, мають об’ємну тривимірну форму, виконану з твердих або в’язких матеріалів [5, 123].
Традиційно до пластичних мистецтв відносять живопис, скульптуру, графіку (які складають комплекс образотворчих мистецтв) та архітектуру й прикладне мистецво, які є утилітарними тривимірними об’єктами, наділеними
художніми рисами. Пов’язані із материальним виробництвом, оформленням
людського середовища, речовою культурою, вони сприймаються як результат
опредмеченої мистецької діяльності [7, 115].
У просторових формах пластика об’ємів та ліній має істотне значення, адже
саме ця якість складає їхню основу і є принциповою відмінністю від інших видів
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мистецтва – музики, літератури, театра, кіно, твори яких сприймаються на слух,
"розширюються" у часі, синтезуються з найрізноманітнішими зоровими уявленнями (кіно, театр) тощо. Втім, пластичність є складовою синтетичних, видовищних
мистецтв – екранних та сценічних, зокрема, балетно-хореографічного спрямування.
Основною якістю пластичності є здатність деформуватися під дією механічних навантажень [7, 314].
У фізиці та хімії пластична деформація пов’язана із розривом міжатомних
зв’язків і утворенням нових [11, 403]. Відсутність або невеликі значення пластичності називають крихкістю. На практиці пластичність визначає можливість
технологічних операцій обробки матеріалу (наприклад, металу) тиском – ковкою, прокаткою та ін. В образотворчих та просторових мистецтвах також існує
подібна можливість обробки матеріалів різними способами для досягнення
просторових конфігурацій, що характеризуються як скульптурно-живописні,
матеріально-фактурні, образно-стилістичні. Їх мета – досягнути структурування
провідної художньо-формотворчої якості твору, досягнути художньої виразності.
За допомогою пластичності образної виразності досягає хореографія, балет, пантоміма. На пластиці, пластичності ґрунтується й екранно-сценічний образ. В широкому сенсі це об’ємна виразність людського тіла взагалі, яка
проявляється у статиці й динаміці та виникає в результаті індивідуальнохарактерних особливостей фігури, ходи, манери тримати себе, рухів та жестів
людини. Набуті у конкретному життєвому контексті, вони отримують певне
емоційно-смислове значення. Пластичне рішення спектаклю включає всі засоби
хореографії (танцю та пантоміми).
У хореографії це якість людського тіла, яка є засобом виразності у танцювальній композиції, що, до певної міри, наближає її до образної структури
твору скульптури та притаманних йому мистецьких засобів: скульптура – як
"застиглий танець", танець – як "жива скульптура" [2].
У сценічному мистецтві це загальна гармонія, узгодженість рухів та жестів, основана на виправданому положенні усіх частин тіла, при якому нерухомість сприймається як один із моментів перерваного руху [10, 376].
У танцювальному мистецтві пластика є важливим засобом лексики танцю: вона впливає на його малюнок (переміщення виконавців), танцювальний
рух, жести, пози, міміку, композицію танцю в цілому, включно з його ідеєю,
характером, емоційним забарвленням.
У більш вузькому сенсі в балетному мистецтві пластикою називають також
специфічні засоби виразності – пластичний мотив, який, на відміну від танцю та
пантоміми, є сповнений смислової цілісності вільний рух, не обмежений законами
класичного танцю, побудований на зуміщенні танцювальних та життєвих положень тіла танцюриста [1, 403]. Такий рух є близьким пантомімі, він особливо доречний у стилізаціях, танці модерн тощо. На естраді існує жанр так званого
пластичного танцю, у цирку – пластичного етюду (в основі – акробатичного), який
демонструє силу та водночас гнучкість рухів виконавців [1, 403].
У скульптурі пластика має відношення до "лексики" образотворення і полягає у розумінні таких елементів композиції, як простір, об’єм, форма, колір,
контур, рух, динаміка, світлотіньові градації, емоційне навантаження, та ін.
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Істотним у тлумаченні слова "пластика" є родовий зв’язок скульптури з
архітектурою, що визначає їх спільну матеріальну та естетичну природу. І архітектура, і скульптура є тривимірним пластичним тілом у просторовому середовищі. У прагненні до образності, в обох мистецтвах виявляється образотворче
начало, тяжіння до живописності, багатство виразних можливостей руху та статики. Обидва поєднує також емоційна наповненість, єдність фізичного й духовного буття, втілення гармонійного драматичного змісту, передача загострено
індивідуального і безособового, типового, патетичної експресії і витонченого
психологізму, висока символічность.
Функціонально і архітектура, і скульптура можуть нести меморіальні та
декоративні визначники, увічнення в пластичних образах різних громадських
ідей та уявлень – моральних, політичнких, релігійних, хоча діапазон масштабів,
форм та цілей може бути різний: у скульптурі від монумента до амулета, в архітектурі – від скромного житла до ансамблю споруд. Їхня взаємозалежність досягає органічного злиття, коли скульптура виступає у якості декоративного
убранства архітектури, зокрема, коли використовуються однакові матеріали, засоби їх обробки – наприклад, висікання, вирізьблювання на поверхні архітектурної форми.
Робота скульптора-каменяра – ваятеля несе у собі органічний зв’язок
кам’яної скульптури з конструкцією і декором архітектурної споруди. Природна
тривимірність матеріалу, його фізико-механичні, пластичні і декоративні якості
сприяли поєднанню професії скульптора та будівельника-архітектора у стародавньому світі. Так працювали античні майстри Каллімах, Фідій, Скопас, середньовічні – Арнольфо ді Камбіо, ренесансні – Леонардо да Вінчі, Мікеланджело
Буонарроті, Соларі П’єтро Антоніо, у ХVII–ХVІІІ ст. – Дж. Лоренцо Берніні.
Найдавніший матеріал скульптури – дерево, широко задіяний майстрами
Стародавнього Єгипту, Далекого Сходу, народами Африки, так само чи не найбільш поширений в архітектурі від давнини до доби бароко, поглинули і традиції народної творчості та столярного ремесла. Кругла колода, прямокутний
чурбан, пласка дошка, що застосовувалися у будівництві – вихідний материал
для роботи ножем, різьцем, долотом скульптора.
Спільність історичного шляху демонструє і глина – матеріал, у якому закладені виключні пластичні можливості. Від часів Трипілля вона є будівельним
і скульптурним матеріалом в Україні: мініатюрні моделі трипільських жител із
глини – свідчення сакралізації створених із глини предметів. Наступним кроком
було отримання міцності виробів шляхом їх випалювання, з яким з’явилися теракота та цегла, донині атуальні у будівництві. Із них вийшла розписна глазурована майоліка, в тому числі скульптурний архітектурний декор фасадів та
інтер’єрів доби Відродження, майоликові техніки дрібної фарфорової пластики
ХVІІІ століття. Широке використання скульптурно-архітектурних матеріалів
залишається пріоритетом у практиці моделювання, де, наприклад, гіпс та стук
(полірований гіпс) є матеріалами, з яких робили та продовжують робити скульптурний декор в архітектурі. Сучасна декоративна скульптура успішно експериментує із бетоном – універсальним матеріалом будівництва. Неперевершеним взірцем
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бетонної скульптури є "Будинок з хімерами" Вл. Городецького у Києві, побудований у 1901–1903 роках.
У опануванні твердих порід каменя скульпторами Давнього світу виникла
особлива "архітектурна" монолитність та узагальнена лапідарність форм твердого каменю, яка сприяла перенесенню естетики "твердого стилю" на скульптуру з вапняку. У свою чергу, плотний мармуроподібний вапняк та римський
травертин вплинули на пластику Давнього Сходу, архаїчної Греції, єропейського Середньовіччя, української монументально-декоративної мармурової скульптури межі Середньовіччя та Нового часу.
На основі архітектурної конструкції формувався скульптурний образ людини, де статуя зберігала явний чи скритий родовий зв’язок із блоком каменю і
методами його будівельної пластичної обрабки. "Кубічність" єгипетської скульптури, природна округлість і багатоаспектність грецької статуї, неподільний
зв’язок образу з блоком, плитою, стовпом у середньовічній пластиці є проявами
"архітектурної скульптури". Стовпоподібність статуарних форм – типова особливість середньовічної скульптури, – була подолана лише у готичному мистецтві Європи шляхом поступового звільнення та відокремлення статуї від
архітектурної стіни.
Впродовж тисячоліть в мистецтві скульптури вироблялася пластична форма, елементами якої були об’ємність та площинність, реалізовані подоланням
двовимірної структури в бік тривимірного об’єму. Взаємозалежність об’ємних
та площинних елементов у пластичній формі в процесі її творчого відтворення
й глядацького сприйняття поступово усвідомлювалися у понятті об’єму, як системи площинних планів та поверхней.
Контуру, що є своєрідним "примиренням" об’єму та площини, виразом
тривимірної просторовості об’єма через лінію силуету, належить важлива роль
виразника зовнішньої межі предмету. Контур змінюється у залежності від кута
зору, колористичної специфіки матеріалу, абрисів предмету тощо. У темному
об’ємі, наприклад, бронзової скульптури, він "жостокішає", на білій мармуровій
світлоносній поверхні – пом’якшується, у круглій пластиці набуває графічної
експресії.
Істотне значення у понятті пластики має фактура поверхні. У моделюванні об’ємних форм у межах узагальнень та деталізації можлива найрізноманітніша трактовка поверхні. Вона може бути гладка та шорстка, з рельєфом
западин та опуклостей, дрібнозерниста та крупнопанельна. Рельєф поверхні
суттєво впливає на зорове сприйняття об’єкта.
Засобом архітектурної та скульптурної пластики є світлотінь, яка полягає
у впливі джерела світла й характеру освітлення. Світло виділяє особливості
пластичного моделювання та фактури. Воно є своєрідним емоційним середовищем, що беспосередньо оточує пластичну форму, змінює та збагачує її чуттєві якості. Подібно до того, як світлотінь створює контрастність у бронзі та
м’ягкість у мармурі, посилення та послаблення світлових бликів, згущення та
розчинність їх залежать від трактовки поверхні. Пластичність також враховує
световідображальні ефекти полірованого металу та мармуру, майоліки, лакова148
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ного дерева. Світлотінь підкреслює членування пластичної форми або, навпаки,
її живописне затушовування.
У системі виразних елементів пластичної форми істотне місце належить
також кольору, що полягає у розумінні можливостей природного тону матеріалу,
штучного тонування, поліхромного розфарбування. Якщо в скульптурі поліхромія додавала декоративності та водночас життєподібності, то використання цвітових контрастів у зодчестві більше призначалося для посилення архітектоники
частин. Поліхромне розфарбування середньовічної скульптури, особливо призначенної для інтер’єру, прямо відповідало завданню її співвідношення з багатоколірністю архітектурного декору живопису та вітражів.
Для сприйняття пластичних форм важливою є композиція, під якою розуміють їх визначений лад, тобто виразність елементів у цілісному творі, забезпечений їхнім узгодженням, взаємозв’язком та взаємодією. Побудування
композиції зазвичай враховує висоту об’єкта по відношенню до рівня зору, точки віддалення або наближення. Якщо для сприймання скульптури важливе
значення має частковий або повний обхід статуї, то в архітектурних спорудах
осмислення тектоніки пластичних форм відбувається за вектором "зведення"
знизу наверх фронтальної частини споруди. Однак "прочитання" оком контура,
що змінюється у своєму малюнку у ритмічному чергуванні форм, членувань по
вертикалі і горизонталі, в круговому русі по спіралі, має наслідком багатство
зорових уявлень, а в скульптурі ще й моторно-тактильних. В цілому чуттєвотактильне сприймання невидимих оком нюансів моделювання і фактури автоматично налаштовує на злиття окремих, розрізнених зорових уявлень у єдине
переживання пластичного образу, його сприйняття як цілого.
В такому напрямі формується і поняття пластичного руху. Похідне зі скульптурного осмислення поз людської фігури, воно передбачає творче переосмислення тілесного руху в художній мотив, його переклад на мову пластичного
матеріалу, розкриття в такий спосіб внутрішнього, емоційно-душевного стану.
При цьому рух виявляє себе і як зовнішній, сюжетно обумовлений мотив, і як
ритмічне розгортання пластичної форми у просторі або на площині, в тому числі
у протиставленні дилеми "рух – спокій". Спокій є результатом завершеного руху
або станом, що передує руху з його внутрішнього визрівання, як дещо, що продовжується безкінечно, як коротка пауза між двома протиборними рухами. У
пластичному образі спокій та рух взаємопроникні: це спокій замкненого у собі
руху і скритий рух життя у спокойній нерухомості форм. Потенційним джерелом
переходу від спокою до руху є природна асиметрія тіл.
І для скульптури, і для архітектри, що є тривимірними формами, які потенційно допускають круговий обхват, характерні пластична замкненість і водночас активне втягування до композиції оточуючого просторового середовища.
Сприйняття об’єкту з однієї чи кількох точок зору призводить до усвідомлення
значення фронтальної та профільної позицій, що еволюційно-історично формувалося одночасно і у стародавній архітектурі, і у скульптурі. Про це свідчать як
давні архітектурні ансамблі, так і скульптурні взірці. Єгипетська статуя, наприклад, виявляє свою цілковиту підлеглість у тектоніці "закону фронтально149
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сті" (Ю. Ланге) [4, 148-151], тяжіння до площинності, сувору симетрію та нерухомість у вічному продовженні певного стану, монументальність та символічність, що є, по суті, рисами архітектури.
В такому сенсі пластичність сприяє синтезу мистецтв, їх злиттю та взаємодії: архітектури з монументальною скульптурою, живописом, декоративноприкладним мистецтвом; живопису зі скульптурою (у рельєфах); живопису з
декоративно-прикладним мистецвом (у кераміці) та ін. У річищі первинного
синтезу мистецтв, у межах тяжіння до синкретичності, відбувалися перетворення архітектури та скульптури не лише як окремих видів мистецької практики, а
й таких, що проходили шлях саморозвитку.
Новаторську місію переходу від архітектурної скульптури Єгипту до наступного етапу її розвитку судилося здійснити грецькій пластиці. Вільно розташована статуя та її живий рух у просторі, досягнутий ритмічним ладом
"хіазму" й утілений у естетичній величі оголеного тіла, надали їй виключного
пластичного смислу. Ідеальні пропорції, сформовані у "Каноні" Поліклета і розвинуті у понятті "калокагатії", піднімали пластичність до висот гармонії зовнішнього вигляду та внутрішнього стану. Невичерпність багатства пластичних
мотивів передавали прийоми контрапоста та глибоке розуміння можливостей
матеріалу – бронзи і мармуру. Натомість скульптура Греції як ніколи тяжіла до
"скульптуроподібності".
У добу Середньовіччя статуарна пластика Західної Європи, яка внаслідок
втрати художньої автономії пережила катастрофічний регрес, долала свою обмеженість у надрах тісного ритмічного зв’язку з архітектурою.
Принципово нове сюжетне і пластичне рішення образу в добу Відрождення базувалося вже на виразі титанічної, вічно незавершеної боротьби двох
начал – творчого духу і косної матерії, що підготувало наступний етап в історії
розвитку пластичної думки – бароко. Барочна концепція пластики – "розгортання" у просторі, на відміну від принципу "згортання" у добу Відродження,
передавалася стрімким рухом із фіксацією у кульмінаційній точці. Виділення
головного при множинності аспектів, надлишок контрастів, живописність світлотіні, світлові та колористичні ефекти, складність контуру нашаровувалися на
перебільшану схвильованість патетичного образу, створювали своєрідну "художню агресивність" мистецтва бароко. Його двоїстий натуралізм полягав у
чуттєво-ілюзорному відтворенні матеріального світу, у бажанні передати гостру пасіонарність, афект примхливою архітектурною формою.
Радикальна зміна пластики у ХІХ століття, що відбулася у рамках неокласицизму, з його "поверненням до античності", на деякий час врівноважила розбіжності між архітектурним та скульптурним началом, однак у низці
психологічно виразних творів з’явилася пластична деформація – нове наповнення образного ряду. Звільнення пластики від літературних ремінісценцій стало основою до абстрагувань пластичної форми у XX столітті.
Підсумовуючи, наголосимо: "пластика", "пластичність" є історичними
поняттями, що розвивалися упродовж тривалого історичного часу. В еволюційно-трансформаційному сенсі вони вміщують як "екстенсивний", зовнішній век150
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тор розвитку (що поєднує його з іншими формами мистецької діяльності), так і
"інтенсивний", внутрішній (який заглиблюється у суто формотворчі аспекти).
Відтак, поняття "пластики", як об’єктно-предметний ідентифікатор,
включає наступні тлумачення:
1) види образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, твори яких
мають об’ємну тривимірну форму, виконану з твердих або в’язких матеріалів;
2) скульптура як вид мистецтва;
3) твори скульптури.
Поняття "пластичність" має, у свою чергу, наступне смислове наповнення:
це засіб художньої мови, який сприяє створенню виразної форми і характеризує її
образно-композиційні, зображувальні, фактурні, колористичні, стилістичні елементи у низці видів мистецтв, а саме – в архітектурі, декоративно-прикладних мистецтвах, образотворчо-візуальних, а також у видовищно-сценічних – театрі (в
тому числі у хореографічних формах), екранних мистецтвах – кіно, телебачення
(в тому числі у дигітально-електронних версіях).
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КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТЬ
Автор простежує виникнення і розвиток національної специфіки українського видовищного плакату відповідно до зміни суспільних умов та впливу мистецьких течій. Україномовна складальна шрифт-афіша з’явилася в останній чверті ХІХ ст. і протягом
півстоліття, до 1930-х рр., трансформувалася у розвинену галузь видовищного плакату, що
мала свою ідеологію, виробила певний стиль, "збірку законів", композиційні прийоми та графічні засоби художньої мови.
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Формирование национальной специфики украинского зрелищного плаката конца XIX – первой трети ХХ века
Автор прослеживает возникновение и развитие национальной специфики украинского
зрелищного плаката в соответствии с изменением общественных условий и с учетом влияния
художественных течений. Украиноязычная наборная шрифт-афиша появилась в последней
четверти XIX ст. и в течение полувека, до 1930-х гг., трансформировалась в развитую отрасль зрелищного плаката, имевшую свою идеологию, наработки определенного стиля, "свод
законов", композиционные приемы и графические средства художественного языка.
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Formation of national specifics of the Ukrainian spectacular Poster at the end of 19th –
the first third of the 20th century
The article explores the origins and development of national specifics in Ukrainian spectacular
poster in accordance with the changing social conditions, social instruments and with the influence
of trends.
View of Soviet era was formulated by Vladich L. (1989) in book "Masters of Poster":
"Ukrainian poster did not have any tradition in pre-revolutionary art" and was only a "borned by
October". They partly touched the designated topic O. Lagutenko. Russian dissertants, as Ksenia
Lapina, considers the poster as a whole as Russian, without resorting to national specificities.
Ukrainian poster had already existed in the second half of the XIXth century. The earliest
examples of Ukrainian posters were printed sometimes in two languages – Polish and Ukrainian,
related activities of "Theatre of Ukrainian Conversation" (1861). The first signs concerned only
national language and didn’t found itself in decoration or illustrative part of the posters.
With the abolition of the ban (1881) on Ukrainian national theater troupe emerged, including
the distinguished groups of M. Kropivnitskiy and M. Staritskiy. They became customers of a new
type of free typography posters that were no longer limited to basic notification report viewer, and
tried to create an image of the play by introducing national character in font. Bilingualism is
common practice sheets (Ukrainian / Russian) names submitted in original productions and most of
the activities are taking place also in Ukrainian. A repertoire policy obtained a national specificity,
bills with purely font submitting slowly transformed into a combined product using images such as
the figure of Cossack poster for "Aeneid", 1910. Popularity of the national themes was seen in
painted by I. Izhakevich poster to "Ukrainian artistic exhibition" (1911). At 1910 I. Izhakevich and
F. Krasicki created a poster with the portrait and the biography of "character of the Ukrainian
nation – Taras Shevchenko" with circulation of 100,000.
Galician bills presented folk tunes Hutsul costume figures: poster "Performance Home
fisheries in Colomia 21-30 September 1912", "Total performance Krayeva in Lviv from June 1 to
February 1, 1894".
Attempts to apply national character at a deep level were made after the October Revolution
G. Narbut’s poster in 1920 "Literary and Artistic Exhibition in memory of Taras Shevchenko."
Based Ukrainian historical and cultural heritage, Narbut managed to create a national in form and
content Ukrainian poster that influenced the further development of domestic graphics design.
Understanding of the origins of national art inherents to posters for concerts of Second
traveling choir Dniprosoyuz under the dome. Stetsenko was made by the artist J. Mykhailiv.
Continuation of the tradition of national understanding mainly through external signs –
images of figures in national costumes are analyzed. The poster (1921) by artist N. Shirshov for
"Chas’ ("Time") published by the company protagonist is a girl in the Ukrainian attire. A
characteristic feature of the poster art of those years was the use of baroque motifs – frames,
ornaments, for example, the poster O. Marenkov with T. Shevchenko’s image (1921).
Powerful impulse for the posters edition provided a creation of AUPhCA (All-Ukrainian
Photo and Cinema Administration) at 1922. M. Ivasjuk came to the painting to poster art, miniposters for the magazine "Cinema", performed F. Krasitsky, V. Kasian. Since no known Ukrainian
pre-revolution movie poster, we can talk about a breakthrough. National rice acquires and font
design sheets. Instead fonts assembly drawings, coming decades that diversify font palette.
One of the national characteristics was used in collages of painted images, while Russian
artists used mainly photographs or pictures from photos. Ukrainians managed to create own poster
school, which works more romantic, emotionally rich, subtle in psychological techniques, with a
kind of colour solutions.
In general we can say that beginning of the Ukrainian assembly-type poster was in the last
quarter of the XIX century. Than for half a century spectacular poster in Ukraine transformed into a
developed industry that on the period of liquidation of AUPhCA (in November 1930 was reorganized
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into "Ukrainefilm" subordinate "Soyuzkino") a certain style, a "code of laws", its rules, graphical
tools and compositional techniques of artistic language were working out. Ukrainian movie poster
industry had its own ideology, publishing policy, held exhibitions abroad, artists wrote articles in
defence of his profession in specialized publications.
Ukrainian artists were created an unique and worthy movie poster, which along with movies that
once exported abroad, is a valuable and special in the world context national product. Theatre and circus
posters moved by the classical trajectory of "Barnums’ font-bills mid-nineteenth century for simplicity
Soviet constructivism. Poster developments contributed to the appeal of folklore and ancient art and
national efforts interpretation of baroque, classicism, historicism, modernism, constructivism, Art Deco.
In the end, we note that the heyday of domestic spectacular poster can be considered
AUPhCU years of existence, however, conditions for its occurrence were laid in the late XIX
century with the advent of Ukrainian private theatre companies.
Key words: Ukrainian spectacular poster, playbills, national specificities, compositional
techniques, graphic facilities, typography, fonts.

Формування національної специфіки українського видовищного плакату
тісно пов’язане з соціально-суспільними змінами й народженням суспільного
запиту на національний продукт.
За радянських часів існувала думка (квінтесенцію якої сформулював у
книзі "Майстри плаката" Л. Владич, ніби "український плакат не мав традицій у
дореволюційному мистецтві" і був лише "дітищем Жовтня" [2, 49]. Насправді ж
україномовний плакат існував уже в другій половині ХІХ ст. на теренах, які
входили до складу Російської і Габсбурзької імперій.
Частково торкалася означеної теми О. Лагутенко у своїх книжках "Українська графіка першої третини ХХ століття" [4], "Graphein графіки: нариси з історії
української графіки ХХ століття" [5], "Українська графіка ХХ століття" [6]. Втім,
хронологічні рамки цих досліджень не дозволили зазирнути глибше в історію виникнення українського плакату, хоча влучно діагностували появу національної специфіки, не торкнувшись окремо шрифт-афіш, як різновиду видовищного плакату.
Варто взяти до уваги, що до Жовтневої революції не існувало української державності, тож не могло існувати політичного або соціального українського плакату.
Але цілком можливе було існування видовищного плакату, який анонсував і супроводжував україномовні події – театральні вистави, виставки, ярмарки тощо. Російські
дисертанти, наприклад, Ксенія Лапіна, розглядають шрифтову й ілюстративну театральну афішу в цілому як російську, не вдаючися до національної специфіки [7].
Найдавніші зразки україномовних афіш, друкованих інколи двома мовами –
польською та українською, пов’язані з діяльністю "Театру Української Бесіди" (до
1914 р. мав назву "Театр Руської Бесіди"). Перші ознаки національного стосувалися
винятково мови і жодним чином не виявили себе у декорі чи ілюстративній частині
плакатів. І хоча нерідко у написах трапляються латинські літери замість кириличних (прем’єрна вистава "МАРYСЯ", 1864 р.), а композиційно афіші наслідують
класичні західноєвропейські схеми симетричної побудови, початок було покладено.
Щодо мови, якою друкувалися афіші, варто навести цитату з книги Костя
Левицького "Iсторiя полiтичної думки галицьких українцiв. 1848–1914": "Всякі
оповістки видавалися "кулішівкою" (фонетичним правописом). Опісля … стара
партія взяла була театр в свої руки та уживала етимольоґічного правопису" [8, 87].
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1881 року, із скасуванням заборони на український театр, у Києві, Харкові й Одесі виникли національні трупи, серед яких вирізнялися колективи Марка
Кропивницького [3, 836] і Михайла Старицького [3, 836] з примою Марією Заньковецькою [11, cтб. 741–744], котрі об’єдналися 1882 року. Вони виступили
замовниками нового виду афіш із достатньо вільною типографікою, які вже не
обмежувалися елементарним донесенням інформаційного повідомлення глядачеві, а намагалися створити образ вистави, опосередковано чи асоціативно вводячи національний колорит у шрифтові композиції. Поширеною практикою
стає двомовність аркушів (українська/російська), назви вистав подаються мовою оригіналу, а самі дійства теж відбуваються українською, як, наприклад,
"Назар Стодоля" за Тарасом Шевченком або "Безталанна" за М. Старицьким
[10, 8-9]. Інтенсивна театральна діяльність, широка гастрольна мапа, спричинені відсутністю стаціонарної бази, стали чинниками зростання кількості відбитків, що анонсували не менше ста вистав протягом року.
Пересувний театр М. Садовського, заснований у Полтаві 1906 року, дав
життя першому стаціонарному театру у Києві (1907–1919). Так, через репертуарну політику, до складальної афіші просотувалася національна специфіка, яка з
суто шрифтового подання повільно перетворювалася на комбінований твір із
використанням зображення. Першою ластівкою можна вважати афішу з постаттю козака для "Енеїди" 1 грудня 1910 року. Вона нагадує славнозвісні малюнки
Сергія Васильківського для виданого 1900 р. (разом із М. Самокишем) альбому
"З української старовини". Згадаємо й той факт, що вже 20 років як були написані "Запорожці" Іллі Рєпіна (1891).
Популярність національної тематики і вплив епохального рєпінського полотна простежуються у мальованій афіші Івана Їжакевича для "Української артистичної виставки", де погруддя козака з прапором анонсує подію у
Київському міському музеї з 10 грудня 1911 р. по 10 січня 1912 р. Церковнослов’янські шрифти, використані відомим іконописцем, доводять досконале
знання релігійної традиції, обізнаність у шрифтовій культурі стародруків. Назву
заходу намальовано декоративним заголовковим шрифтом із великим ступенем
орнаментальності, втім, додаткові тексти виконано звичайними рядковими літерами, схожими на каси Івана Федорова. Помітно, що на стилістику малюнка
вплинуло тогочасне захоплення "малоросійськими" сюжетами, властиве Товариству пересувних виставок, початок діяльності якого художник спостерігав
під час навчання в Академії мистецтв (рос. Академия художеств) у Петербурзі
(1884–1888). У шрифтовому рішенні афіші спостерігається зацікавлення художника релігійною тематикою, його тісні зв’язки з Києво-Печерською Лаврою.
Відомо, що І. Їжакевич 1910 року взяв участь, разом з Фотієм Красицьким, у
випуску видавництвом "Час", у рамках благодійної акції, плакату з портретом та
біографією "символу української нації – Тараса Шевченка" [12, 291]. Його наклад,
як на той час, був нечуваним – сто тисяч примірників! На жаль, відбиток не зберігся; ймовірно, якщо "Час" інвестував такі великі кошти у видання, то його зображувальна мова не була модерністською чи авангардовою, оскільки це був товар
широкого вжитку, розрахований на найвіддаленіше українське село.
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Певні паралелі можна провести з галицькими афішами, де народні мотиви
було представлено костюмованими постатями гуцулів. Наприклад, афіша "Загальна вистава Краєва у Львові з 1 червня до 1 лютого 1894 року під протекторатом Найясьнішого Цісаря і Короля Франц Иосифа І" художника П. Стахевича
[13, 71]. Етнографічні мотиви присутні й на плакаті "Вистава домашнього промислу в Коломиї 21–30 вересня 1912 р." [13, 115]
Спроби відобразити національний характер на більш глибинному рівні
були зроблені вже після Жовтневої революції Г. Нарбутом у плакаті 1920 року
"Літературно-художня виставка пам’яті Тараса Шевченка". Цей аркуш було визнано Б. Бутник-Сіверським найкращим "культурно-просвітницьким" плакатом громадянської війни [1, 116]. Художник творчо опрацював шрифт із Пересопницького
Євангелія і навіть сполученням чорного й коричневого кольорів на тлі паперу підкреслив спадкоємність від перших книг. Так, на основі української історичної й
культурної спадщини, Г. Нарбуту вдалося створити національну за формою і змістом українську афішу, що вплинула на подальший розвиток вітчизняної графіки та
дизайну. Доказом тому є існування цілої плеяди учнів майстра, таких як Л. Лозовський, Р. Лісовський М. Кирнарський. Свідченням непідвладності часу нарбутівської спадщини є створення майже через століття цифрових версій його шрифтових
гарнітур (їм надано ім’я класика Narbut Abetka, Classik, Contrast, Extra, Whirl), які
стали чи не єдиними шрифтами з національною ознакою у сучасному дизайні.
До спроб осмислення витоків національного мистецтва відносяться афіші
концертів Другої мандрівної капели Дніпросоюзу під керівництвом Кирила
Стеценка та ін., що їх виконав художник Ю. Михайлів. На одному відбитку автор використав мотиви українського народного орнаменту, на іншрму – мотиви
старовинного фрескового живопису.
Продовжувалась і традиція розуміння національного через переважно зовнішні ознаки – зображення постатей у національних костюмах. Так, на плакаті
1921 року для видавничого товариства "Час" (художник Н. Ширшов) головною
дійовою особою стає дівчина в українському вбранні, яка крокує по мапі України за маршрутом між Житомиром, Києвом, Полтавою, Катеринославом.
Характерною рисою плакатного мистецтва тих років було використання
барокових мотивів – рамок, прикрас. Так, Олексій Маренков у першому радянському плакаті з Тарасом Шевченком "Орися ж ти моя ниво…" (1921) помістив фігуру поета у пишно декоровану рамку, немов на мідьоритах Києво-Печерської
Лаври XVII–XVIII ст.
Потужний імпульс виданню плакатів і афіш надало створення 1922 року
ВУФКУ (Всеукраїнське фотокіноуправління), яке за доби НЕПу отримало монополію на прокат фільмів і почало отримувати прибутки із своєї діяльності.
Для стрічок замовляли іноді по кілька плакатів, що стимулювало творчий процес, дозволяло залучати до кіновиробництва найкращі художні сили. Із живопису до плакатного мистецтва приходить Микола Івасюк, міні-плакати для
журналу "Кіно" виконують Фотій Красицький, Василь Касіян. І хоча їхні твори
тяжіють до живописного або графічного станковізму, що не зовсім вписується у
тогочасне панування конструктивізму й інших формалістичних течій, уперше
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створюється потужний за чисельністю і якістю національний продукт видовищного плакату, чого не могло бути раніше. Це аркуші "Сорочинський ярмарок" М. Івасюка (ВУФКУ, 1927), "Микола Джеря" А. Бондаровича (ВУФКУ,
1926), "Тарас Трясило" Г. Діна (ВУФКУ, 1926), "Тарас Шевченко" невідомого
автора (ВУФКУ, 1926). Оскільки не відомий жодний україномовний дореволюційний кіноплакат, можна казати про певний прорив.
Трапляються у плакатах національної тематики і спроби графічної стилізації, створення особливої плакатної мови з використанням площин, комбінування лінійних і напівтонових зображень. Так, у творі невідомого автора
(монограма, схожа на D) для стрічки "Навздогін за долею" (знятої на ВУФКУ,
1927) поруч із достатньо реалістичною трактовкою облич персонажів бачимо
великі площинні заливки на одязі й сміливе кадрування другорядних постатей.
Майже до графічних символів зводить зображення дійових осіб художник
Б. Подтягін у плакаті до стрічки "З життя Устима Кармалюка" (кіностудія Українфільм, 1931).
Цікаво, що національних рис набуває і шрифтове оформлення аркушів.
Замість складальних шрифтів попередніх десятиліть приходять мальовані, які
урізноманітнюють шрифтову палітру видовищного плакату (як на вищезгадуваному плакаті Б. Подтягіна "З життя Устима Кармалюка"), що, звісно, зумовлено українською тематикою стрічки але й, напевне, відбило вплив навчання
художника в КХІ у Ф. Кричевського. Так само виконується 1926 року художником Г. Діном і назва "Тарас Трясило". Вражає "нарбутівською" абеткою з латинською N шрифтова робота К. Болотова для "Ткачів" 1928 року. Той самий
Болотов експлуатує активні засічки національного характеру в плакаті "Буря"
теж 1928 року. Щось гоголівське помітне у шрифтах плакату "Сорочинская ярмарка" М. Івасюка, напис узгоджений з ілюстративним рішенням аркушу відомим живописцем. Шрифт афіші невстановленого автора до закордонної стрічки
"Дім зненависті" (1926) схожий на народний орнамент, і не тільки за коліром, а
й за архітектонікою. Бачимо тут спробу використати українську шрифтову традицію у плакатах для стрічок не лише національної тематики.
Втім, паралельно із суто візуальної національною специфікою (костюмовані постаті, українські краєвиди, жанрові сценки, старослов’янські шрифти),
починає розвиватися новітній плакат, який всотує нові мистецькі течії, як-то
конструктивізм, експресіонізм, кубофутурізм та інші. Митці, які співпрацювали
з ВУФКУ і часописом "Кіно", подають свої інтерпретації художніх напрямів,
привносячи у жорсткі геометричні схеми народні орнаменти. Показовим прикладом є міні-плакат для стрічки "Митя" (репродукований у журналі "Кіно"
№ 2, 1927); його ймовірний автор – К. Болотов, оскільки він робив і великий
плакат, а монограма у правому нижньому куті схожа на велику літеру "Б".
Прикметно, що більшість візуальних технік із арсеналу кіноплакатистів
були запозичені ними саме у кінематографі (крім кольору, адже стрічки до кінця 1930-х були чорно-білими). Незважаючи на те, що аркуш паперу є статичним, а природа сінематографу кінетична, до плакатів перейшли крупний план,
поєднання близьких і дальніх планів, використання негативного зображення і,
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головне, фотомонтаж, який став наріжним каменем нової кіномови та приніс
вітчизняним кінофабрикам світове визнання.
Однією з національних особливостей було використання у колажі (монтажі) мальованих зображень, в той час як російські митці користувалися переважно фотографіями (або малюнками з фотографій). Характерний приклад –
плакат для фільму "Справа № 127" (ВУФКУ, 1926), де колаж складено з персонажів, намальованих у експресіоністичній манері.
Можна визнати, що українські плакатисти користувалися схожими із митцями інших кінофабрик СРСР композиційними прийомами, які пропонуємо
згрупувати у такі категорії:
Плакат, де домінує одна велика постать, індустріальний об’єкт, фігура з
тематичних елементів.
Плакат, де домінантою є одне велике обличчя.
Плакат за схемою: головний герой + фігура (сюжет з фільму).
Плакат із сегментацією простору.
Динамічна діагональна композиція.
Симетричні композиції (зокрема схема гральної карти.
Окрім того, в межах вищезазначених композиційних прийомів використовувалися такі графічні засоби:
Колаж, монтаж портретів акторів і сцен зі стрічки.
Використання фото у якості ресурсу для створення плакату.
Використання геометричних фігур, зокрема концентричних кіл.
Фактури / текстури на фігурах (на одязі, обличчях).
Плани.
Силуети.
Шрифти як домінанта.
Шрифти як образ.
Перспектива як аналог 3D.
Подвоєння рухів, персонажів, поворотів.
Поділ навпіл.
Контрасти:
"Негатив-позитив", у т.ч. негативні тіні від реальних персонажів.
Освітлення персонажів – моделювання по кордону світла й тіні.
Контраст лінійних зображень з тоновими.
Різнопланове моделювання.
Навмисне порушення пропорцій.
Втім, українці спромоглися створити свою плакатну школу, твори якої
більш романтичними, емоційно насиченими, тоншими у психологічних прийомах.
Є відмінності і у кольористичних рішеннях. Якщо для плакатів східних кінофабрик "Азербайджанфільм" (з 1920 р.), "Грузіяфільм" (з 1921 р.), "Арменкіно"
(з 1923 р.) притаманні більш форсовані флуоресцентні кольори, а провідні художники "Союзкіно" орієнтувалися на суто рекламні сполучення кольорів
(жовтий-червоний-чорний), творам українських митців притаманна більш
зближена і благородна гама.
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В цілому можна констатувати, що розпочавшись як україномовна складальна
шрифт-афіша у останній чверті ХІХ ст., видовищний плакат на теренах України
протягом півстоліття до 30-х років ХХ ст. трансформувався у розвинену галузь, яка
на період ліквідації ВУФКУ (у листопаді 1930 р. реорганізовано в "Українфільм",
підпорядкований "Союзкіно") мала напрацювання певного стилю, свою "збірку законів", свої правила, графічні засоби ітакомпозиційні прийоми художньої мови.
Українська кіноплакатна індустрія мала свою ідеологію, видавничу політику, проводилися виставки закордоном, митці писали статті на захист свого фаху в спеціалізованих виданнях, де ратували за збереження вітчизняної плакатної школи, яка
гинула під тиском фінансово потужніших фабрик Москви і Ленінграду.
Українськими митцями було створено своєрідний і гідний кіноплакат,
який поруч із фільмами, що неодноразово експортувалися за кордон, являє собою цінний і особливий у світовому контексті національний продукт. Театральна і циркова афіші прослідували за траєкторією від класичної
барнумівської [9, 24] шрифт-афіші середини ХІХ ст. до простоти радянського
конструктивізму. Розвитку плакату подій сприяло звернення до фольклору і
давнього мистецтва (М. Бойчук і Г. Нарбут) та спроби національного тлумачення бароко, класицизму, історизму, модерну, конструктивізму, ар-деко.
У підсумку зазначимо, що періодом розквіту вітчизняного видовищного
плакату можна вважати роки існування ВУФКУ, втім, передумови для його появи були закладені у другій половині ХІХ століття з появою україномовних театральних труп.
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ВИДИ ІМІТАЦІЇ ВИРОБІВ СЕВРСЬКОЇ ФАРФОРОВОЇ
МАНУФАКТУРИ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ АНТИКВАРІАТУ
У статті розкривається історія та різновиди імітацій виробів Севрської фарфорової мануфактури. Підкреслено, що саме продукція цього виробництва імітувалася найбільше
– така ситуація була спричинена зростаючим ринковим попитом, починаючи з ХІХ
століття. Але попри всі намагання точно копіювати стиль та манеру виконання севрських
виробів, досвідчений експерт може відрізнити підробку від оригіналу. Автор описує основні
історичні періоди, коли імітувався севрський фарфор, а також різновиди підробок, які можуть трапитись на сучасному ринку антикваріату.
Ключові слова: імітація, підробка, Севрська фарфорова мануфактура, атрибуція,
мистецтвознавча експертиза.
Кривушенко Ясмина Олеговна, аспирантка Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусств
Виды имитации изделий Севрской фарфоровой мануфактуры на современном
рынке антиквариата
В статье освещается история и разновидности имитаций изделий Севрской фарфоровой мануфактуры. Подчеркнуто, что именно изделия этого предприятия имитировались
чаще остальных – такая ситуация объясняется растущим рыночным спросом, начиная с ХІХ
столетия. Однако несмотря на все попытки точно скопировать стиль и манеру исполнения,
опытный эксперт сможет отличить подделку. Автор описывает основные исторические периоды, когда наиболее активно имитировались данные изделия, а также разновидности подделок, с которыми можно столкнуться на современном рынке антиквариата.
Ключевые слова: имитация, подделка, Севрская фарфоровая мануфактура, атрибуция, искусствоведческая экспертиза.
Kryvushenko Iаsmina, postgraduate of National Academy of Managerial Staff of Culture
and Arts
Types of imitations of Sevres porcelain production on the modern market of antiques
The article deals with the varieties of Sevres porcelain imitation. We emphasize that Sevres
manufactory were the most frequently imitated. Such a situation was caused by growing demand
since the nineteenth century till today. Despite the high quality of imitations an expert must be able
to distinguish the copy from original. The article describes main historical periods of imitations of
Sevres porcelain and also modern market of antiques and variety of fakes that can happen there.
Art products designed to bring aesthetic pleasure to the audience. However, when we deal
with the identification or monetization of art, its historical value and level of performance are carefully analyzed. Therefore, the definition or the historical financial value of the work is an important
and multi-stage procedure. Before expert valuers raise the problem of accurate attribution. In addition, it is important to determine its historical origin, the so-called provenance, the study of complexity and, of course, proof of its authenticity, that is accurate to the author or the production of
accessories.
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The article is to highlight the main types of imitation products of Sevres porcelain factory,
as their awareness can only allow to distinguish the fake from the original.
The task of the article is to show at what stages of attribution and art-examination can detect forgery to illustrate an example of it attribution of forgery.
The novelty of the paper is that the most part of the information is translated from French
and English and was first introduced to the Ukrainian scientific use. In addition, the topic of counterfeit works of Sevres porcelain factory till now has been developed by Ukranian scientists, the article that this issue reveals quite full.
One of the most important stages of Sevres porcelain items attribution is the precise definition of products belonging to the enterprise. After the popularity of items Sevres porcelain factory
overemphasized. Imitations style appeared as the lesser-known industries of France, particularly in
Paris, and other European countries such as Germany, Austria, Italy. Of course, during the manufacturing of products in the style of Sevres, it lagged in time 50-80 years of prototype.
Terminology has several different types of substitution of the original object. Because we are
dealing with art of XVIII-XIX centuries. At the time it is removed from the present up to 200-300 years.
At that time a large number of imitations and imitations of leading factories and craftsmen were created. But if the term of manufactory work "in the style of Sèvres" was quite easy to distinguish from the
original, is 100–300 years later, this problem becomes more complicated. Therefore, for the products
outlined porcelain manufactory is to provide several kinds of imitations and forgeries.
Over time, the demand for imitation of Sevres porcelain has been growing. Kif, an expert –
valuers explained that today’s situation on English and American markets were difficult becase of
pirates who knew how to make good and high quality copies of Sevres porcelain.
In addition, Kif remarked that it was not only in America and England such a situation but
even the eastern Europe was able to make a lot of imitations of Sevres porcelaine in best traditions
of the last ones.
The experts say that collectors should pay attention not only to chop Sevres (which change
over time), but also learn to distinguish hand painted motifs on the decal of XIX and XX centuries,
periodically used to manufacture modern copies. Anothers sure sign-mass type of soft or hard. The
form must match the time and place of its manufacture. In addition, the background color should be
similar to those used in Sevres during this particular period. And in a situation where most copies
of Sevres porcelain are pretty well made, the real object will have very fine finishing and luxurious
gilt located in the layers of the surface that is easy to feel the touch.
In today's market there are many antique imitations, products of Sevres porcelain factory of
XVIII – XIX centuries. Number of real things remain constant or reduced, and counterfeiting each
year more over, the quality of their performance increases through the development of technical
means. This situation is caused by the growing demand for objects of antiquity. So modern art experts – estimators process of attribution Sevres porcelain of XVIII – XIX centuries. Every year it
becomes more difficult, because the percentage of original items and fakes is growing in favor of
the latter. So profound study of the problems of modern antiques market is a necessary element of
preparation of art experts-valuers.
In future it is planned to expand the list of terms of counterfeiting, break it down into the
level and type of definition. Thus, it is created a short glossary on counterfeits and imitations.
Key words: imitation, fake, Sevres porcelain manufactory, attribution, art expertise.

Вироби мистецтва призначені для того, щоб приносити естетичне задоволення глядачам. Проте, коли йдеться про ідентифікацію або монетизацію
предмету мистецтва, його історична цінність та рівень виконання ретельно
аналізуються. Визначення історичної або фінансової цінності твору є важливою
і багатоетапною процедурою, адже перед експертами-оцінщиками постає проблема точної атрибуції предмету. Крім того, важливим є визначення його істо162
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ричної приналежності, так званого провенансу, дослідження рівня складності
виконання, підтвердження його автентичності, тобто точної приналежності автору або виробництву.
Метою статті є висвітлення основних видів імітування виробів Севрської
фарфорової мануфактури – лише їхнє усвідомлення може дати змогу відрізнити
підробку від оригіналу. Завдання автора статті – показати, на яких етапах атрибуції та мистецтвознавчої експертизи можна виявити фальсифікацію (для унаочнення наводиться приклад атрибуції підробки).
Одним із найважливіших етапів атрибуції предметів севрського фарфору
є точне визначення приналежності виробу до продукції підприємства, адже популярність предметів Севрської фарфорової мануфактури важко переоцінити.
Імітації стилю з’являлись як на менш відомих виробництвах Франції, зокрема, в
Парижі, так і в інших європейських країнах (Німеччина, Австрія, Італія). Звісно,
період виготовлення виробів у стилі Севру відставав у часі на 50-80 років від
прототипу.
Термінологічно можна виділити декілька різних видів підміни оригінального предмету. Через те, що ми маємо справу із мистецтвом XVIII–XIX ст., у
часі воно віддалене від сьогодення на 200–300 років. На той період створювалася велика кількість імітацій та наслідувань провідних фабрик і майстрів. Але
якщо під час дії підприємства роботу "в стилі Севру" було доволі легко відрізнити від оригіналу, то через 100–300 років це завдання стає значно складнішим.
Саме тому для виробів окресленої фарфорової мануфактури варто виділити
кілька різновидів наслідувань і підробок.
Підробка (фальсифікація) – предмет, який імітує вигляд і характерні риси
пам’ятки культури або твору мистецтва певної епохи, школи, майстра, створений з метою бути виданим за оригінал. Підробки виникли у зв’язку з усвідомленням суспільством значення і цінності творів мистецтва та пам’яток
культури; набули широкого розповсюдження у зв’язку з ростом матеріальної
цінності цих артефактів [1].
Копія – художній твір, що повторює інший твір з метою точно відтворити
його. Копія може виконуватися самим автором оригіналу. Абсолютно тотожну
предмету копію називають дублетом (від франц. doublet – подвійний). Іноді автор може повторювати свій твір з деякими змінами розміру або другорядних
деталей – така копія називається реплікою або повтором. Також копія може
створюватись іншим художником, з метою експонування в іншому музеї або з
навчальною метою [3].
У світі мистецтва неможливо оминути такий вид імітації, як наслідування
стилю популярного виробництва. Визначні мотиви, притаманні відомим мануфактурам, робили предмети більш привабливими для покупців. Тому існувала
велика кількість творів, що виконувалися у схожій манері на інших фабриках.
Предмети у стилі Севра випускались на багатьох європейських мануфактурах.
Звісно, такі речі не могли з’являтись одночасно з предметами, стиль яких вони
наслідували. Як правило, їх відділяють п’ять-вісім десятиліть. Проте у наш час
ці вироби можуть видаватися за оригінал.
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Види виробів у стилі Севру
Вироби Севрської фарфорової мануфактури часто імітували, але дуже
рідко створювали аналогічні речі за рівнем майстерності виконання [4]. Починаючи з XVIII і до XX століття, для колекціонерів високоякісні форми та декорування севрських виробів були найбільш привабливими серед антикваріату.
Імітація – це найщиріша форма лестощів. Найвідоміші аукціонні будинки
пропонують предмети "у севрському стилі", "за модою Севру". Європейські
фабрики робили доволі схожі предмети: речі "у стилі Севру" виконувалися
майже в усіх країнах Європи, зокрема, у Німеччині, Англії, Австрії, Франції,
Чехії тощо [8]. Для того, щоб відрізнити такі вироби, необхідно мислити критично і мати певний досвід роботи із севрськими зразками.
Світ фарфору в Європі був сповнений духу суперництва. Поки Майсенська фабрика намагалась наслідувати китайські мотиви, французькі підприємства
працювали над імітацією севрського стилю, починаючи від самої появи фабрики у Венсенні 1740 р. і після переїзду її до Севру у 1756 р. Унікальність виробів
цього виробництва полягає у своєрідності їхнього стилю, який є можливим завдяки якісному фарфору та креативності декораторів. Севр став своєрідним символом узгодження доброго смаку і стилю у порцеляні, тому вироби Севрської
фарфорової мануфактури найчастіше підроблювались за всю історію фарфору [5].
У першій половині ХІХ століття Севрська мануфактура розпродала недекоровані та застарілі моделі для того, щоб заробити грошей. У своїй книжці
"Одним словом про підробки" Ліана Пареде пише: "Окрім того, що вони були
повністю білими, вони були підписані, а закупівники мали своїх декораторів, які
оздоблювали предмети. Деякі з таких речей настільки витончені, що їх важко
відрізнити від оригіналу. Але при копіюванні неминуче виявляється смак і мода
того періоду, коли річ підроблялась" [5]. Наприклад, пташки, які зображувались
Севром у XVIII столітті, значно відрізняються від тих, що їх малювали
підробники у XIX столітті, але необхідно мати певний досвід, щоб їх розрізняти.
З часом зростав попит на імітацію севрського фарфору. Як говорив експерт-оцінщик Кіф, "все менше оригінальних речей залишалось на англійському й американському ринках, з’явився так званий "піратський смак" до Севру
– усі, хто мав претензії на смак і модність, воліли володіти подібними речами,
особливо у цих двох країнах" [5]. Крім того, Кіф зауважував: "Також існували
чеські заводи. Розумники, вони робили речі за каталогами у "севрському стилі"
– великі криті вази із позолоченим латунним або бронзовим монтуванням, прикрашені портретами Марії-Антуанетти, Людовіка XVI, мадам Помпадур і Наполеона I. Існувало величезне захоплення цими речами наприкінці XIX століття
і всі, хто мав підприємницький інстинкт, почали виробляти подібні речі" [5].
Експерти вказують, що колекціонери повинні звертати увагу не лише на
клейма Севру (які змінюються з часом), але й навчитися розрізняти мотиви
ручного розпису від деколі XIX і XX століть, які періодично використовуються
для виготовлення сучасних копій. Інший вірний знак – тип маси, м’який або
твердий. Форма має відповідати часу та місцю її виготовлення. Окрім того, кольори фону мусять бути аналогічними тим, що використовувалися у Севрі про164
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тягом цього конкретного періоду. Через ситуацію, коли більшість копій севрського фарфору досить добре виготовлені, справжній предмет матиме дуже тонку
обробку і розкішну позолоту, яка знаходиться у шарах поверхні, що легко
відчути на дотик.
Деякі підробки зроблені доволі гарно, і їхня цінність у колекції хоча і
менша за ціну севрських, проте, ці речі також можна високо оцінити.
Найвідомішими підробками Севру були праці Еміля Самсона [7], а також фабрик Ворчестер, Майсен і Челсі, зроблені протягом 1800-х років. Існують навіть
репродукції у твердому фарфорі предметів, які в оригіналі були виконані у
м’якому фарфорі.
У Європі зацікавленість старовинними речами прослідковується протягом
кількох століть. Колекціонери рідкісних і гарних предметів мистецтва почали
активно себе проявляти, натомість копіювальники заробили чимало грошей,
використовуючи власний талант. Вже у 1815 році Бетіні, досвідчений гончар із
Сент-Аман-лез-О у Франції, почав імітувати вишуканий м’який севрський фарфор. Його роботи, що збереглися, вважаються одними із найбільш досконалих
імітацій цього посуду. Коли леді Шарлотта Шрайбер, за записками китайського
колекціонера, відвідала Сен-Аман у 1877 році, вона зустріла Бетіні за роботою.
Він як раз відтворював ворчестерський фарфор і м’який севрський, що були
куплені дилерами Парижу, у білизні (потім їх розпишуть, вкриють позолотою і
продадуть як оригінал) [6].
У середині XIX століття багато заможних американців, подорожуючи за
кордон, вивозили коштовні фарфорові вироби відомих мануфактур Європи.
Проте, серед них нерідко зустрічалися предмети з підозрілим походженням.
Жоден з колекціонерів не міг уникнути підробок, тож вони потрапляли навіть
до найвідоміших зібрань. Приватні колекції з часом ставали майном музеїв, де
експерти виявляли факт підробки або імітації. Втім, у деяких музеях за різних
причин подібні речі все ще експонуються.
Одна з французьких газет засвідчувала, що мережа фальшувальників
фарфору кожного року продає імітації севрського фарфору на 16.000.000
франків у Європі, а у США ця сумма взагалі неймовірна: 49.000.000 франків
або 9.600.000 доларів США. Тому не дивно, що кожний американський турист,
повертаючись з-за кордону, привозив з собою дорогоцінну підробку [6].
Клейма севрського фарфору зазвичай виконані дуже погано, тож якщо на
предметі занадто акуратно вимальоване клеймо – скоріше за все воно підроблене. Перевіряти клеймо по краях слід за допомогою лупи. При виявленні надто
досконалого на вигляд і нанесеного промислового знаку – ймовірно перед Вами
підробка. Більшість торгових знаків та позначок до 1950 року наносились вручну, тому вони зношуються з плином часу. Старі порцелянові клейма не можуть
бути гострими по краях [9].
Варто зазначити, що справжні севрські марки малювались від руки тонким пензлем художника – різниця очевидна, якщо доводилося бачили декілька
прикладів оригінального клейма. Зазвичай нові мітки за розміром більші, ніж
оригінальні XVIII–XIX століть.
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Імітації здебільшого менш витончено виконані та поступаються за стильовими ознаками оригіналу. Так, тримаючи предмет у руках, виготовлений у
стилі Севрської мануфактури, можна побачити усі ознаки декорування та формотворення, а також живопису, властивого цьому підприємству. Проте поєднання цих елементів буде значно простішим і менш вишукано стриманим, ніж в
оригіналі, тож для визначення імітації необхідно розглянути всі стильові ознаки
в сумі та кожну окремо.
Починати можна з атрибуції кількох основних елементів.
Клеймо. При дослідженні клейма варто звернути увагу на те, як його наносили. Воно має бути підглазурним, інакше можна вважати, що виріб створювався не на мануфактурі. Далі слід порівняти наявні зразки із способом
нанесення клейм в оригінальних предметах. При цьому варто дослідити манеру
нанесення. Також бажано визначити, на який період вказує клеймо та супровідні позначки (окремо): літери, цифри, підписи авторів біля нього.
Декор і позолота. Декор змінювався за примхливими віяннями моди, а також у залежності від призначення предмету та його замовника. Кожен колір та
спосіб декорування мають власні, чітко визначені хронологічні межі.
Живописна пляма. Живописні елементи, як правило, розміщувались на
конкретних частинах виробу в залежності від його призначення. Так можна
виділити стилістику живопису, характерного для столових предметів, особливості розпису на вазах, на предметах побуту.
Автор живопису. Ім’я автора, чий підпис фігурує на оздобленні твору, дає
важливі посилання для атрибуції. Адже є чіткі дані про всіх художників і період їхньої роботи на Севрській мануфактурі. Окрім того, треба порівняти тип
живопису, почерку, характер мазка, його нахил, силу натискання, притаманні
для даного автора з виконаним на творі розписом.
Матеріал черепка може багато розповісти про предмет і його період виготовлення. Треба, перш за все, приділити увагу матеріалу – тонкий це чи твердий фарфор, а також визначити рівень його якості.
Форма і монтування. Для кожного періоду властивими є конкретні форми
виробів, також були виключні форми, наприклад, особливо великі, притаманні
творам, призначеним для особливих подій. Монтування ваз і його поєднання із
керамічними елементами мають характеризуватися відповідними стильовими
рисами. Таким чином узгоджені елементи з різного матеріалу мають бути
стилістично гармонійними.
Загальний вигляд предмету. Вироби Севрської фарфорової мануфактури
виготовлялись виключно для вищої знаті – еліти суспільства. Тож над виготовленням таких предметів працювало майже все виробництво, яке складали майстри високого рівню. Більша частина творів виготовлялась протягом років.
Адже Севрська фарфорова мануфактура була взірцем витонченого стилю, а її
продукція вирізняється особливою вишуканістю і довершеністю. Її важко
підробити, адже така робота вимагатиме занадто великих зусиль. Тож стилістика виконання як окремих деталей, так і виробу в цілому завжди вказує на реального виробника.
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Приклад атрибуції вази у севрському стилі
Аналіз клейма. Зображення клейма (ілюстр. 1, літера "А" поміж перехрещенних "L") дає посиланння на 1753 рік. Корона понад схрещенними "L" означає період 1769–1793 рр., твердий фарфор. Тож мітки дають посилання
одночасно на два періоди.
Клеймо з короною зазвичай відтворюється в одному кольорі. На вазах
клеймо у вигляді перехрещенних "L" і корона виконані у різних кольорах, що
не притаманне виробнику. Окрім того, рисунок марки виконаний занадто акуратно, проте клейма на речах з Ермітажу того ж періоду нанесені з розмахом,
вручну, корона зображується в інший спосіб. Тож вірогідно, марка не належить
до Севрської мануфактури.
Аналіз живопису (ілюстр. 2–3). На тулубі вази, на живописній плямі наявний підпис "LEBER", що вказує на художника, який трапляється на імітаціях
севрських ваз і на виробах у стилі Севру. Твори виконувались у 1860–1880-х рр.
та імітували стиль Севру ранніх років (1756 р.). У переліку художників Севрської мануфактури ім’я LEBER відсутнє.
Аналіз форми. Зображення форми (ілюстр. 2–4): висота 136 см, ширина
58 см, глибина 40 см. Форма відповідає періоду 1768–1820-х рр. Стилістика вази: розміщення живописних плям на предметі не типове для Севрської мануфактури. Ніжка та верхня частина вази, включно із накривкою, декоровані
синіми та білими смугами. Такий декор зустрічався на вазах Севрської мануфактури у 1750-ті роки і двома десятиліттями пізніше. Але він трапляється і на
німецьких вазах, виготовлених у стилі Севру в 1800–1870-х рр. У цей період
також імітувались севрські клейма.
Тло вази кольору "синя ляпіс-лазур" декороване позолотою. Окрім того,
ручки предмету виконані грубовато, порівняно з ручками ваз Севрської мануфактури того ж періоду.
Отже, висновок: ваза є імітацією виробів Севру 1756 р., виконана у період
1860–1880 рр. у Європі. Клеймо або лише синій елемент клейма датується тим
же періодом. Можливо, жовтий елемент марки був доставлений пізніше.
На сучасному ринку антикваріату існує велика кількість підробок, виробів Севрської фарфорової мануфактури XVIII–XIX століть. Кількість справжніх
речей залишається сталою або зменшується, а підробок з кожним роком
з’являється все більше, якість їх виконання зростає за рахунок розвитку технічних засобів. Така ситуація спричинена зростаючим попитом на предмети
давнини. Отже, для сучасних мистецтвознавців – експертів-оцінщиків – процес
атрибуції Севрського фарфору XVIII–XIX століть стає з кожним роком дедалі
складнішим, адже відсоткове співвідношення оригінальних предметів та підробок постійно збільшується на користь останніх. Тож поглибленне вивчення
проблеми сучасного ринку антикваріату стає необхідним елементом підготовки
мистецтвознавця – експерта-оцінщика.
У подальшому планується розширити перелік термінів підробки, розбити
його на рівні та типи визначення. Таким чином буде створено короткий словник термінів на тему підробки та імітацій.
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О ВАРИАЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ РАЗВИТИЯ
ТЕМАТИЗМА В ПРИКЛАДНОЙ МУЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ КИНЕМАТОГРАФА)

На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы
режиссеров И. Вырыпаева ("Эйфория", Россия, 2006, композитор А. Гайнуллин), Ж. П. Жене
("Амели", Франция, 2001, композитор Я. Тирсен), Ж. Виго ("Аталанта", 1934, композитор
М. Жобер). Автор руково-дствуется мыслью о том, что при вторичности музыки в системе элементов медиатекста, музыкальная композиция фильма создается и компонуется в
форму-структуру по логике сюжета и видеоряда. Однако в некоторых случаях можно
заметить наличие принципов развития и расположения материала, близких исторически
сложившимся формам-схемам автономной музыки.
Ключевые слова: прикладная музыка, музыкальная форма, вариации, композиция.
Шак Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
музикознавства, композиції та методики музичної освіти Краснодарського державного
інституту культури (Російська Федерація)
Про варіаційний принцип розвитку тематизму в прикладній музиці (на матеріалі
кінематографу)
На основі аналізу трьох різножанрових художніх фільмів у статті розкриваються
особливості перетворення варіаційного принципу розвитку музичного тематизму в прикладній
музиці. У якості матеріалу для аналізу обрано фільми режисерів І. Вирипаєва ("Ейфорія", Росія,
2006, композитор А. Гайнуллін), Ж. П. Жене ("Амелі", Франція, 2001, композитор Я. Тірсен),
Ж. Віго ("Аталанта", 1934, композитор М. Жобер). Автор керується думкою про те, що при
вторинності музики в системі елементів медіатексту, музична композиція фільму створюється
й компонується у форму-структуру за логікою сюжету та відеоряду. Однак у деяких випадках
можна помітити наявність принципів розвитку і розташування матеріалу, споріднених з історично обумовленими формами-схемами автономної музики.
Ключові слова: прикладна музика, музична форма, варіації, композиція.
Shak Tatiana, D.Sc. in Arts, Professor, the head of the chair of Musicology, Composition
and Methods Music Education, Krasnodar State Institute of Culture (Russia)
On Variational Principle of Development Themes in Applied Music (on the Materials
of Сinema)
The article based on the analysis of three different genres tag movies the peculiarities of the
implementation of variational principle of the development of musical themes in applied music. The
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material for the analysis are the selected films directors GI Vyrypaeva ("Euphoria", Russia, 2006,
the composer A. Gainullin), JP Jeunet ("Amelie", France, 2001, composer J. Tiersen), Jean Vigo
("Atalanta" in 1934, the composer M. Jobert). The author is guided by the idea that in the
secondary elements of music in the media text, music and films created is linked to the form, the
structure of the logic of the plot and visuals. However, in some cases, you may notice the presence of the
principles of development and arrangement of the material close historical patterns of autonomous
music charts. Variations as a form and variation as one of the methods of confirming have their status
in the music application. Musical compositions of many films in varying degrees based on it.
In the film "Euphoria" the whole composition is based on the variational transformation of
one subject, thus, the theme itself is also established on the basis of variant germination second
intonation. That variational manifests itself at the level of the structuring of the theme song and
music composition. Variant development of the main musical theme, introducing in discrete sound
track of the film features the variation form, and is interconnected with the plot and visuals, solid
composition which is based on "the variant rereading" the same emotional state, swept the
protagonists. Let’s name it is euphoria.
At the heart of the musical composition of the film "Amelie" the principle of variable
transformation of the main theme, which can be called leyttemoy Amelie. Its stylistic basis is the
socalled minimalist in a French twist. In the foreground melodic popevki that plays seconds tone
and texture Waltz with a simple harmony, based on three main functions. Throughout the film, the
theme varies metrorhythmic and timbre (sound played piano, harmonica, accordion), creating the
appearance of a cute girl and her accompanying fictions and pranks.
The lyrical epic "Atalanta" strikes true French flavor, the nature of the ballad, which
masterfully recreated popular character-types. "Atalanta" – the name of the barge. But the heroes
of the film is not just barge, and the house, in the broadest sense. The captain of the barge named
Jean marries a village girl Juliette. Their honeymoon channels of France to Paris, accompanied by
a cabin boy and the old boatswain Pere Jules and then quarrel young, separation and happy
reunion in the final – are unpretentious stories, which became a masterpiece of world cinema. In
the brilliant film director and sophisticated camera work when the viewer is literally "touches" the
fog, from which comes up "Atalanta" and the smell of the river, the music fits the series built on
variations converting one theme, which can be called leyttemoy "Atalanta." This is the theme
melody with bright signs of French ballads. Epic nature theme (diatonic quart upbeat melody
harmonic origin that plays sounds Majeure tonic triad) is combined with genre features tarantella.
The national origins of the topic and the nature of her songs are largely determined by the characteristic
timbre of the accordion, which often appears in the video with intrasounding themes and execution
of its vocal version (male voice, female voice, a combination of both). The main musical leyttema
film "Atalanta" is solved in the genre tarantella. It takes place in the film twentyfive times, giving up
eight options for the conversion. Methods of variation associated with the transformation of its
genre: the march, waltz, Barcarolle, a song, a foxtrot. Some of the produce "variations on the
variation". The musical composition of the film is close to the principle of genrespecific variations,
where the variation form elevated to the rank of a certain type of variational embodiment.
Readability applied music does not become a hindrance to identify its composition traits
variation form, which is cinematic, as a rule, not an end in itself, caused by the parameters of style
film composer. Its appearance is the result of an intuitive feeling or a deliberate action, a consequence of
deep creative solutions of problems of disclosure of the ideological conception in the whole synthetic text.
Key words: applied music, musical form, variations, composition.

В условиях кинотекста специфика музыки в системе элементов определяется ее вторичностью (при доминировании визуального и вербального начала)
и дискретным характером. Вследствие этого, музыкальный тематизм создается,
развивается и компонуется в законченную (правда, далеко не всегда) формуструктуру не столько по логике музыкальной композиции, сколько по логике
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сюжета (вербального текста) и, что самое главное, видеоряда. Однако в компоновке всего текста в целом при интеграции всех его рядов нередко можно заметить
наличие принципов развития и расположения материала, обнаруживающих аналогию, близкую с тем, что можно наблюдать в откристаллизовавшихся и исторически закрепившихся формах-схемах автономной музыки.
Цель данной статьи – на основе анализа трех разножанровых художественных фильмов показать специфику претворения вариационного принципа
развития музыкального тематизма в прикладной музыке.
Семантика вариаций – варьированная повторность – настолько абстрактна, что ее можно найти не только в музыке, но и в области других искусств, например в литературе.
Е. Азначеева, исследуя проявление музыкальных принципов развития и
формообразования в литературном тексте, пишет о сказке Ю. Мамлеева "Сон в
лесу": "Сходство сказки с музыкальными вариациями вытекает из жанровых
особенностей и замысла произведения. Здесь отсутствуют детальные совпадения с
музыкальной формой, но выявляются особенности вариационного построения как
принципа и различия в реализации этого принципа в музыкальном и словесном
искусстве" [1, 58-59]. Еще более глубокое сходство с вариационным циклом находим в анализе "Семи вариаций на тему Иоганна Петера Хебеля" Х. фон Додерена.
Они состоят из "…темы (изложение анекдота), семи вариаций и коды. Заимствование темы для вариаций соответствует музыкальной традиции. Автор скрупулезно передает особенности музыкальной формы: нумерует вариации, обозначает
коду, в каждой вариации преобладает определенный тип варьирования, контрастируют друг с другом по эмоциональному характеру" [1, 49].
Ю. Норштейн говорит в переносном смысле о принципе вариационности,
рассуждая о работе над сценарием, а точнее, об интерпретационной свободе и
полном раскрепощении при переводе классического текста на киноязык: "Отправной точкой вольных вариаций на тему может явиться, например, сама музыка
фразы Гоголя. В повести "Шинель" есть буквально три строчки о примерке шинели, из которой выросла целая сцена со своей музыкальной пластикой" [2, 126].
На примере анализа фильмов режиссеров И. Вырыпаева, Ж.П. Жене,
Ж. Виго проследим принцип вариационности как основу развития тематизма
(музыкального и сюжетно-образного) и как композиционный прием.
Эйфория – эмоциональное состояние блаженства, покоя, тихой радости,
благодушия. "Эйфория" (Россия, 2006) – так называется фильм режиссера
И. Вырыпаева, и именно в таком состоянии пребывают его главные герои. Вера
и Павел случайно встречаются на свадьбе и забывают обо всем на свете. Они
одержимы друг другом, и пребывая в болезненно-безмятежном состоянии, не
замечают происходящего вокруг, в том числе и подстерегающей их опасности.
Они готовы умереть вместе. Так и происходит в финале фильма. Муж Веры
хладнокровно убивает их, тоже находясь в состоянии эйфории, вызванной употреблением алкоголя. Мелодраматическая ситуация любовного треугольника
совсем не выглядит банальной. В этом проявляется мастерство режиссера, оператора А. Найденова и композитора А. Гайнуллина. Бескрайний пейзаж засуш172
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ливой донской степи, пыльные дороги, синее небо – вот тот эмоциональный
контекст, в который попадают герои. Событийная сторона в фильме вторична,
как и вербальный текст, который либо отсутствует совсем, либо заменяется нецензурным сленгом. Это не мешает созданию неповторимо-поэтичной атмосферы и обнаженности чувств.
Звуковая партитура соткана из шумов (создающих эффект присутствия в
эмоциональном образе степи) и специфической музыки, решенной в жанре танго. Вся композиция построена на вариационном преобразовании одной темы,
при этом сама тема тоже создана по принципу вариантного прорастания секундовой интонации. То есть вариационность проявляет себя на уровне структурирования музыкальной темы и музыкальной композиции (см. таблицу 1).
Таблица 1
№
1

Вариант
А

2

А1

3

А1

4

А + А1

5

А

6

А1

7

А2

8

А2

9

А

10

А

Особенности

Видеоряд

Хронометраж

Танго
(аккордеон)
Лирическая тема и семь вариаций
Кульминация
источник
Лирическая тема и пять вариаций
Наложение
двух вариантов
Танго
(аккордеон)
Лирическая тема драматизируется
(усугубление
секундовости)
Тема-ноктюрн,
производна от
лирического
варианта
Продолжение
ноктюрна

Степной пейзаж, пыльная дорога
Степь, Павел встречается с Верой

00.00.5900.02.05
00.04.4100.09.00

Диалог Веры и Павла, он говорит
о своей любви

00.10.1200.12.34

Павел уехал, и снова пейзаж степи
Павел едет по пыльной дороге

00.15.1100.16.14
00.17.0500.18.18
00.21.3900.24.04

Собака откусила ребенку палец,
Вера в растерянности, муж Веры
убивает собаку
Ночь. Павел плывет на лодке

Ночь. Вера в степи закапывает
собаку, Павел ей помогает, они
размышляют о будущем
Танго
Облака. Вера с Павлом плывут
(аккордеон)
по реке, затем едут на машине в
больницу
Танго (оркестр) Муж Веры поджег дом, взял руКульминацион- жье и пошел их искать. Павел и
ное проведение
Вера в степи, любовная сцена
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11

А
А1

12

А

13

А

14

А1

15

А

"Искаженный"
вариант танго
(аккордеон)
плавно перетекает в лирический
Танго
(аккордеон)
Танго
(аккордеон)
Лирический
вариант
Кульминацияэпилог
Танго (оркестр)
Соединяется с
лирическим вариантом

Степь после дождя, грязь. Муж
Веры спит пьяный в степи.

0.49.0000.50.29

Павел привел Веру в свой дом

00.50.3000.54.24
00.57.3300.59.03
01.00.3001.02.11
01.04.1201.06.29

Вера и Павел плывут по реке.
Они счастливы
Муж поджидает их с ружьем у
реки. Выстрел
Лодка плывет. Павел накрыл
своим телом Веру. Он мертв. Лодка медленно тонет
Титры

01.06.30

Основная тема (вариант А) – роковое танго; его смысл в выражении страсти героев и предчувствии трагического исхода. Немного насмешливый характер танго, создающийся не столько тембром (тему наигрывает аккордеон),
сколько фривольной манерой исполнения, что подчеркивает тривиальность
ситуации (1, 5, 9, 12, 13 проведение). Монотонное четырехкратное повторение
секундовой интонации создает основную мелодическую ячейку, которая далее
дает три звена точной нисходящей секвенции. Данный восьмитакт повторяется
точно или варьировано, за счет модуляции на секунду вверх. Такое настойчивое
повторение (как назойливая мысль) несет определенный смысл. Это и есть
эйфория, наваждение, захлестнувшее главных героев. В кульминационных проведениях основной темы (варианты 10,14) тембр аккордеона заменяется оркестровым звучанием, а в видеоряде пейзажные зарисовки и статичные крупные
планы героев заменяются развитием действия. Вариантными при переизложении становятся тембр, темп (например, вариант 10 звучит в более подвижном
темпе), а в варианте 11 изменяется и облик темы. Она деформируется интонационно, изменяется темпово (медленный темп) и фактурно (каноническое изложение основной попевки). Такие изменения обусловлены видеорядом: степь
после дождя, грязная земля, пьяный, с помутившимся сознанием муж Веры.
Второй вариант темы (А1), который можно назвать лирико-эпическим,
производен от основного. Общее в них – нисходящесеквентный принцип развития
и опора на терцовую интонацию (в скрытом виде она присутствовала в первом варианте). Эта музыка сопровождает лирические сцены героев (варианты 2, 3) или
кульминационные моменты действия (варианты 6, 14). Вариант А1 внутри себя
тоже развивается как цепь вариаций (проведения 2, 3). Иногда варианты А и А1
звучат вместе в полифоническом сочетании (вариант 4) или последовательном
проведении (варианты 11, 15).
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Третий вариант темы (А2) – названный нами ноктюрн (варианты 6, 7), более
развит мелодически, но в целом производен от второго, то есть это "вариация
на вариацию". В нем исчезает секвентность (назойливость, механистичность),
объединяющая весь тематизм фильма. Выразительное соло аккордеона сопровождается оркестром. Появление этого варианта соответствует решению главных героев быть вместе.
Вариантное развитие основной музыкальной темы, привносящее в дискретную звуковую композицию фильма черты вариационной формы, взаимосвязано и с сюжетно-визуальным рядом, цельная композиция которого
основана на "вариантном переизложении" одного и того же эмоционального состояния, охватившего главных героев. Название ему – эйфория.
Наличие в основной музыкальной теме фильма трех важных составляющих: опора на жанр танго, тембр аккордеона и принцип репетитивности, привносящий в музыку минималистский акцент – вызывает невольные ассоциации
со стилистикой двух композиторов: А. Пьяццоллы (через опору на жанр танго и
специфический тембр бандонеона как разновидности гармоники) и Я. Тирсена
(минималистская репетитивность, тембр аккордеона). В связи с этим обратимся
к фильму "Амели", музыку к которому написал Я. Тирсен.
Жанр фильма "Амели" ("Сказочная судьба Амели Пулен", Amelie from
Montmartre, Франция, 2001, реж. Ж.П. Жене, комп. Я. Тирсен) – комедийная
мелодрама. Главная героиня – Амели Пулен – очаровательная, застенчивая и
немного инфантильная девушка, родившаяся и выросшая в Париже, на Монмартре. Амели, сочувствуя и сопереживая окружающим людям, однажды понимает,
что она в известной степени сама может влиять на происходящие события. Она
напоминает Алису из Страны Чудес, творящую свою Страну из подручных
средств и помнящую, что все они – всего лишь невесомые карты и хрупкие шахматные фигурки в ее игре.
Комедийность фильма связана с высмеиванием человеческих пороков
(ревнивый муж Жозеф, грубиян бакалейщик Пиньон) и попаданием героев во
всевозможные смешные ситуации. Ко всему этому примешивается еще и другой мир – мир фантазий, воспоминаний и выдумок. Многие сцены в фильме –
выдумки главной героини, нереальные события, которые добавляют юмора и
усиливают привлекательность фильма.
Текст фильма состоит из нескольких пластов. Видеоряд сочетает в себе
реальную жизнь и мир фантазии главной героини. Звуковой ряд включает вербальный текст (комментарии рассказчика, поясняющего видеоряд и собственно
речь персонажей); шумовое сопровождение (специально гиперболизированное,
преувеличенное) и музыку (темы, характеризующие главную героиню и цитаты
популярной французской музыки, создающие обстановку места действия).
Музыка в художественном фильме "Амели" выполняет две задачи:
1. Служит "звуковой декорацией", передает атмосферу Парижа (непринужденный характер музыки, ее простота и доступность вызывают ассоциации
с атмосферой произведений композиторов французской "Шестерки"), общее
настроение и обстановку. В этом смысле велика роль цитат популярной музыки.
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2. Создает эмоциональный колорит, идя не в контрасте, а в союзе с сюжетом и варьируясь в зависимости от ситуации.
В основе музыкальной композиции – принцип вариативного преобразования основной темы, которую можно назвать лейттемой Амели. Ее стилистическая основа – минимализм в так называемой французской интерпретации. На
первом плане мелодическая попевка, обыгрывающая секундовую интонацию, и
вальсовая фактура с простой гармонией, основанной на трех главных функциях.
На протяжении фильма тема варьируется метроритмически и темброво (звучит
в исполнении фортепиано, губной гармошки, аккордеона), создавая облик милой девушки и сопровождая ее выдумки и проказы.
Лирический эпос "Аталанта" (L'Atalante, Франция, 1934 г.) – бессмертный
шедевр трех ее создателей: режиссера Жана Виго, композитора Мориса Жобера
и оператора Бориса Кауфмана. Фильм поражает истинно французским колоритом, балладным характером, где мастерски воссозданы народные характерытипажи. "Аталанта" – название баржи. Но для героев фильма это не просто баржа,
а дом, в широком смысле слова. Капитан баржи по имени Жан женится на деревенской девушке Жюльетте. Их свадебное путешествие по каналам Франции
к Парижу в сопровождении юнги и старого боцмана папаши Жюля, а затем
ссора молодых, разлука и счастливое воссоединение в финале – суть непритязательной истории, ставшей шедевром мирового кинематографа. В блистательную режиссуру фильма и утонченную операторскую работу (когда зритель
буквально "осязает" туман, из которого выплывает "Аталанта", чувствует запах
реки), органично вписывается музыкальный ряд, построенный на вариационном преобразовании одной темы, которую можно назвать лейттемой "Аталанты". Это тема-мелодия с яркими признаками французской баллады. Эпический
характер темы (диатоника, квартовый затакт, мелодия гармонического происхождения, обыгрывающая звуки мажорного тонического трезвучия) сочетается
с жанровыми признаками тарантеллы. Национальные истоки темы и ее песенная природа во многом определяются характерным тембром аккордеона, часто
появляющегося в видеоряде с внутрикадровым звучанием темы и исполнением
ее в вокальном варианте (мужской голос, женский голос, их сочетание). Проследим варианты жанровой трансформации основной темы (см. таблицу 2).
Таблица 2
№

Вариант

1

А

2

А1

3

А

Жанровые особенности
темы, тембр

Видеоряд

Хронометраж

Основной вариант лейттемы "Аталанты". Тарантелла. Аккордеон, вокал
Марш. Аккордеон, вокал

Титры

00.00.00

Титры

00.01.32

Тарантелла. Оркестр, вокал

Титры

00.02.04
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4

А1
А

Марш и тарантелла сочетаются как куплет и припев песни. Аккордеон,
колокол
Лирическая лейттема
"Любви" (см. нотное
прил., пр. 31) как преображенный вариант основной темы. Жанр
баркаролы. Оркестр, колокол
Марш. Аккордеон

5

А2

6

А1

7

А2

8

А3

9

А1

Лейттема "Любви", баркарола. Оркестр. Мелодия у
солирующих инструментов и ритм оркестра, имитирующий работу
двигателя
Лейттема "Аталанты", песенный вариант. Оркестр
Марш. Аккордеон и вокал

10

А1

Марш. Вокал

11

А4

12

А

Лейттема "Аталанты", вальсовый вариант. Оркестр
и соло аккордеона
Основной вариант лейттемы "Аталанты". Тарантелла. Аккордеон

13

А1
А

Марш и тарантелла сочетаются как куплет и припев песни. Фортепиано

14

А5

Вариант темы марша. Вокал, оркестр

Свадьба Жана
и Жюльетты

00.03.10
00.04.12

внутрикадровый

Жан и Жюльетта идут к
барже "Аталанта", чтобы
отправиться в
свадебное путешествие
Юнга и папаша Жюль на
барже готовятся к приходу
молодоженов
"Аталанта"
плывет. Лирическая сцена
Жана и Жюльетты

00.04.50

закадровый

00.06.20

внутрикадровый

00.09.27

закадровый

00.10.15
Баржа прибыла в Париж
Юнга и боцман вышли на
берег. Юнга
напевает мотив марша
Команда собирается на
берег
В каюте у папаши Жюля.
Он играет на
аккордеоне
Жан и Жюльетта отправляются в
город
В кафе. Актер
поет песню
для Жюльетты

177

00.11.15
00.15.56

закадровый
внутрикадровый

00.29.53

закадровый

00.35.11

внутрикадровый

00.47.34

закадровый

00.49.35

внутрикадровый
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15

А4

Лейттема "Аталанты", вальсовый вариант. Фортепиано
Марш. Тембр: труба и барабан

16

А1

17

А6

18

А4

19

А

Основной вариант лейттемы "Аталанты". Тарантелла. Аккордеон

20

А4

Лейттема "Аталанты", вальсовый вариант

21

А7

22

А8

Лейттема "Аталанты",
жанр фокстрот. Оркестр,
подражающий джазовой
манере исполнения
Лейттема "Аталанты", вальсовый вариант. Аккордеон

Сцена в кафе.
Танцуют
вальс
Актер, заметивший Жюльетту в кафе,
идет на ее поиски
Жюльетта
бродит по
улицам Парижа
"Аталанта"
уплывает.
Жюльетта осталась в Париже. Она
ищет работу
На барже.
Юнга играет
на аккордеоне

На барже. Папаша Жюль
заводит патефон
Лейттема "Аталанты", ваЖан ныряет
льсовый вариант темы в
под воду, визамедленном звучании.
дит свою возОркестр, соло саксофона и любленную в
трубы с сурдиной
подвенечном
платье. Кульминационная
сцена идет
под звучание
патефона
Лейттема "Аталанты", и
Параллельный
лейттема "Любви" звучат
монтаж. Влюв миноре в наложении.
бленные дуОркестр
мают друг о
друге. Эротический сон
Жана и Жюльетты. Лирическая
кульминация

178

00.51.45
00.54.23

внутрикадровый
внутрикадровый

01.00.14

закадровый

01.03.12

закадровый

01.07.25

внутрикадровый

01.08.21

внутрикадровый

01.08.59

закадровый

01.12.13

закадровый
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23

А2

Лейттема "Любви", баркарола. Оркестр, соло кларнета, флейты, челесты.

24

А

25

А8

Основной вариант лейттемы "Аталанты". Тарантелла. Вокал. Мужской и
женский голос
Лейттема "Аталанты", и
лейттема "Любви" звучат
в наложении. Женский голос и оркестр

Папаша Жюль
идет искать
Жюльетту на
улицах Парижа
Жан и Жюльетта встречаются после
разлуки
Вид "Аталанты"

01.19.44

закадровый

01.21.32

закадровый

01.23.17

закадровый

Итак, основная музыкальная тема фильма – лейттема "Аталанты", решенная в жанре тарантеллы, – проходит в фильме двадцать пять раз, давая восемь
вариантов преобразовании. Приемы варьирования связаны с ее жанровой
трансформацией: марш (А1, проведения № 1, 6, 9, 10, 16); вальс (А4, проведения № 11, 15, 18, 20); баркарола (А2, проведения № 5, 7, 23); песня (А3, проведение № 8); фокстрот (А6, проведение № 17). Некоторые проведения дают
"вариации на вариацию". Так, проведение № 14 (А5) дает новый вариант темы
марша, а кульминационные проведения № 2, 25 (А8) основаны на полифоническом соединении двух основных сюжетных и музыкальных тем "Аталанты" –
не просто баржи, а дома, в котором поселились любовь и дружба.
Музыкальная композиция фильма приближается к принципу жанровохарактерных вариаций, где вариационная форма возведена в ранг воплощения определенного типа вариационности.
Подводя черту, отметим, что статус вариационности, как одного из основных приемов развития музыкального тематизма в автономной музыке, подтверждается и в музыке прикладной. Музыкальные композиции многих
фильмов в той или иной степени основаны на нем. Дискретность прикладной
музыки не является помехой для выявления в ее композиции черт вариационной формы, которая в кинотексте, как правило, не является самоцелью,
вызванной параметрами стиля кинокомпозитора. Ее появление есть результат
интуитивного чувства или обдуманного действия, следствие решения глубоких
творческих задач раскрытия идейного замысла в целостном синтетическом тексте.
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СЦЕНОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 1980-Х РОКІВ:
ПОШУКИ У ПРОСТОРІ МАЛОЇ СЦЕНИ
У другій половині 1980-х років малі сцени відкрилися у більшості театрів України і стали
своєрідним полігоном творчих пошуків, в основі яких були рухомість границь сцени та залу й
максимальне наближення, часом – вторгнення глядачів до ігрового сценічного простору.
Творчі пошуки у цьому форматі значно урізноманітнили репертуар, сприяли оновленню акторських технологій, образної лексики театру 80–90-х років ХХ століття. Автор
досліджує зазначені процеси, спираючись передусім на практику сценографів В. Корашевського та І. Несміянова.
Ключові слова: український театр, мала сцена, сценографія, Володимир Корашевський, Ігор Несміянов.
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Сценография украинского театра 1980-х годов: поиски в пространстве малой сцены
Во второй половине 1980-х годов малые сцены открылись в большинстве театров
Украины и стали своеобразным полигоном творческих поисков, в основе которых была подвижность границ сцены и зала и максимальное приближение, подчас – вторжение зрителей
в игровое сценическое пространство. Творческие поиски в этом формате существенно разнообразили репертуар, способствовали обновлению актерских технологий, образной лексики
театра 80–90-х годов. Автор исследует эти процессы, опираясь, прежде всего, на практику
сценографов В. Карашевского и И. Несмиянова.
Ключевые слова: украинский театр, малая сцена, сценография, Владимир Карашевский, Игорь Несмиянов.
Fialko Valery, PhD in Arts, professor, the head of the chair of theater studies, I. KarpenkoKaryi National University of Theatre, Cinema and Television of Kyiv
Set Design of the Ukrainian Theater of the 1980s’: Search in the Small Stage Space
The small stage in the early 20thcentury was called the affiliated premises of the theaters.
Later on, the performances began to be played in rehearsal spaces, in the theater lobbies, and other
rooms not being theatrical venue sat first glance. The small stage has become a kind of a ground
for creative searches based on mobility of the stage and hall boundaries and the closest possible
contact with a small audience. Creative research in this format greatly diversified the repertoire
and contributed to updating of actors’ technologies and figurative vocabulary of the Ukrainian
theater in 80-90s’.
One of the first performances in the small scene format, i.e. "The Tale on Monica" by
S. Shaltyanisand L. Yatsinyavichus (Lesia Ukrainka Theatre of Russian Drama of Kyiv, 1978),
evoke a great interest in the theater community. It was attracted by the brightness of director’s
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thinking, V. Malakhov, as well as passion and emotions of actors. The drama of the characters’ feelings,
disclosed by performers of the main roles in a psychologically subtle way, was re-conceptualized in a
non-standard manner due to the epic theater techniques. A bold imagination of the director was
organically combined with the musical dramaturgy of G. Kupryavichus, vocal-choreographic language
of B. Kamenkovych, and imaginative vision of the set designer V. Karashevskyi.
In the second half of 1980, the small stages were opened in most theaters in Ukraine. The
director of various generations followed a consensus as to the fact that the big repertory groups
must be able to handle the search concepts in terms of a chamber scene. Consistently embodying
this vision of development of Ivan Franko National Theater of Kyiv, S. Danchenko assisted the
creative self-actualization of young directors with different aesthetic preferences in every possible
way, as shown by the plays "The House, in Which God Lodged" by H. Figeyredo (director
I. Afansiev, artist S. Koshtelyanchuk, 1983), "Career of Arturo Ui" by B. Brecht (director and artist
V. Kozmenko-Delinde, 1985),"Moment" based on the novels by V. Vynnychenko (director
A. Zholdak, artist T. Kyrychenko, 1989) and others.
The "Memory" play based on the works of B. Oliynyk played on the small stage of Ivan
Franko Theater of Kyiv (director M. Nestantiner, artist V. Karashevskyi, 1987) took a prominent
place in the repertoire of this team and made the opportunities of scenic interpretation of poetry
definitely clear.
We cannot ignore the fact that the second half of the Ukrainian theater of the 1980s’ search
was marked by a splash of attempts to arrange plays in the open air, against or inside the historical
and architectural monuments, religious buildings, mansions and so on. Thus, the stage performance
of Kyiv Poetry Theater (directed by S. Proskurnia, artist V. Karashevskyy, 1985) took place in the
territory of the Golden Gate (11thcentury architectural monument).
At about the same time, V. Karashevskyy figuratively transforms the lower lobby of the
National House of Organ and Chamber Music in the former church built in the early 20thcentury in
the neogothic style for "Mozart and Salieri" play by O. Pushkin (directed by V. Patsunov, 1986).
Among the set designers, who in the 80s’ systematically mastered the small stage space, a
prominent place is held by I. Nesmiyanov, the chief artist of the Kyiv Theater of Drama and
Comedy. One of the landmark productions in this format is "Nastasia Filipivna" based on "The Idiot"
novel by F. Dostoyevskyi (staged by V. Shubovych), Kyiv Theatre of Drama and Comedy, 1982).
The space-time continuum proposed by the director and stage designer I. Nesmiyanov and
V. Salyuk, allowed visualizing the relationship between different layers of the work, and reveal the
essence of the characters through fixed, discrete emotional and psychological conditions of the
characters continuously combined with symbolic-metaphorical vocabulary of the performance.
A notable place in the cultural process in the first half of the 80s’ was taken by "Hamlet" by
W. Shakespeare, staged by director E. Mytnytskyi in collaboration with stage designer V. Karashevskyi
(Kyiv Theatre of Drama and Comedy, 1984). The spectators coming to the Shakespeare's play
walked on the cold metal sheets of the floor where the stage action will unfold soon, passing to their
seats, surrounding the stage on three sides. The cold numbness of metal in black dress of the scene
consolidated the play and audience space emotionally.
Director Y. Pohrebnychko, with his usual bright gaming lexicon, in collaboration with
I. Nesmiyanov, staged "Manon Lyesko" by V.Nezvala and A. Prevost and "Law of Eternity" by
N. Dumbadze (Kyiv Theatre of Drama and Comedy, 1983, 1983).
The set design search of V. Karashevskyi and I. Nesmiyanov in 1980s’ does not most clearly
demonstrated the modification of theatrical time and space zones, in which the relationship between
an actor and audience in terms of the small stage unfolds. The new generation of directors, which
determined the main lines of Ukrainian stage art development in the modern era, are V. Bilchenko,
A. Zholdak, O. Liptsyn, V.Kuchynskyi, I.Volytska and others. They unfolded their creative experiments
at the small format stage.
Key words: Ukrainian theater, small stage, set design, V. Korashevskyi, I. Nesmiyanov.
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Малою сценою на початку ХХ століття називалися філіальні приміщення
театрів. У подальшому вистави почали грати у репетиційних приміщеннях, у
театральних фойє та інших, на перший погляд, аж ніяк не театральних сценічних майданчиках. Мала сцена стала своєрідним полігоном творчих пошуків, в
основі яких були рухомість границь сцени та залу й максимально тісне спілкування з нечисленною глядацької аудиторією (відмінне від форм спілкування,
обумовлених сценою-коробкою, великим глядацьким залом).
Граничне наближення, часом вторгнення глядачів до ігрового сценічного
простору стимулювало розширення професійних здібностей режисерів, акторів,
сценографів. Творчі пошуки у цьому форматі значно урізноманітнили репертуар, сприяли оновленню акторських технологій, образної лексики українського
театру 80–90-х років.
Одна з перших вистав у форматі малої сцени – "Казка про Моніку"
С. Шальтяніса і Л. Яцінявічуса (1978) – викликала величезний інтерес у театральної громадськості. Приваблювали яскравість режисерського мислення
В. Малахова, азарт та емоційність акторів. Драма почуттів героїв, психологічно
тонко розкрита виконавцями головних ролей, несподівано переосмислювалася
завдяки прийомам епічного театру. Смілива фантазія постановника органічно поєдналася з музичною драматургією Г. Купрявічуса, вокально-хореографічною
мовою Б. Каменьковича, образним баченням сценографа В. Карашевського.
Виставу грали у щойно збудованому репетиційному залі Київського театру російської драми ім. Л. Українки. Через службовий вхід глядачі потрапляли
до коридору, де на дошці оголошень можна було прочитати робочий розклад
наступних репетицій, спускалися вузькими сходами до службових приміщень і
лише тоді опинялися у напівтемній залі. Перші ряди крісел – єдине, що відділяло публіку від кількох молодих людей, які, стоячи біля роялю, про щось тихо
розмовляли, дівчаток, що прикрашали стіну паперовою гірляндою, та музикантів естрадного ансамблю, що тихо награвали знайому мелодію.
Присутні у залі мали змогу уважно роздивитися старий реквізит – він
громадився з одного боку сценічного простору, з іншого – ударні інструменти,
вгорі – кілька рядів штанкетів. На перший погляд це нагадувало величезний,
майже порожній кам’яний сарай, під стінами якого звалено усілякий непотріб:
іржаве ліжко, старі стільці, потерте крісло, каструлі, валіза, запилений велосипед, абажур тощо. Зовсім інші асоціації виникали у разі зосередження увагу на
нехитрому розписі верхньої частини стін і стелі – щось у ньому нагадувало напівзруйнований собор, де крізь дірявий купол прозирає небо з пропливаючими
по ньому хмаринками.
Лише коли почалася вистава, пролунали перші слова солістки хору, який
скорботною процесією рухався уздовж опущених штанкетів зі звисаючими траурними гірляндами квітів: "Чому не згасло сонце? Чому не впали зорі? Чому не
зруйнувалися вежі? Адже людина вмерла...", – побачені раніше, здавалося б,
випадково зібрані речі, предмети почали проявляти своє метафоричне, символічне значення, обумовлене загальною концепцією постановки.
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Заявлений у пролозі мотив смерті в подальшому поступиться місцем головному у спектаклі – дослідженню моральних проблем людського буття. І тоді
на порожньому просторі сцени зустрінуться двоє – Роландас (А. Хостікоєв) і
Юліус (О. Ігнатуша), щоб уже вкотре спробувати визначити своє місце в житті.
Думкою вони повертаються в минуле, сподіваючись зрозуміти причини трагедії, що сталася. А починалося все з любові...
Один зі штанкетів раптом підносив закоханих Роландаса і Моніку (Л. Кубюк), ніби на гребені хвилі, вгору, розгойдуючи усе сильніше і сильніше, неначе кидав їх у відкрите море життя, назустріч радощам і тривогам. Потім
наступить розлука (рейки-штанкети "примчать" на залізничну станцію Юліуса).
Тут перетнуться долі трьох головних героїв (штанкети-потяги розкидають їх у
різні боки), прийде пора випробувань. Для одних такою перевіркою стане побут
(дім Юліуса і Моніки почнуть заповнювати речі: абажур, годинник, полички,
звисаючи зі штанкетів, будуть громадитися над їхніми головами). Для інших –
кар’єра. Важкий, болючий рух до мети, заради якої часом жертвують не лише
другорядним, плинним, але й головним, без чого людина втрачає опору в житті,
втрачає себе. "Повзи нагору, повзи нагору...", – зціпивши зуби, повторює Роландас, долаючи бар’єр за бар’єром. Дертися по штанкетах (а саме вони уособлюють перешкоди на його шляху) стає все важче, врешті, знесилений, він
зривається вниз, у темряву.
У фіналі учасники хору принесуть до центру сцени усі речі, що хоч якось
були пов’язані з подіями вистави, і "підпалять" їх. Саме цієї миті пролунає плач –
перший крик новонародженої людини.
Під час епілогу сцена знову буде порожньою. Над Роландасом, Юліусом і
маленькою Монікою, як і колись, буде безмежна блакить неба. Життя продовжується…
На жаль, приміщення малої сцени не відповідало вимогам протипожежної
безпеки і після кількох глядацьких переглядів у цьому форматі виставу перенесли на велику сцену театру.
У другій половині 1980-х років малі сцени відкрилися у переважній більшості театрів України. Режисери різних поколінь дотримувались єдиної думки
відносно того, що великі репертуарні колективи повинні мати можливість опрацьовувати пошукові концепції в умовах камерної сцени. Послідовно втілюючи таке бачення розбудови Київського національного театру ім. І. Франка, С.
Данченко всіляко сприяв творчій самореалізації молодих режисерів різних естетичних уподобань, про що засвідчили вистави "Дім, в якому переночував бог"
Г. Фігейредо (режисер І. Афанасьєв, художник С. Коштелянчук, 1983), "Кар’єра
Артуро Уї" Б. Брехта (режисер і художник В. Козьменко-Делінде, 1985), "Момент" за новелами В. Винниченка (режисер А. Жолдак, художник
Т. Кириченко, 1989) та ін.
Вистава "Пам’ять" за творами Б. Олійника, зіграна на малій сцені Київського театру ім. І. Франка (режисер М. Нестантінер, художник В. Карашевський,
1987), посіла помітне місце в репертуарі цього колективу і досить виразно унаочнила можливості сценічної інтерпретації поетичних творів. "Вірші Б. Олій183
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ника диктують театру свою естетику. Це думки вголос поета, спресовані настільки, що вони набули людських облич, – аналізуючи мистецький доробок
франківців другої половини 80-х років, – писала Т. Забозлаєва. – Мати, сама
Поезія діють у цьому спектаклі. Тут свіжовипрана сорочка на мотузку в кутку
сцени нагадує фігуру повішеного чи того, що повісився – образ відчаю і безвихідності. Тут машинка зі зламаною кареткою – образ безгласності. Тут жінка,
що сповна прожила свій вік, іде в небуття, зовсім не постарівши – образ немеркнучих мудрості, любові й милосердя: незвичайна робота Лариси Хоролець
– творіння. Саме так" [1, 11].
На невеличкій сценічній площадці, безпосередньо перед глядачами,
В. Карашевський розсипав пожовкле листя та білі, де-не-де обпалені сторінки з
надрукованими віршами. Ступаючи на матеріалізовану на папері долю поета,
вдихаючи гіркуватий запах листя, герої вистави існували в оточенні живої природи – листя, гілок, води та "обжитих" речей, що привносили до вистави свої
біографії й атмосферу достеменності. "У цьому світі предметів, здатних зберігати спогади, дисонує тільки діагональ поліетиленової завіси, – зазначала мистецтвознавець І. Несміянова. – Штучна плівка одвічно мертва, її фактура тут
стороння й чужа. "Крупний план" пластично осмисленої суперечності живого й
мертвого – суті конфлікту пам’яті – допомагає передати глядачеві підтекст літературного матеріалу" [2, 26]. У фіналі вистави, неочікувано для глядачів, відчинялися вікна на вулицю і свіже, чисте повітря, реальне світло та ритми
великого міста, увірвавшись у простір зали, остаточно розставляли крапки на
"і" у роздумах над сенсом буття, презентованих цією сценічною оповіддю.
Не можна оминути увагою і те, що інший напрям пошуків українського
театру 1980-х років був позначений сплеском спроб організації спектаклів просто неба, на тлі або всередині історико-архітектурних пам’ятників, культових
споруд, садиб і т. ін. Так, сценічне дійство Київського театру поезії (режисер
С. Проскурня, художник В. Карашевський, 1985) відбувалася на території Золотих воріт (пам’ятка архітектури ХІ століття).
Старовинна фортечна кладка, посеред сценічного майданчику – поміст із
металевих ґрат, підлога із металевих решіток, залізні двері, ліжко, металевий
умивальник із прибитим кухлем, цинкове корито, іржаві труби, – з граничною
достовірністю, буквально фізіологічно впливаючи на глядачів, відтворювали
середовище існування героя спектаклю "Камо" О. Левади. Протягом вистави
грюкіт металу, пронизливий скрип залізних дверей, бряжчання кайданів створюватимуть зловісну симфонію каземату, де Камо (В. Зражевський) три роки
симулюватиме божевілля, вводячи в оману і поліцію, і лікарів-психіатрів.
Сценограф максимально використовував в образному вирішенні вистави
суворість і холод стін Золотоворітського проїзду. Сценічна оповідь розгорталася
з огляду на відчуття перебігу часу під сивими склепіннями історичної будівлі.
Приблизно о тій же порі В. Карашевський образно перетворює нижнє
фойє Республіканського дому органної та камерної музики у колишньому костьолі, побудованому на початку ХХ століття в неоготичному стилі, для вистави "Моцарт і Сальєрі" О. Пушкіна (режисер В. Пацунов, 1986).
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Сценічний майданчик – каре крісел для глядачів – охоплював частину ігрового простору. З четвертого боку – справжній білий орган. Пушкінське слово і
музика Моцарта органічно співіснували у цьому просторі. З предметно-речового
світу художник залишив тільки ажурний стілець і низький столик, накритий білою тканиною – на ньому стояв свічник із запаленою свічкою та келих. Такі ж
столи зі скатертинами стояли між рядами крісел для глядачів, на них – канделябри. Варіюючи яскравість світла (лампові свічки на реостаті), режисер і художник
створювали світлову завісу, що відокремлювала ігровий і глядацький простір.
Театральне світло відбивалося "у відполірованому до дзеркального блиску чорному граніті підлоги. Її поверхня розстилається перед глядачами, поглиблюючи і
подвоюючи камерний простір вистави. Відображення позбавляє кожний предмет
приземленості, важкості і перекладає його значення на мову метафори. Подвійне
буття предмета, тема відображення – одна з найбільш загадкових і найкрасивіших у мистецтві – стає частиною сценографічного образу…" [2, 27].
Серед сценографів, які у 80-ті роки системно опановували простір малої
сцени, чільне місце належить Ігорю Несміянову – головному художнику Київського театру драми і комедії.
Одна зі знакових постановок у цьому форматі – "Настасія Пилипівна" за
мотивами роману "Ідіот" Ф. Достоєвського (інсценізація В. Шубовича, Київський театр драми і комедії, 1982). Запропонований режисером В. Салюком та
сценографом І. Несміяновим просторово-часовий континуум дозволив унаочнити взаємозв’язок різних шарів твору, а сутність персонажів розкрити через їх
фіксовані, дискретні емоційно-психологічні стани, які постійно сполучалися із
символіко-метафоричною лексикою вистави.
Постановочне рішення було заявлене вже на початку вистави. Глядачів
змусили перетнути вузьку смугу сцени, де по-діловому розпоряджалася людина
в сірому сюртуку – на вигляд не дуже поважний чиновник; пройти повз жалюгідного суб’єкта, скорченого біля дерев’яного помосту, тоді, зробивши ще кілька
кроків, переконатися – поміст не що інше, як ешафот, на якому застигла закутана
в мішковину фігура засудженого. Коли ж публіка нарешті діставалася своїх
місць за низькими різьбленими бар’єрчиками, заспокоєно відчувши відновлення
звичних стосунків (там – актори, тут – глядачі), вже наступної миті вхідні двері з
ляскотом зачинялися, відсікаючи присутніх від зовнішнього світу, і ставало ясно,
що глядацька зала насправді – зала суду, а глядачі сидять там, де належить бути
суддям. Перший акт вистави – поява суддів – відбувся, умови гри – повідомлені.
Посилюючи наступ на психологічний стан, емоції, свідомість глядачів, театр відразу задавав образно-значимий код сценічного оповідання.
У напівтемряві й мовчанні виникали шереги фігур, що розмірено рухалися. Три з них, ніби підкоряючись непоборному взаємному тяжінню, повільно
сходилися біля підніжжя ешафоту. Вся подальша дія була певним ритуалом, у
якому вінчання обертається актом насильства, благословляючий рух здійнятих
рук обривається караючим ударом ножа. Ця сцена повторюватиметься кілька
разів, позначаючи амплітуду психологічних станів, діапазон намірів та вчинків,
апелюватиме до найважливіших сторін буття: добра і зла, любові й ненависті.
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З першої ж сцени, підводячи героїв до крайніх меж буття, максимально
загострюючи конфлікт їхнього існування, режисер порушував питання трагічної провини кожного. Одразу ж задавалася і тема приреченості, посилюючи
драматичний характер того, що відбувається. Насамперед, це виявлялося в костюмах головних діючих осіб: вінчальному платті-савані Настасії Пилипівни
(Л. Лимар) із застиглою краплею крові під лівою груддю, лікарняній піжамі
князя, смугастій арештантській робі Рогожина (М. Бабенко). Запропонована
символіка допомагала розкрити логіку відносин персонажів. З огляду на неї
формувався просторово-часовий контекст – зміщалися сьогодення і майбутнє,
порушуючи природний хід часу, – уособлюючи в такий спосіб внутрішню боротьбу людини, її конфронтацію із зовнішнім світом.
Несамовита пульсація пристрастей, невгамовна спрага сповіді дисонували
з атмосферою суду, казенним духом бездоганно симетричних ослонів, столів –
безпристрасних свідків страждань, з чіткою графікою загородок, балюстрад,
покликаних направляти рух, нормувати поведінку, сам внутрішній світ людини.
Одночасно він ніби зазнавав утиску від затягнутих сірою мішковиною стін, замкнутих прямокутників бар’єрів, викликаючи прямі асоціації з Петербургом –
містом кам’яних дворів-колодязів та огорнутих туманом вулиць.
Таким чином, сценічна метафора суду розширювала діапазон смислових
значень, підкоряла собі коло діючих осіб. Тому цілком природними були відмінності в манері поведінки кожного персонажу в момент його появи на місці,
відведеному для дачі свідчень. Автори вистави надавали можливість висловитися усім. Обраний хід дозволяв повніше розкритися героям, зрозуміти їхні моральні засади.
Помітне місце у культурному процесі першої половини 80-х років посіла
поставлена режисером Е. Митницьким у співавторстві з сценографом В. Карашевським вистава "Гамлет" В. Шекспіра (1984).
На шекспірівську виставу глядачі, проходячи до своїх місць, що з трьох
боків оточили п’ятачок сцени, ступали на холодні металеві листи підлоги, де
невдовзі розгортатиметься сценічне дійство. Холодне заціпеніння металу в чорному одязі сцени емоційно поєднувало ігровий та глядацький простір. Зроблені з цього ж металу кофри (контейнери), у яких перевозили театральний
реквізит і костюми, на початку жалобного обряду – похорону батька Гамлета –
обігрувалися як труна, згодом, упродовж дії – як трон, шлюбне ложе, вівтар,
"хитра" схованка, де можна заховати і труп, і здобич. Після кожної чергової
смерті блазні-могильники виноситимуть зі сцени чергову труну. Проте у фіналі,
хоча з поля зору ще не встиг зникнути останній кофр-труна, з появою Фортинбраса (В. Кудієвський) все повертається на "круги своя".
Розпочинаючи виставу з траурної процесії і скорботної промови Клавдія,
що обірветься на півслові і стрімко переросте у хмільний бенкет за участю царствених осіб ("… печеня з поминок на стіл весільний…") та п’яну оргію, – режисер завершує сценічне прочитання п’єси В. Шекспіра весільно-похоронним
карнавалом, де в шаленому темпоритмі перед глядачем проходили люди, що
несли квіти, траурні вінки і труни.
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"Вмістивши трагедію в незвичайний, до шоку, простір, чи не погрішив
постановник Е. Митницький проти її букви і духу? – писала в рецензії на виставу Н. Верховець. – Нещадний до упереджень, режисер неодноразово задаватиме
удару традиційним уявленням. Він взявся довести, що ця трагедія не ширяє на
"гірських висотах", а коцюбиться в твані буденного зла. … Може здатися,
що трактування Е. Митницького здрібнює трагедію, зменшує її висоту. Як на
мій погляд, навпаки, надає не мистецтвознавчої, а живої мистецької цінності.
Неодноразово повторюючи, що кожна людина – Всесвіт, ми нечасто розвідуємо
глибини душі сусіда. Воліємо уявити висоту, образно кажучи, десь на рівні
трону, хоч і датського. Масштаби ж, обрані Митницьким, не більше за людський зріст. Найсуттєвіше для нього простежити у великому творінні рух непомітної краплини зла. Мужньо, не соромлячись – за Шекспіром, – зазирає він у
найпотаємніші кутки душі" [3].
Не олюднений, позбавлений будь-яких ознак часу і місця дії сценічний
простір, як і обраний режисером масштаб розгляду подій, не викликали жодних
нарікань у чисельних критичних дописах про виставу. Різні прочитання виникали, головним чином, з приводу трактовки образу Гамлета.
Процес становлення і розвитку Київського театру драми і комедії, цілком
природно, визначався творчою індивідуальністю Е. Митницького. Разом з тим,
художній керівник театру з перших кроків новоствореного колективу постійно
запрошував до співпраці режисерів різних естетичних уподобань. Так, Ю. Погребничко (вже добре знаний по спільній роботі з Ю. Любімовим над виставами "Злочин і кара" за Ф. Достоєвським, "Три сестри" А.Чехова (1981) в Театрі на Таганці) з
притаманною йому яскравою ігровою лексикою у співавторстві з І. Несміяновим
здійснив сценічне прочитання "Манон Лєско" В. Незвала за А. Прево і "Закон вічності" Н. Думбадзе (Київський театр драми і комедії, 1983, 1983 ).
Вистава за п’єсою грузинського драматурга – одна з найвдаліших спроб
синтезувати так званий ігровий, імпровізаційний театр із романною оповіддю.
Багатошаровість асоціативних пластів, своєрідність розробки конфлікту, посталого із мікроконфліктів та міні-драм, – створювали особливу поетику спектаклю.
У ньому сон, яв, спогади героя накладалися одне на одне, позначаючи складну
картину життя у сприйнятті Бачани Рамішвілі (Б. Романов). Два основних плани – "реальне життя" й "уявні події" – не лише окреслювали межі духовної
драми героя, але й дозволяли глядачу долучитися до його моральних пошуків.
Стаючи союзником Бачани, глядач разом із ним відкривав "закон вічності":
"Душа людини значно важча від її тіла, й одній їй несила нести цю ношу… І
тому ми провинні допомагати один одному".
У п’єсі та виставі час поставав активним фактором ідейно-художнього
аналізу змін, що відбуваються у поглядах, психології людини. Зв’язок дня нинішнього та дня минулого розглядався у виставі як засіб розкриття соціальнопсихологічного змісту тих чи інших форм діяльності особистості, закономірностей розвитку її свідомості, моральних принципів, суспільних ідеалів. Вибудовуючи різноманітними засобами світ мрій героя, режисер і художник поступово
очищали сценічне дійство від ознак "запаленої, хворої" свідомості, щоразу гли187
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бше занурюючи Бачану в реальність "безумовного" світу. Однак "вимисел" не
відкидався зовсім, натомість знаходив собі опертя у явищах дійсності, збагачуючи уявлення про неї.
Специфіку роботи у форматі малої сцени виразно окреслюють наступні
спостереження А. Драка: "Шлях шукання сценографічного образу в "кімнатному"
театрі цікаво простежити на досвіді роботи Несміянова над виставою "Закон
вічності" Н. Думбадзе. Ескіз декорації, що експонувався на республіканській
художній виставці, приваблював м’якою, "задумливою" тональністю. Національне
і загальнолюдське зливалися в ньому органічно. Проста до примітивності композиція (що йде від Піросмані): на всю широчінь ігрового майданчика дощатий, грубо збитий стіл, крізь який "проросли" гіллясте дерево і телеграфний стовп. Окремі
речі домашнього вжитку – глечики, репродуктор воєнних років, весільна фата та
інші предмети, розташовані на столі, стовпі, дереві, взяті здебільшого у позапобутових зв’язках, утворюють атмосферу відчуженості й позачасовості – вічності.
Сценографічний образ на ескізі завдяки м’якій сіро-зеленій тональності оповитий
ніжно поетичним серпанком. Твір трактований як філософська притча.
У спектаклі збережено ту саму композицію, що й у ескізі. Але декорацію
в натурі зіткано з достеменних речей. Світ і предмети, що його наповнюють,
виявилися аж ніяк не ефемерними, а реальними до утилітарності. Щез поетичний серпанок. Утворилося речово-ігрове середовище, яке чудово вписувалося у
жанрову й образну структуру спектаклю, здійсненого режисером Ю. Погребничком. Зникло притчове начало і декорація набула рис впізнаваності, стала
немовби "сколком" з життя. У глядача (на відміну від відвідувача виставки) виникають асоціації не стільки з патріархально-сільським побутом, скільки з атмосферою сучасної будови. Декорація набула іншого, відмінного від ескізу
змісту, але гармонійно вписалася в образну структуру спектаклю, в його метафоричну мову, ігрову стихію" [4, 16 ]
Сценографічні пошуки В. Карашевського та І. Несміянова 1980-х років чи
не найвиразніше продемонстрували видозміни зон театрального часу і простору, в яких розгортаються взаємовідношення актора і публіки в умовах малої
сцени. Нове покоління режисури, що визначило магістральні лінії розвитку українського сценічного мистецтва новітньої доби: В.Більченко, А. Жолдак,
О. Ліпцин, В. Кучинський, І. Волицька – свої творчі експерименти розгортали
саме у форматі малої сцени.
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СПЕЦІАЛЬНІ СЦЕНІЧНІ ЕФЕКТИ
У статті розглянуто спецефект або спеціальний сценічний ефект (в англійській мові
вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX), що використовується у кінематографії, на телебаченні, в комп'ютерних іграх, а також у масових видовищах.
Спецефекти умовно поділяють на три групи: візуальні, механічні та шумові. До візуальних
спецефектів відносяться оптичні ефекти, а також комп’ютерна графіка. Механічні (фізичні)
спецефекти – це технічні пристосування і піротехніка, а також різновиди диму, туману, снігу,
води, вогню тощо. Шумові спецефекти пов’язані із використанням звукових ефектів.
Ключові слова: спецефект, візуальний спецефект, механічний спецефект, шумовий
спецефект.
Вовкун Василий Владимирович, кандидат культурологии, профессор кафедры режиссуры театрализованных зрелищ и праздников Национальной академии руководящих кадров
культуры и искусств
Специальные сценические эффекты
В статье рассмотрено спецэффект или специальный сценический эффект (в английском языке используется аббревиатура SPFX, SFX или просто FX), который применяется в
кинематографии, на телевидении, в компьютерных играх, а также в массовых зрелищах.
Спецэффекты условно разделяют на три группы: визуальные, механические и шумовые. К визуальным спецэффектам относятся оптические эффекты, а также компьютерная графика. Механические (физические) спецэффекты – это технические приспособления и
пиротехника, а также разновидности дыма, тумана, снега, воды, огня и т.д. Шумовые спецэффекты связаны с использованием звуковых эффектов.
Ключевые слова: спецэффект, визуальный спецэффект, механический спецэффект,
шумовой спецэффект.
Vasyl Vovkun, PhD in Cultural Studies, рrofessor, National Academy of Managerial Staff of
Culture and Arts
Special stage effects
This article is about special effects (often abbreviated as SFX, SPFX, or simply FX) used in
the cinematography, television, video games and mass spectacles.
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Special effects are conventionally divided into three groups: visual, practical and noise.
Visual special effects include optical effects and computer graphics. Practical (physical) effects are
technical gizmos and pyrotechnics, as well as varieties of smoke, haze, fog, snow, water, fire and
more. Noise effects are associated with the use of sound.
The most popular visual effects include projection, LED screens, computer graphics, laser
shows etc.
Projections are certain images on any surface. They can be programmed in lighting plots,
which needs no manual synchronization.
Recently, during public festivities and shows, LED screens are most widely used. Full-color
light motion screens combine all the main benefits of the existing scenic technology and allow
reaching out to largest audiences.
Strobe lights are illuminating devices that require no detailed description. By connecting
several strobe lights to the central control panel one can program fancy lighting effects.
Laser show systems also belong to visual special effects (animated lasers, lasers on racks,
laser fill, 3D laser systems).
Computer graphics are images created, converted, digitized, processed and displayed by
means of computer technology with the use of hardware and software.
Computer graphics visualizes data, i.e. creates images of various items and scenes (often
3D) displayed on two-dimensional screens (e.g. on TV screens or displays), performs various
operations with images, graphical data storage and transfer.
Practical special effect generators include heavy smoke, fog, foam, snow, bubble machine,
fireworks, cold fountains, LED-fire, confetti machine with various fillings (metafun, confetti spikes,
hearts, stars, etc.), hand confetti-crackers and more.
During mass shows they use three types of stage smoke: dry ice smoke; thick smoke obtained
with other chemicals; and smoke from oil cracking.
Foam is a perfect SFX. Environmentally friendly emulsion it is made of will leave no traces
behind and is completely harmless. The foam can be used both indoors and outdoors.
For special snowy effects, they use snow machines, which can be adjusted to vary the speed
and size of snowflakes, as well as falling snow density. Snow from the machines can also be
adjusted in terms of its melting speed.
Among other special effects, confetti shows are definitely striking ones. A confetti machine is
throwing confetti of different shapes, colors and sizes like fireworks. Air cannons for confetti and
streamers shoot by pulsed airflow. Such cannons can be connected in a chain.
In conducting mass spectacle, fireworks provide unique special effects. Fireworks are
colorful and full of special effects with unexpected plot and a huge variety of colors and shapes. All
firework shows can be divided into several types: aerial, garden, ground-level, indoor, glittering
words and logos.
Aerial fireworks reach effective height of around 300 meters and more. Such fireworks
include shells of different calibers (from 76 mm to 810 mm), the variety of effects ('willow', 'peony',
'chrysanthemum', 'time rain' and many others) and color combinations. Fireworks is a pinnacle
part of any show. They are normally used in the final part of an event and often combined with
music.
Garden fireworks are those that shoot up to 60 – 70 meters above the ground. Such fireworks
include Roman Candles, firecracker packs and clusters, popular household fireworks and cakes.
Ground-level fireworks perform from 5 to 7 meters high. Such a firework type includes
pyrotechnical shapes or other elements – fountains, flares, firewords and horsetails.
Firework shapes are divided into static and dynamic (in vertical and horizontal rotation)
and consist of two or more fountains of different colors.
Static shape or pyrotechnic panel is a fixed stripe with fused pyrotechnic shells on it. The
shell color palette is broad enough: white, red, yellow, orange, purple, magenta, green, emerald,
indigo and blue. Some colors can be flickering and pulsating. Sometimes color blending shells are
preferred. Modern hardware can reflect writing fonts of any complexity.
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Pyrotechnic 'waterfalls' or horsetail fireworks also belong to static diamond fire effects.
Horsetail fireworks is a burning stream of stars looking like rain. The horsetail's minimum length is
from a meter. Fountains have different burning time, various colors of flame and sparks, as well as
different fly-off spans.
Noise effects vary in nature of sounds they produce: sounds of they wild (wind, rain, birds);
industrial noises (workshop, construction); traffic noises (train, car, plane); battle sounds (shots);
household noises (clocks, clicking glasses). Noise design can be realistic, naturalistic, romantic, fantastic,
abstract-and-arbitrary, and grotesque depending on the show style and its conceptual design. Modern
technology and equipment allow expanding the artistic range and quality of sounds and noise effects.
Key words: special effects, visual effects, mechanical effects, noise effects.

Спецефект або спеціальний ефект (в англійській мові вживається абревіатура SPFX, SFX або просто FX) – спільність технологічних прийомів в кінематографії, на телебаченні, у комп’ютерних іграх, а також у масових видовищах,
що застосовуються для візуалізації сцен.
Спецефекти умовно поділяють на три групи: візуальні, механічні та
шумові. До візуальних спецефектів відносяться оптичні ефекти, а також
комп’ютерна графіка. Механічні (фізичні) спецефекти – це технічні пристосування та піротехніка, а також різновиди диму, туману, снігу, води, вогню тощо.
Шумові спецефекти пов’язані із використанням звукових ефектів.
У кожній групі існує і з кожним роком вдосконалюється й модернізується
багато варіантів спецефектів, що використовуються під час проведення масових
видовищ. Важливо, щоб художник по світлу володів необхідними для цього
технічними знаннями і навиками, а режисер уводив їх у контекст дійства органічно і не спекулюючи.
Візуальні спецефекти. До найпопулярніших візуальних ефектів відносяться: проекції, світлодіодні екрани, комп’ютерна графіка, лазерне шоу тощо.
Проекції – це певне зображення на будь-якій поверхні. Сьогодні існують
відеопроектори широкого діапазону – від елементарних приладів із достатнім
якіснім зображенням до випромінювачів із високими експлуатаційними характеристиками. Проекції можна програмувати у світлову партитуру, що дозволяє
позбутися ручної синхронізації.
Останнім часом у процесі проведення масових свят і видовищ найбільшого
поширення набули світлодіодні екрани. Світлодіодний дисплей – пристрій відображення і передачі візуальної інформації, в якому кожною точкою, пікселем є
один або декілька напівпровідникових світлодіодів. Повнокольорові світлодинамічні екрани поєднують в собі всі основні переваги існуючих візуальних сценічних технологій і дозволяють максимально збільшити охоплення аудиторії.
Стробоскопи – це світлотехнічні прилади, які не потребують детального
опису. Підключивши до центрального пульту управління декілька стробоскопів, можна отримати можливість програмувати цікаві світлові ефекти.
До візуальних спецефектів також відносяться лазерні шоу-системи (анімаційні лазери, лазери на кроковиках, лазерна заливка, 3D лазерні системи).
Анімаційні лазери (лазерні шоу-системи) – прилади, що дозволяють відображати
лазерними променями різноманітні малюнки і мультиплікаційні ефекти в залежності від швидкості скануючої системи лазера. Швидкість скануючої системи
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будь-якого анімаційного лазера залежить від рівня оптичних сканерів лазерної
системи.
Лазерні прилади на сканерах до 12 KFPS вже представляють досить складні фігури і мультиплікації.
Усі лазерні прилади комплектуються внутрішньою платою пам’яті з
попередньо записаними анімаційними програмами, а також можливістю їх відображення в автоматичному режимі, режимі звукової активації або за допомогою окремого ДМХ контролера.
Лазерні системи деяких виробників мають вхід для підключення зовнішніх плат керування, які отримуються окремо разом з ПЗ, за допомогою якого
можливе створення власних анімаційних шоу.
Комп’ютерна графіка – це зображення, які створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються й відображаються засобами обчислювальної
техніки, включаючи апаратні і програмні засоби. Рухома комп’ютерна графіка
називається комп’ютерним відео або комп’ютерною анімацією. Для відображення графіки використовують монітор, принтер, плотер тощо.
Основним завданням комп’ютерної графіки є візуалізація інформації, тобто створення зображень різних об’єктів і сцен (у загальному випадку тривимірних) на деяких двовимірних екранах (наприклад, на екрані монітора), виконання
різних дій із зображеннями, зберігання та передавання графічної інформації.
Під синтезованим зображенням розуміють певне довільне візуальне надання інформації, яке отримується в комп’ютері на основі математичного опису
(моделі) об’єкта згідно з директивами художника чи режисера.
Механічні спецефекти. До групи механічних спецефектів відносяться:
важкий дим, генератор туману, генератор піни, генератор снігу, бульбашкова
машина, феєрверки, холодні фонтани, LED-вогонь, конфеті-машина з різноманітним наповненням (метафан, конфеті-колоски, серця, зірочки та ін.), ручні
конфеті-хлопавки та багато іншого.
Під час проведення масових видовищ використовують три типи сценічного диму: дим від сухого льоду; густий дим, що отримується за допомогою інших хімічних речовин; дим від підданому крекінгу нафти. Дим від сухого льоду
володіє тою перевагою, що залишається на рівні планшету сцени протягом довгого часу, він дуже густий і може бути розподіленим на потрібній площі та у
великій кількості. Існує також багато різних хімічних генераторів густого диму.
Такі машини часто розміщуються за кулісами, а дим подається на сцену по трубах. Дуже зручні у використанні генератори диму з радіоуправлінням.
Машини, що створюють туман, водночас дають цікавий світловий ефект,
оскільки густота сценічного туману набагато менша за густоту сценічного диму.
В тумані промені прожекторів стають видимими, і це значно оживляє сцену.
Використання диму супроводжується деякими проблемами, оскільки його поведінка (чи залишається він на сцені, чи потече у глядацьку залу) залежить від
температури навколишнього середовища та від системи вентиляції.
Відмінним спецефектом є піна. Екологічно чиста емульсія, з якої вона виготовлена, не залишає після себе слідів і абсолютно не шкідлива. Пінна рідина
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створюється за допомогою машини, яка виробляє піну швидко (5,4 м3 піни/хв.),
заповнюючи повітряною білою субстанцією потрібний обсяг сцени. Піну можна використовувати як у закритому приміщенні, так і на відкритому просторі.
Для створення спецефекту "сніг" застосовується сніг-машина, яка може
налаштовуватися, щоб варіювати розмір сніжинок і швидкість падіння снігу,
інтенсивність снігового "потоку". Сніг може падати і кружляти з різною швидкістю, може також бути вибраний із різною тривалістю танення сніжинок (деякі
тануть за двадцять секунд, практично за мить, а інші зберігають форму понад
хвилину). Особливий ефект – сніг із підсвічуванням; для цього сніг-машину потрібно використовувати в комплексі зі світильниками ультрафіолетового світла.
Такий сніг може бути блакитно-білим, світло-рожевим, світло-блакитним.
За подібним до сніг-машини принципом працює ефект мильних бульбашок, що створюється за допомогою генератора.
Серед інших спецефектів яскравим є ефект конфетті-шоу. Конфеттійна
машина-гармошка розкидає конфетті різної форми, кольору та розміру – як своєрідний салют. Пневматичні гармати для конфетті та серпантину – це постріл
гармати, що здійснюється за рахунок імпульсної подачі газу; такі гармати можна з’єднувати в ланцюзі. Зазвичай різнокольоровий дощ із конфетті опускається
протягом чотирьох-п’яти хвилин.
При проведенні масового видовища неповторними спецефектами вважаються феєрверки і салюти. Феєрверк – це барвисте, насичене спецефектами шоу
з несподіваним сюжетом і величезним розмаїттям кольорів і форм. Всі феєрверкишоу можна розділити на кілька типів: висотного та паркового рівня, наземний
феєрверк, феєрверк у приміщенні, сяючі написи та емблеми.
Висотний феєрверк (салют) – це феєрверк, висота дії якого досягає 300
метрів і більше. До такого феєрверку відносяться салюти різних калібрів (від 76
мм до 810 мм), ефектів ("верба", "півонія", "хризантема", "дощ" і багато інших)
і колірних поєднань. Висотний феєрверк – сама кульмінаційна частина видовища; зазвичай його використовують у фінальній частині заходу, поєднуючи з музикою. Висотні тризаряди вистрілюються вертикально вгору зі спеціальних
феєрверкових пускових мортир на висоту до 500 метрів, де потім і розсипаються грандіозним салютом. Висотний феєрверк, безсумнівно, є художнім твором
інженерно-піротехнічної думки.
Існує безліч видів різних висотних феєрверків – від звичайних "хризантем" до химерних "вогняних драконів", які зигзагами ганяють по небу, кидаючи
в різні боки іскристі кометні хвости. За часом "живучості" ефекти умовно поділяють на "довготривалі" і "короткотривалі". До "довготривалих" відносяться
салюти з ефектом "плакуча верба", "вогняна парча", коли феєрверк розривається
на великій висоті, а мерехтливі вогняні зірочки падають майже до самої землі.
До "малотривалих" належать так звані "розриви картинки", такі як: "хризантеми",
"півонії", "жоржини" і т. ін. Тривалість "короткотривалих" салютів не більше
трьох секунд.
Феєрверк паркового рівня – це феєрверк, висота якого сягає 60-70 метрів.
До такого феєрверку відносяться римські свічки, збирання феєрверкових ефек193
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тів, побутові феєрверкові вироби й батареї салютів (калібр виробів може бути
від 10 до 60 мм). Паркові феєрверки висотою до 70 метрів можуть розмалювати, прикрасити і озвучити лінію горизонту на всю ширину відведеної площі.
Феєрверк цього типу може мати високу інтенсивність, що досягає понад 800 залпів за хвилину.
Наземний феєрверк – це феєрверк, висота дії якого 5-7 метрів. До такого
феєрверку належать різні види піротехнічних фігур або інших елементів: фонтани, контурні свічки, вогняні написи, вогнепади. Фонтани бувають зальні
(бездимні для закритих приміщень) і вуличні. Висота вогняного стовпа від 60
до 5 метрів. Фонтанний потік – це вогняний потік яскравих сріблястих, золотих,
багатобарвних іскор. Фонтани можна використовувати як окремо, так і робити з
них різні композиції. Для композиції підбираються вироби з різними вогняними
і колірними ефектами. Найчастіше це фонтани вишикувані в лінію, наприклад,
по краях відкритої сцени.
Феєрверочні фігури діляться на статичні і динамічні (у вертикальній або
горизонтальній площині обертання) і складаються з двох і більше фонтанів різного кольору. Час роботи від 25 до 40 секунд. Існують і складніші феєрверочні
композиції, які включають в себе кілька фігур.
Статичні фігури або піротехнічні панно – це нерухомий контур з укріпленими на ньому піротехнічними свічками. Верхівки свічок з’єднані спеціальним
вогнепровідним шнуром. Все це підколюється, одночасно спалахує і горить. За
допомогою такої системи свічок роблять будь-яку картину, напис, вензель, ім’я,
емблему і т.д. Колірна гама свічок досить широка: білий, червоний, жовтий,
помаранчевий, фіолетовий, малиновий, зелений, смарагдовий, синій, блакитний. Деякі кольори можуть бути пульсуючими і мерехтливими, а також можливо використовувати свічки з переходами кольорів. Сучасні технічні засоби
дозволяють відтворити написання шрифту будь-якої складності. Довжина панно може досягати декількох десятків і навіть сотень метрів.
Піротехнічні "водоспади" або вогнепади також відносяться до статичних
"фігур діамантового вогню". Вогнепад – палаючий струмінь вогнів у вигляді
дощу. Мінімальна довжина вогнепаду від одного метра. Фонтани мають різний
час горіння, різний колір полум’я та іскор, різну відстань "розбризкування" і т. ін.
Феєрверк в приміщенні, як правило, складається з кількох композицій, в
яких застосовуються спеціально виготовлені для цих цілей малодимні холодні
фонтани, спалахи, що діють на висоту від 20 см до декількох метрів. Вибір тих
чи інших виробів визначається в кожному конкретному випадку окремо, залежно від розмірів майданчику в середині приміщення (сцени, залу тощо), розміщення на ній звукового, світлового та іншого обладнання, умов провітрювання.
Сяючі написи та емблеми виготовляються з фанери. Світловий контур забезпечується контурними фонтанами (від 20 до 50 штук на одній букві або цифрі),
час роботи яких становить 35-40 секунд. Типовий варіант – букви висотою 76 см,
цифри – 100 см, колір контурних фонтанів: пурпурний, зелений, блакитний та ін.
Шумові спецефекти. Шумове оформлення на сцені додає певної атмосфери.
Добре продуманий і досконало виконаний звуковий ефект може стати яскравим
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художнім компонентом дійства. Звукові та шумові ефекти – це відтворення на
сцені буттєвості життя. Вони можуть впливати на режим і темп дійства, відтворювати певний настрій. Шумові спецефекти різняться за характером звуків:
звуки природи (вітер, дощ, гроза, птахи); виробничі шуми (завод, будівництво);
транспортні шуми (поїзд, автомобіль, літак); батальні шуми (постріли); побутові
шуми (годинник, дзенькіт скла). Шумове оформлення видовища може бути реалістичним, натуралістичним, романтичним, фантастичним, абстрактно-умовним,
гротесковим – залежно від стилю і концептуального рішення дійства. Сучасні
технології та устаткування дають змогу розширювати художній діапазон і забезпечення якості звукових та шумових спецефектів.
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ТВОРЧЕСКАЯ АРАНЖИРОВКА ЗВУКОВОГО ПОЛЯ
В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
Статья посвящена художественной оценке современных возможностей пространственных систем в процессе создания звукового решения фильма. Осмыслены основные
законы формирования звукового пространства кинозала, аргументирована важность организации компонентов образности для драматургического и психофизического воздействия
звука в избранной концепции звукового решения фильма.
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Творче аранжування звукового поля у просторових системах
Стаття присвячена художній оцінці сучасних можливостей просторових систем для
творення фільму, осмислені основні закони формування звукового простору в кінозалі, аргументовано важливість організації компонентів образності для драматургічної та психофізичної дії звуку в межах обраної концепції звукового рішення фільму.
Ключові слова: концепція звукового рішення фільму, об’ємний звук, аранжування звукового простору, системи просторового звуку Dolby.
But Oksana, PhD in Arts, Senior lecturer of the sound director department, the National
University of theatre, cinema and television of Karpenko-Kary
Creative organization of the sound field in surround systems
Сinematography has huge impact on society in modern world. The technological advances,
such as spatial sound systems, are being discussed in the information field. These changes have
radically changed the cinematographic art. Still there are no enough scientific studies of creative
aspect of the sound component of the film. This issue is relevant both among professionals and
amateurs, though.
Media image in the modern world is aimed at the manipulation of collective emotions. Aggressiveness of its impact depends on the basic feature of human behavior, i.e., interest. For example, the performance, finding of a possible solution to the situation, getting of a virtual experience
of the experienced emotions. Important aspect of the first stage is immersing of the viewer in the
atmosphere of action. Important aspect of the second phase includes timing, dramatic and psychological accents, implemented through the means of artistic expression (sound design), emphasizing
of the dynamic movement with dynamic, tone, timbre and harmonic, tempo-rhythmic accents, the
techniques of the parallel editing. Reaching the culmination and catharsis at the third stage is determined by the expected or non-standard pattern of the author and the respective intonation of actors, sensual music etc.
Many years of experience of a viewer create the aesthetic and taste requirements to the process of film making within the sphere of strengthening the impact and obtaining of new experience
and emotions. Whole corporations, studios and offices as a Pixar, Lucasfilm, "Paramount", "20th
Century Fox" and other are engaged in the creation of sound effects and technical and technological solutions for the creative tasks. The main task in making sound film is arrangement of the sound
components of the phonogram in the sound field of the auditorium. Such arrangement of sound energy (acoustic backing) has dramatic, psychological and physical terms. Dramatic placement is
closely linked with the image on the screen, thus we call such acoustic backing the active one. Influence of spatial sound upon the viewer directly depends on the richness of scene by sound items.
The effects of the approaching and moving away, tonal modulations of repetitive sounds, such as
birds singing, the sound of the waterfall, the massive fight scenes or scenes of sport competitions
require limited time and elaboration, starting with writing the script. Thus many successful films
were originally designed for visual effects and sound effects. Psychological and physical effects of
sound usually is based on passive acoustic backing-filling of the hall with sound energy, immersing
the viewer in the atmosphere, the expansion of picture frames. The most interesting aspect is making such scenes in the horror films (with psychological internal analysis) and speculative fiction.
All channels are actively involved for it, though surround channels and LFE play special role.
Compliance with these two conditions dictates the selection of a single sound concept to fully reveal the director's concept. Each of the three concepts: functional, psychophysical and of integral scale has a number of peculiar features of using artistic expression means.
The most common functional theory of film sound solutions in spatial systems gets wide opportunities of polyphony of sound layers, overlay of elements and functions and, therefore, closer
interaction between them. Sound elements in the classic soundtrack are arranged on the basis of the
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best perception: speech – in the front center channel, the music – in the frontal stereo sound; the
atmosphere and noise complement this scene, "leading the viewer away".
The integrated sound scale as the audio solution involves absence of musical accompaniment off screen. Such implementation requires the most detailed elaboration of all the elements of a
sound range or true multichannel recording of sound scenes. These challenges are most successful
and realistic with the use of a hybrid mix in stream-object system Dolby Atmos, providing ambisonic distribution of a large number of sound sources.
The psychophysical concept of audio solution of a film is focused on the use of conditioned
and unconditioned reflexes, stimulation of the psychological activity of the viewer, creation of
short-term stress for the viewer by acoustic stress with loud or low sounds, dynamic disorientation
by the editing means, timbre and tempo-rhythmic means of creating fear and breathless expectation. The main laboratory for the creation of sound pictures in this concept involves the modern
technologies of synthesis and sound processing.
All sound concepts face common challenges: marking out of semantic or emotional center in
the flow of components and elements shaping the whole unit. The first issue is solved by using
sound plan, transparency and fusion of sources, creating of effects of sound positioning to attract
attention. The principles borrowed from the musical composition create the necessary pattern,
movement to culmination and are the shape elements for the film.
Key words: audio concept of a film, surround sound, sound space acoustic arrangement,
sound effects, Dolby surround systems.

В современном мире кинематограф имеет колоссальное значение в жизни
общества, а создатели кинопроизведений обретают славу и признание как у
миллиардной аудитории, так и у экспертов и кинокритиков. В информационном
пространстве активно обсуждаются технические новинки и технологические
усовершенствования – в частности, систем пространственного звука, коренным
образом изменивших и продолжающих менять искусство кинематографа. В то
же время научных исследований, рассматривающих творческий аспект этих
возможностей, по-прежнему не хватает, хотя их актуальность и заинтересованность в таких исследованиях велика не только в кругу узких специалистов.
Общетеоретическое осмысление психофизиологического влияния звука
на человека, концепция создания кинематографической образности в целом и
звука как её компонента было изложено в работах C. Эйзенштейна [5], З. Лиссы
[3], Р. Казаряна [2], Г. Селье [4], в диссертационной работе автора данной статьи [1]. На основе искусствоведческих исследований, а также научнопедагогического опыта преподавания специальности и профильного предмета
"Звук и музыка в кино" преподавателями кафедры звукорежиссуры Киевского
Национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. КарпенкаКарого (В.Н. Лукаш, Н.М. Домбругова, Л.И. Роман, О.В. Бут и др.) были сформулированы и предложены для изучения студентами по программе нормативной учебной дисциплины "Звукорежиссура" функциональная, интегрального
звукоряда, психофизическая концепции звукового решения фильма. Профильное изучение студентами-звукорежиссёрами на пятом курсе систем пространственного звука и опыт работы автора статьи над звуковым решением фильмов
"Другой Чорнобыль" (реж. А. Михайлик), "Поднимите мне веки" (реж. Р. Плахов-Модестов) в современных форматах кинопроката Dolby 5.1 послужили отправной точкой для данной публикации, цель которой – охарактеризовать
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процесс создания и особенности звукового решения фильма в современном кинематографе.
Медиаобраз в ХХІ столетии всё более овладевает человеком в его повседневной жизни. Аудиовизуализация образа не только пытается соревноваться с
действительностью в реальности восприятия, но и заменяет порой многое в быту. Этот поток данных ожидает потенциального зрителя в транспорте, активно
загружается с другими страницами в интернете, играет миллионами мобильных
телефонов, плееров, ноутбуков и других устройств, практически незаметных,
супер-тонких и компактных. Люди почти забыли о первостепенном значении
medium ("беседы с духами") и воспринимают вызванные образы равнозначными живым собеседникам. Медиа не использует культурные, художественные
достояния общества, а лишь манипулирует коллективными эмоциями. Иногда
видео, снятое мобильным телефоном среднестатистическим обывателем, имеет
парадоксальное, на порядок большее число просмотров, чем профессионально
снятый художественный фильм. Основная поведенческая черта человека – интерес – здесь традиционно продиктован действиями в три этапа: ознакомление
со зрелищем, оценка и нахождение возможного решения в ситуации, получение
опыта пережитых эмоций.
Для первого этапа важна атмосфера зрелища. С помощью художественных средств необходимо передать настроение, определить координаты действительности – "географическое положение" сцены и исторический период,
особенности акустической среды; если присутствуют несколько измерений –
усилить или ослабить реалистичность одного из миров; подчеркнуть изменения
в динамике характеров персонажей и установить причинно-следственные связи
между сценами, героями и драматургически насыщенными моментами действия, объединяя все эти компоненты в целостную картину.
Для второго этапа – принятия решения – используется дизайн (художественное оформление) иллюзиона, что задаёт темпоритм, поясняет интригу, раскрывает
образ героя и его эмоциональный внутренний мир через акценты (динамические,
тональные, цветовые, графические и т. п.), драматургические приёмы фрагментарной ретроспекции, параллельного и перекрёстного монтажа с соответствующим сопоставлением и контрастом, использование оригинальных элементов, не
свойственных атмосфере шумов и пауз, обработанных звучаний (показывающих
изменение сознания, деформацию мира, особое восприятие или состояние).
Соответственно, на третьем этапе (достижение катарсиса в кульминации)
соответствующий драматический эффект нестандартного решения конфликта
(или ожидаемого зрителем) зависит от "зрительского обертона" – соответствия
всех составляющих кинематографического образа и непреодолимого желания
"заглянуть в финал". Вектор "азарта" определяется рисунком-дизайном автора
по фону-атмосфере с учётом насущного в жизни зрителя.
Современный зритель ориентирован на окружающий мир, дышащий жизнью, кипучей энергией и неожиданностью проявления. Перед современным автором встает выбор между отражением или созданием бурного, кажущегося
хаотичным потока – и необходимостью управления им, подобно умелому капи198
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тану корабля, балансирующего на гребнях волн. Зритель, не находя в реальном
мире всплеска адреналина от нахождения "на грани", ищет такой опыт в аттракционе художественного иллюзиона. Для "подстёгивания" интереса последний
должен становиться всё более реалистичным, использовать новейшие достижения науки и техники в области психоакустических и оптических особенностей
восприятия звука и изображения (канальные от 5.1 до 10.2, потоково-объектные
Dolby Atmos пространственные звуковые системы, 3D, спейсариум – проекцию
на купольный экран, IMAX – экран, размеры изображения которого превышают
угловое поле зрения человека и т. д.). Таким образом, опыт создания творцами
фильма виртуальной среды кинозрелища и опыт зрителя от просмотра фильма в
современных форматах формирует эстетические и вкусовые требования к этому
процессу, определяет и проверяет интуитивно найденные векторы.
Над звуковыми и визуальными эффектами трудятся, жёстко конкурируя
между собой, целые концерны, студии и подразделения: Pixar (ранее дочерние
компании Lucasfilm – Skywalker Sound і Industrial Light & Magic) соответствующие подразделения "Paramount", "Warner Bros.", "RKO Pictures", "Columbia", "20th
Century Fox". Спрос на создание эффектов очень велик, именно поэтому так актуально нахождение соответствующих технологических решений, концептуально отвечающих творческой задаче.
Одной из современных насущных задач является аранжировка – определение и расположение компонентов фонограммы в звуковом поле пространственных систем.
Создаваемое художественное звуковое пространство имеет свои законы
(условия) существования. Первое условие – драматургическое. Разница между
системами пространственного звука очевидна и слышима только в сценах, насыщенных звуковыми объектами. Этому условию отвечают как эмоционально спокойные, меланхолически-умиротворённые созерцательные пасторали, где точечно
расположенные источники раcцвечиваются тембральными красками отражений в
акустически необычном помещении (храме, пещере) или интонационными переливами повторов пения птиц, плеска волн, шелеста ветра в листьях и т. п. С другой стороны, это могут быть и достаточно громкие массовые сцены, нацеленные
на ошеломление зрителя стихией (разбушевавшийся океан, гроза, мощь водопада,
землетрясение), масштабом и динамичностью действия (разворачивание битвы,
стук копыт стада диких животных, работа сложного механизма, охота, гонки,
спортивные состязания, рок-концерт, и т. п.). Звуковые фактуры-паттерны – звуки
природы и привычные нам бытовые звучания – именно периодичностью и индивидуальностью, вариационностью каждого из повторов погружают зрителя в атмосферу пространства и передают достоверную жизненность мира (в противоположность
механистической монотонности). Такие картины очень сложны для имитации в
студии или псевдо-пространственного расширения с моно/стереофонических
фонограмм и требуют для качественного звучания истинную многоканальную
звукозапись.
Соответственно, второе условие создания значимых пространственных
картин в художественных фильмах есть ощущения, психофизическое воздейст199
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вие звука. К примеру, в фильмах ужасов фонограмма наполнена звуками необычными, неприятно-отвратительными, угрожающими – шипение, рычание,
хруст, скольжение по вязкой текстуре, где звуковая неточность, неоднозначность и размытость вводит зрителя в соответствующее состояние напряжения и
страха. Современный человек такие звуки и образы распознаёт преимущественно по опыту просмотра-прослушивания других фильмов или по ассоциациям в воображении, что делает звуковую картину архетипом (прообразом,
прототипом по К. Юнгу), пока ещё с не объяснённым содержанием-обликом, но
угрожающим в общей канве намеченной эскалации конфликта. В фильмах с
напряжённым психологическим внутренним анализом или авторским комментарием, интересным с точки зрения организации пространства, есть соединение, интеграция разных миров (к примеру, реального и воображаемого либо
фантастического – в том числе бред, фантазии, сновидения) или же различных
временных и пространственных рамок (воспоминаний, ретроспекций, "машины
времени" в рваном ритме изложения). Условие психофизического действия
предусматривает творческий экспериментальный поиск любопытных новых
звучаний средствами обработки звука, монтажными приёмами имитации звуков, тембральной, ритмической и интонационной трансформации.
Влияние общей для современного кинематографа модной традиции быстрого динамичного монтажа на формирование звукоряда неоспоримо: рваный,
фрагментарный, с чётко очерченной и быстро сформулированной интригой
"голливудский стиль" подобен ритму жизни в мегаполисах и отражает рекламированные потенциальные возможности современных механизмов (суперскорость и автоконтроль), средств связи (режим "безлимитный"), поисковых
систем ("они могут всё"), социальных сетей ("ты можешь стать кем угодно"),
нацеленные на развлечения и быстрое получение результативности, острых
ощущений, впечатлений и др. Не последнюю роль в этом процессе играет возможность показа новых достижений в создании звуковых и визуальных эффектов – как, например, построение фильма "Гравитация" Альфонцо Куарона, где
60% событий "произошли" при помощи компьютерной графики. Бесконтрольное увлечение эффективной афектной эффектностью (разжигаемое рейтингами
о кассовых сборах), аттракционом "острых" ощущений есть камнем преткновения современной индустрии развлечений, к которой примыкает кинематограф.
Особенностью кинопроцесса сегодня также является возможность длительного малобюджетного (даже порой единоличного) экспериментирования.
Такие увлечения могут воплотиться в интересные тематические проекты – как,
скажем, шведская кинокартина "Звуки шума" режиссёрского дуэта Улли Симоннсона и Юханеса Шерне-Нильсо, берущая начало с выложенного в Youtube
десятиминутного короткометражного фильма "Музыка для одной квартиры и
шести барабанщиков". Композитор Магнус Берйесон записал для фильма 23
тысячи звуков и несколько месяцев складывал их в музыкальную партитуру.
Несомненно, вдохновило его на такую идею творчество Джона Кейджа – основателя авангардного музыкального течения и изобретателя алеаторической техники в начале ХХ века, использовавшего для создания музыки случайные звуки –
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покашливание или шорохи в зале во время молчаливого исполнения знаменитой пьесы "4’33".
Интересный для создания пространственного звука фильм при соблюдении описанных двух условий диктует выбор единой звуковой концепции целого, что сможет в полной мере раскрыть замысел режиссёра и впоследствии
удивить и поразить зрителя, отвечая на главный вопрос: "Имеет ли смысл посмотреть данный фильм в кинотеатре – или достаточно скачать экранную версию, не вставая с дивана?" (справедливости ради заметим, что определённый
процент кинолюбителей располагает дома комфортным качественным "домашним кинотеатром").
В системах пространственного звучания наиболее распространённая
функциональная концепция звукового решения фильма приобретает широкие
возможности в полифонии звуковых пластов, большего количества одновременного совмещения и наложения функций и, соответственно, более тесного
взаимодействия между ними. Создание так называемого "классического саундтрека" – объединение записанной стереофонически музыки в исполнении эстрадно-симфонического оркестра, с использованием разнообразных звукошумовых обработанных звучаний, дополняющих объём звуковой картины, стало интересным приобретением для творческих лабораторий в фантастических и
фантазийных фильмах, начиная от триумфального шествия "Звёздных войн"
Д. Лукаса в конце 1970-х (утвердившего, кстати, коммерческое обоснование
переоборудования кинотеатров для квадрофонической – четырёхканальной
аналоговой системы Dolby A (Dolby Stereo). Для масштабной, философскообобщающей среды (например, космос), видовых фильмов может быть написана именно пространственно звучащая музыка: переливания тембра в звуковом
поле, диалоги между инструментальными партиями и темами с использованием
медленно затухающих отражений, эффектов перемещения по фронту и вокруг
зрителя, приближения/отдаления и слития/разделения по акустическому фронту и др. В соединении музыки и звуковых эффектов (шумов) активно может
быть использован звуковой дизайн с целью подчеркнуть движение в кадре,
драматургически важные моменты соответствующими метрическими, ритмическими и динамическими интонационно-фактурными (тембральными) акцентами.
Интегральный звукоряд, как звуковое решение фильма, предполагает
отказ от не мотивированной сюжетом (закадровой) музыки и соответственно,
реалистическую детализированную активную аранжировку экранного пространства, создание впечатляющих эффектов перемещений объектов (полёт
птицы или вертолёта, свист пули и т. п.). Для компенсации отсутствия музыки
автор имеет возможность основательно поработать над масштабными многосоставными картинами в пассивной аранжировке пространства зала, где драматургическими изменениями фактуры и динамики заполнения каналов
эмоционально-семантической информацией возможно как погружать зрителя в
атмосферу действия, расширяя рамки кадра, так и переносить действие с экрана
в пространство зрителя. Например, мы видим на экране глаза героя, а слышим
отражение картины его взгляда (определяясь в терминах, активной аранжиров201
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кой называем звуки, синхронные объектам на экране, а пассивной – звуковую
среду заэкранного пространства "окружения"). Особенного успеха в реалистичности многосоставных звуковых картин и универсальности использования из-за
гибридного микширования достигли новые разработки – уже не канального, а
потоково-объектного воспроизведения звука Dolby Atmos, обеспечивающего
амбиофоническое распределение большого количества источников (как дождь,
водопад, стадион, заполненный зрителями и т. п.), а 128 аудиопотоков или 64
дискретных канала снимают ограничения неточности локализации между фантомными канально-направленными образами для разных мест в зале. Менее
распространённые на сегодня системы синтеза волнового поля Ambisonic и
Wave Field Synthesis позволяют создавать звуковую картину голофонической,
аналогичной 3D (приближённой к зрителю, как писк комара возле уха) и также
снимают проблему качества локализации звуковых источников для разных мест
в зрительном зале, характерную для стандарта кино дистрибуции – шестиканальной системы Dolby Digital 5.1.
Психофизическая концепция звукового решения фильма нацелена на использование условных и безусловных рефлексов, стимулирование психологической активности зрителя, подведение его к состоянию кратковременного
стресса от напряжённого ожидания, страха, чувства изменённого состояния
(например, под действием психологического давления, дезориентации монтажными средствами или как следствие акустического стресса очень низкими или
громкими звуками). В связи с этим особая роль отводится использованию каналов низкочастотных и тыловых эффектов. Но основной лабораторией для создания звуковых картин в этой концепции являются современные технологии
синтеза и обработки звука, которые, собственно, и позволяют сделать его необычным, более резким и пронзительным, хриплым или интонационно изменчивым (вибрирующим) по тембру.
В пространственных системах для всех концепций звукового решения
существуют также общие творческие задачи. Самой важной из них является
решение проблемы уравновешивания и выделения смыслового центра в значительно большем потоке семантико-эмоциональной информации. Достигается
это как драматургическими приёмами (переход через "призму" внутреннего мира
героя), так и традиционными принципами заполнения художественного пространства кадра в изображении и зрительного зала звуком по плановости, частотному спектру и локализации источников. Звуковая фонограмма на слух
диагностируется такими характеристиками, как натуральность тембра и соответствие отдаления в звучании – изображённому на экране, резкость-размытость звукового образа в прозрачности (чётко различимые источники) или слитности
(монолитное неделимое звучание источников), создание эффектов перемещения
звука на основе бинаурального слияния образа с нескольких излучателей – информационных каналов (интенсивно движущийся объект, на фоне объектов более
статичных, привлекает внимание).
Эти характеристики могут быть использованы не только для технических
моментов, как при уже описанной адекватности использования моно/стерео202
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фонических фонограмм с искусственной программной обработкой для достижения объёмного звучания, но и в творческих целях.
Подчёркивание эмоционально-смысловых доминант в звуковой картине
может происходить с помощью приёмов, заимствованных из музыкальной композиции: метроритма, динамических акцентов, исполнительских штрихов. Часто
они используются, подобно композиторской практике, в комплексе (полифоническом взаимодействии), имеют формообразующие свойства при вариативном
повторении, где роль акцента приходится на изменённый элемент; используют
принципы вычленения элемента и т. п. Умелое использование смены тональности, фактуры, гармонического рисунка и акустической среды имеет формообразующее значение для фильма и создаёт движение к кульминации – аналогично
использованию в моно/стереофонических фонограммах, – хотя, безусловно,
приобретает ширину, объём, масштабность и потрясающую реалистичность.
Аранжировка звукового поля в пространственных системах имеет несколько
аспектов, требующих комплексного решения. Технико-технологический характер
реализуется многоканальной записью реальных источников или имитацией
пространственной локализации и перемещений фантомных образов звука в соответствии с изображением или замыслом с помощью панорамного микшера,
выбором чистовой записи или тонирования и др. Распределение компонентов
звуковой дорожки базируется на психологии, психоакустике и многовековом
опыте прослушивания "живого" исполнения музыки и фонограмм. Это и размещение речи в центральном канале как собеседника – и напротив, музыки по
фронту, из соображений аналогии со сценическим расположением и фронтальной плоскости как наилучшей для локализации слухом, атмосферы действия во
всех каналах для создания впечатления погружения в пространство естественной для зрителя звуковой среды, неожиданных и угрожающих звучаний из каналов тыловых и низкочастотных эффектов (LFE) и т.п.
Таким образом, приоритетность восприятия зрителем звуковой информации
обозначается в синхронном контрапункте такими средствами художественной
выразительности, как совпадение в изображении и звучании темпоритма и метроритмических акцентов, фразировки, графических смысловых объектов; в
динамическом подчёркивании чередования пауз, светоцветовых переливов и
тонально-гармонических изменений, масштаба и насыщенности изображения с
тембральными характеристиками и прозрачностью/плотностью фактуры, инструментовки и т. д.; драматургии и мизанкадра – с плановостью звучания, использования процессоров обработки, повторов, ускорений/замедлений, а то и
остановки действия или течения реального времени.
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З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОСЕКЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ВІДДІЛУ
41-ї СТРІЛЕЦЬКОЇ ДІВІЗІЇ В ОДЕСІ (1919 рік)
Через призму загальновідомого факту про причетність кіносекції політвідділу 41-ї
стрілецької дивізії Червоної армії до виробництва кінофільмів ("Павуки і мухи", "Паразит",
"Червона зірка", "Червоні по білим", "Чотири місяці у Денікіна") у статті здійснено спробу
дослідити особливості структури та періоду функціонування означеної військовокінематографічної організації в Одесі у 1919 році. В результаті встановлено причиннонаслідковий зв’язок між роботою кіносекції та процесом об’єднання приватних кінофірм
Одеси в єдину державну кінофабрику.
Ключові слова: кіносекція, Червона армія, кіновиробництво, агітфільми, Одеса.
Пасечник Артем Юрьевич, старший преподаватель кафедры киноведения, института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения
им. И. К. Карпенка-Карого
Из истории деятельности киносекции политического отдела 41-й стрелковой дивизии в Одессе (1919 год)
Сквозь призму общеизвестного факта о причастности киносекции политотдела 41-й
стрелковой дивизии Красной армии к производству кинофильмов ("Пауки и мухи", "Пара-
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зит", "Красная звезда", "Красные по белым", "Четыре месяца у Деникина") в статье предпринята попытка исследовать особенности структуры и периода функционирования указанной военно-кинематографической организации в Одессе в 1919 году. В результате
установлена причинно-следственная связь между работой киносекции и процессом объединения частных кинофирм Одессы в единую государственную кинофабрику.
Ключевые слова: киносекция, Красная армия, кинопроизводство, агитфильмы, Одесса.
Pasichnyk Artem, senior lecturer of the cinematology department at institute of the DisplayOriented Arts, Kyiv Karpenko-Kary National University of Theatre, Cinematography and Television
From the history of function of cinema section – the political department of the 41st
Red Army rifle division in Odessa (1919)
Through the prism of the fact about the belonging cinema section political department of the
41th rifle division of the Red Army (further – cinema section) to production of motion pictures
("Pauki i mukhi", "Parazyt", "Chervona Zirka", "Chervoni po bilym", "Chotyry misiatsi u
Denikina"), the article attempts to explore the features of the structure and functioning of the
mentioned military-cinematographic organization in Odessa in 1919. As a result, it was established
cause-effect relations between the work of cinema section and the process of incorporation Odessa
private cinema studios into united, state-owned cinema factory.
Pursuing the scientific consideration of questions relating to the establishment and operation
of the Odessa cinema factory (1919 – 1930), payed attention to the activities of a military and
cinematic organization, such as cinema section. Based on the volume of available information we
learned that, in addition to belonging to the military affairs, this organization also credited purely
cinematic activity that, somehow, reflected on the history of the establishment of the Odessa film
studio. Primarily, the matter concerns: a) control in early 1919 commandeered private cinema
enterprises in Odessa; b) production in 1919 number of first Soviet propaganda films ("Pauki i
mukhi", "Parazyt", "Chervona Zirka", "Chervoni po bilym", "Chotyry misiatsi u Denikina").
Consequently, having regard to the cinema, it seems actual to carry out research of this
military organization in the view of its place in the consisting of the Red Army, as well as give more
fully analysis of its cinematic activity in Odessa in 1919. As a result – give some representation of
its impact on the formation process of Odessa cinema factory.
1. The structure and competence cinema section. Paying attention to the full name cinema
section, we notice that its activities had carried out within the limits of the political department,
which existed at military units of the Red Army, including the 41th infantry division.
It is known, that the political department, as a central military and political body had been
created on April 18, 1919, for guidance the whole party and political work in the Red Army and Navy.
On May 15, 1919, political department of the Revolutionary Military Council was renamed
into political administration of the Revolutionary Military Council. Since, those times in structure
of this body were such departments (sections): general, political, educational, literature and press.
However, as at 8 September 1920, its specification changed to: administrative, inspection and
information, agitation and educational, literary-press and supplying departments (sections).
As we can see, there wasn`t an individual cinematographic department (cinema section) in
structure of the political department, in the period between May 15, 1919 to September, 1920.
However, by results of the investigation we found that, the section of cinema was present at the
structure of this body and was included into propaganda and educational department.
2. Cinema section placement in the composition of Red Army troops. Exploring the structure
of the Red Army in order to identify in it 41 division, structure of which contained cinema-section,
managed to find at least two armies in which it was included. We are talking about 13th and 14th
Red Army. Comparing facts of the functioning of these divisions with facts about time and place of
creation by cinema-section propaganda films: "Pauki i mukhi", "Parazyt", "Chervona Zirka",
"Chervoni po bilym", "Chotyry misiatsi u Denikina", came to unexpected conclusions. Their
meaning is in the fact that none from selected cinema sections of 41 divisions of the Red Army were
related to the film industry in Odessa in 1919. Because were carried out their activities, or in other
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from Odessa places (41 division of the 13th Army), or in other from production of these films period
(1920, 41 division of the 14th Army).
However, after conducting a scientific analysis, we have found a minimum of three organizations
that works in April 6–23 August 1919 in Odessa, and therefore most likely dealt with the creation of
new propaganda films, based on the Odessa private film enterprises. First of all, it`s about the
agitation-educational department at the political administration of the People's Commissariat of
Military Affairs of the Ukrainian SSR, the Odessa branch office of All-Ukrainian Cinema
Committee (VUKK) and the Executive Committee of Odessa (Odessa executive committee). Among
them: the agitation-educational department at the political administration of the People's
Commissariat of Military Affairs of the Ukrainian SSR, Odessa branch office of All-Ukrainian
Cinema Committee (VUKK) and the Executive Committee of Odessa.
Key words: cinema-section, Red army, film production, propaganda films, Odessa.

Займаючись розглядом питань, пов’язаних зі створенням і функціонуванням Одеської кінофабрики ВУФКУ (1919–1930 рр.), звертаємо увагу на діяльність такої військово-кінематографічної організації, як кіносекція політвідділу
41-ї стрілецької дивізії Червоної армії (далі – кіносекція). Виходячи із обсягів
доступної інформації, дізнаємося, що окрім приналежності до військової справи, їй також приписують суто кінематографічну діяльність, що так чи інакше
знаходить своє відображення в історії становлення Одеської кінофабрики, як
зрештою і в історії українського кіно початку ХХ століття. Мова йде, насамперед, про відання на початку 1919 р. реквізованими приватними кінопідприємствами в Одесі [1, 3-4] та виробництво у 1919 р. ряду перших радянських
агітаційних кінокартин ("Павуки та мухи", "Паразит", "Червона зірка", "Червоні
по білим" та "Чотири місяці у Денікіна").
Відтак, видається актуальним здійснити дослідження цієї військової організації на предмет її структури, місця у складі військ Червоної армії, результатів кінематографічної діяльності в Одесі у 1919 р.; на цій основі визначити
вплив кіносекції на процес формування Одеської кінофабрики.
Певною мірою діяльність кіносекції в Одесі відображена на сторінках
наукових видань: "Історія українського радянського кіно" [6], "Очерки истории
советского кино" [12]; довідникових видань "Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог" [15], "Анотований каталог фільмів, вироблених
на Одеській кіностудії художніх фільмів та інших студіях і творчих об'єднаннях
в Одесі у 1917–2004 роках" [1]; у працях Л. Госейка [3], Н. Капельгородської та
Є. Глущенко [8], І. Корнієнка [9], А. Малиновського [10], Г. Островського [11],
О. Шимона [20]. Однак, виходячи зі змістовного наповнення інформації, що наводиться у вищенаведених джерелах, оцінити реальний вклад кіносекції в історію становлення Одеської кінофабрики (як зрештою і в історію українського
радянського кіно початку ХХ ст.) досить складно. Основна причина – відсутність посилань на архівні, нормативні та періодичні джерела, використані при
описі означеної кіноорганізації.
Метою запропонованої публікації є дослідження структури та компетенції кіносекції, її місця у складі військ Червоної армії, особливостей провадження нею кінематографічної діяльності в Одесі в 1919 р., з використанням
архівних, періодичних та інших першоджерельних матеріалів.
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1. Структура і компетенція кіносекції. Звертаючи увагу на повну назву
кіносекції, а саме – "кіносекція політвідділу 41-ї стрілецької дивізії Червоної
армії", помічаємо, що її діяльність здійснювалась у межах політичного відділу
(політвідділ), що існував при військових частинах Червоної армії, в тому числі
й у складі 41-ї стрілецької дивізії.
Відомо, що політвідділ, у якості центрального військово-політичного органу, було утворено Революційною воєнної радою 18 квітня 1919 р. для керівництва
усією партійно-політичною роботою в Червоній армії і на Флоті. На виконання
цього завдання політвідділи почали вводитися у всіх без винятку військових частинах, з’єднаннях, об’єднаннях і управліннях Червоної армії. На чолі політвідділу
стояв комісар, до переліку повноважень якого входило здійснення нагляду за роботою командування військовими частинами, а також управління пропагандою.
Щодо компетенції політвідділу, то серед низки завдань основним було забезпечення організаційно-політичної та агітаційно-пропагандистської діяльності у власних військах, серед місцевого населення, у військах супротивника.
З 15 травня 1919 р. політвідділ було перейменовано у політичне управління, після чого у його складі почали діяти загальний, політичний, просвітницький, літературно-видавничий відділи (секції) [18, 60]. Однак станом на
8 вересня 1920 р. їхній перелік змінюється: відділ (секція) управління справами,
відділ забезпечення, інспекційно-інформаційний, агітаційно-просвітницький та
літературно-інформаційний відділи [18, 61].
Як бачимо, окремого відділу кіно (кіносекції) у складі політвідділу в період 15.05.1919 – 09.1920 рр. не було. Втім, це зовсім не означає, що такий
структурний орган не міг існувати у складі одного із вищеперерахованих відділів політуправління. Тим паче, що з огляду на значення, яке радянська влада відводила кінематографу в ідеологічному і культурно-освітньому вихованні
населення, не важко здогадатися, до якого відділу політуправління увійшла кіносекція. Відповідь на це питання знаходимо і в архівному документі з таким
заголовком: "Звід новин про діяльність агітаційно-просвітницького відділу при
політуправлінні Наркомвійськ УРСР від 1 березня по 6 травня 1919 року"
[4, 745-748]. Разом з описом діяльності структурних підрозділі відділу, у ньому
наводиться також опис діяльності кіносекції.
2. Місце кіносекції у складі військ Червоної армії. Досліджуючи структуру військ Червоної армії на предмет виявлення у ній 41-ї дивізії, вдалося знайти
щонайменше дві армії, до складу яких вона входила. Мова йде, насамперед, про
13-ту і 14-ту армію червоних. Однак, співставивши факти функціонування означених дивізій з фактами про час і місце створення кіносекцією агітаційних
фільмів ("Павуки і мухи", "Паразит", "Червона зірка", "Червоні по білим",
"Чотири місяці у Денікіна"), ми дійшли неочікуваного висновку: жодна із виділених кіносекцій 41-ї дивізії Червоної армії не мала відношення до кіновиробництва в Одесі в 1919 році. Пояснюється це тим, що функціонування означених
дивізій проводилося або у інших населених пунктах (41 дивізія 13-ї армії [19,
132]), або в інший від виробництва означених фільмів час (1920 р., 41 дивізія
14-ї армії [19, 133]).
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Тим не менш, ознайомившись з кінематографічним життям Одеси та переліком основних кіноорганізацій, що існували у недовгий період радянської
влади у місті (6 квітня – 23 серпня 1919 р.), вдалося виявити щонайменше три
такі організації, що ймовірно були причетні до створення агітаційних фільмів в
Одесі на базі приватних кінофірм. Це кіносекція агітаційно-просвітницького
відділу при політуправлінні Наркомвійськ УСРР, Одеське філіальне відділення
Всеукраїнського кінокомітету та Одеський виконавчий комітет.
Припущення щодо причетності кіносекції агітаційно-просвітницького
відділу політуправління Наркомвійськ УСРР до виробництва перших радянських кінофільмів в Одесі ґрунтуються на архівному документі, що містить інформацію про діяльність цього структурного підрозділу за період з 1 березня по
6 травня 1919 р. [4, 745-748]. З матеріалів цього документу дізнаємося, що в означений проміжок часу кіносекція займалася:
1. закупівлею і відправкою кінокартин на фронт (приміром, у період з
1 березня по 6 травня 1919 р. кіно секція придбала 98 картин, з них драматичних 32, видових 16, військової хроніки 26, комічних 24);
2. відправкою кіноапаратів на фронт, зокрема: в 1-шу [Українську] радянську дивізію – 1 шт.; в 5-ту дивізію – 1 шт.; в 1-шу Задніпровську [Українську
радянську] дивізію – 1 шт.; до штабу Григор’єва [1-ша бригада 1-ї Задніпровської дивізії] – 1 шт.; на Коростенський фронт – 1 шт.;
3. зйомками кінокартин (зокрема, кінохроніки: установи ЦВК, похорони
т. Смирнова, випуск червоних командирів).
Зважаючи на особливості роботи кіносекції, видається актуальним говорити про її ймовірну причетність до випуску перших радянських агітаційних
фільмів. Припущення є доречним, якщо зіставити час відправлення кіноапарату до
штабу Григор’єва (1 березня – 6 травня 1919 р.) [4, 745-748] із часом входження і
перебування його військових частин в Одесі (квітень – травень 1919) [5, 308].
Другою ймовірною кіноорганізацією, причетною до виробництва перших
радянських агітаційних фільмів, є Одеський філіал Всеукраїнського кінокомітету.
Принаймні, про це свідчать архівні документи за 1919 рік, а саме: Положення
"Про філіальні відділення Всеукраїнського кінокомітету" від 16 березня 1919 р.
№ 6/70/ [16, арк. 21]; Незасвідчена копія штатного розпису Всеукраїнського кінокомітету, із штатом Одеського філіального відділення [17, арк. 3, 10-11].
Аналізуючи ці документи, дізнаємося, що 16 березня 1919 р. Всеукраїнський
кінокомітет планував відкрити мережу своїх філіальних відділень у Харкові,
Катеринославі, Ялті, Ростові-на-Дону та в Одесі [13, 156-158; 14]. Метою заходу було розвантаження діяльності Всеукраїнського кінокомітету у питаннях
адміністративного нагляду над кіно-фотопромисловістю, шляхом покладання
на філіальні відділення ряду завдань (забезпечити управління націоналізованими підприємствами і театрами, що знаходились у віданні Всеукраїнського кінокомітету; безпосередньо інструктувати місцеві підвідділи; слугувати живою
ланкою між центром і місцевими підвідділами) [16, арк. 21]. Структуру філіального відділення складали відділи: обліково-контрольний; загальний; відділ
цензури і рецензій; кіно-фотохроніка; науковий; експлуатаційний. Управління
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відділами філіального відділення Всеукраїнського кінокомітету здійснювала колегія, що складалася із голови і двох членів, призначених головою кінокомітету.
Третім органом, що ймовірно мав відношення до виробництва перших радянських агітаційних стрічок є Одеський виконавчий комітет (виконком). Про це
свідчать деякі літературні джерела: "<…> [Одеський] губвиконком 23 травня 1919 року прийняв рішення націоналізувати усі приватні кінопідприємства <…>" [10, 56] та
налагодити на них випуск перших радянських кінофільмів. Внаслідок альтернативного дослідження діяльності цього місцевого органу державної влади було встановлено, що 17 квітня 1919 р. в структурі органу почали формуватися різноманітні
відділи та установи, тоді як сам виконком був зайнятий розселенням новоприбулих мешканців з центру та окраїни Одеси, у інші райони міста [2]; з 21 червня
1919 р. Одеський виконком здійснював управління процесами націоналізації кінотеатрів та їх технічно-господарського обслуговування [7]. Тож, зважаючи на особливості роботи даного місцевого органу, можна говорити про його ймовірну
причетність до процесів націоналізації приватних кінофірм, включаючи виробництво
на них перших радянських агітаційних фільмів.
Підсумовуючи проведене дослідження, доходимо наступних висновків.
1. Діяльність кіносекції здійснювалась в межах агітаційно-просвітницького
відділу при політуправлінні Наркомвійськ УРСР. Запровадження такого підрозділу було обумовлено, насамперед, потребою влади здійснювати засобами
кіно агітаційно-пропагандистську діяльність у власних військах, серед місцевого населення та військах супротивника.
2. Кіносекція входила до складу 41-ї стрілецької дивізії, загони якої входили
до частин 13-ї і 14-ї армії червоних. Однак, в ході встановлення часу і місця функціонування означених сил на території України було встановлено, що у 1919 році
жодна з них не була наявна в Одесі. Відтак, бути причетними до кіновиробництва
перших радянських агітаційних фільмів в Одесі в 1919 році – не могли.
3. У зв’язку з відсутністю сліду діяльності кіносекції 41-ї дивізії Червоної армії
в Одесі у 1919 році, було здійснено пошук альтернативних кінематографічних організацій, на предмет функціонування їх в Одесі у означений період часу. Встановлено,
що на момент створення перших радянських агітаційних фільмів (6 квітня – 23 серпня 1919 р.) у місті функціонували щонайменше три кіноорганізації, кожна з яких гіпотетично могла мати відношення до цього процесу: агітаційно-просвітницький
відділ при політуправлінні Наркомвійськ УСРР, Одеське філіальне відділення Всеукраїнського кінокомітету та Одеський виконком. Було здійснено спробу визначити
ступінь їхньої приналежності до кіновиробництва в Одесі та створення перших агітаційних фільмів: "Павуки і мухи" (1919), "Паразит" (1919), "Червона зірка" (1919),
"Червоні по білим" (1919), "Чотири місяці у Денікіна" (1919).
Незважаючи на те, що дана стаття більшою мірою побудована на розвінчанні міфів щодо кінематографічних здобутків кіносекції 41-ї дивізії в Одесі,
деякою мірою нами проаналізована діяльність інших кінематографічних організацій, що функціонували у місті в означений період часу. Це створює підстави для
подальших наукових розвідок у питаннях діяльності перших радянських кінематографічних організацій, що функціонували в Одесі упродовж 1919 –1920 років.
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МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНГЕЛІНИ СТРИГИ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАЯННОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРНІГІВЩИНИ
Вперше в українському музикознавстві досліджено основні етапи життєвого шляху,
виконавської, педагогічної та культурно-організаційної діяльності основоположниці сучасного баянного руху Чернігівщини, заслуженого працівника культури України Ангеліни Олександрівни Стриги. Здійснено комплексний аналіз творчого методу А. Стриги як майстра
баянної педагогіки, що розвиває традиції Київської баянної школи М. Геліса на Чернігівщині.
Доведено вагомість внеску А. Стриги у розвиток академічної народної інструментальної
культури Сіверщини у 1960–2010 роки.
Ключові слова: Ангеліна Стрига, баянне виконавство, Чернігівське музичне училище,
гастрольно-конкурсна діяльність.
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"Детская школа искусств"
Музыкально-педагогическая деятельность Ангелины Стриги в контексте развития
баянной культуры Черниговщины
Впервые в украинском музыковедении исследованы основные этапы жизненного пути,
исполнительской, педагогической и культурно-организационной деятельности основоположницы современного баянного движения Черниговщины, заслуженного работника культуры
Украины Ангелины Александровны Стриги. Осуществлен комплексный анализ творческого
метода А. Стриги как мастера баянной педагогики, который развивает традиции Киевской
баянной школы М. Гелиса на Черниговщине. Доказана весомость её вклада в развитие академической народной инструментальной культуры Северщины в 1960–2010 годы.
Ключевые слова: Ангелина Стрига, баянное исполнительство, Черниговское музыкальное училище, гастрольно-конкурсная деятельность.
Badalov Oleg (Surgut, Russian Federation), Ph.D. in Arts, chief of teachers’ methodical
association, vice-principal of Municipal budgetary educational institution of additional education
"Children's Art School"
Anhelina Stryha’s musical pedagogical activity in context of bayan culture development
of Chernihiv region
Anhelina Oleksandrivna Stryha is the teacher, the performer, the active figure of the
Ukrainian bayan movement. The honored worker of Ukrainian culture occupies a prominent spot
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among the masters of bayan pedagogy and performance art. Her students never fail to represent
bayan art of the Chernihiv region not only in Ukraine but abroad as well with dignity. Among them,
twelve were given honorary titles both in Ukraine and Russian Federation and became laureates of
both national and international competitions and keep on giving concerts in the region. Musicalpedagogical activity of A. Stryha has never been subject to research. Therefore, the urgency of the
chosen topic is evident.
A. Stryha was born on February 3, 1941. She has been involved with music since a very
young age. Her father was a talented amateur musician. Music was always heard in their household.
A. Stryha acquired her primary musical education at the local Chernihiv music school. After
graduation, she started working as a bayan teacher in a music club.
In 1959, she started studying at the Music College of Kyiv in the class of the Ukrainian
Honored Artist Ivan Zhuromsky. In 1964, A. Stryha entered P. Tchaikovsky Conservatory of Kyiv
where she underwent art training in the class of the Honored Art Worker and professor Marc Helis.
Being a student, she became a touring musician giving performances in Kyiv, Moscow and the
towns of Chernihiv region.
She has been head of the Folk Instruments Department in the Music College of Chernihiv
since 1967. Later on, she became head of the folk instruments teachers’ union. A. Stryha attended
classes of cutting edge artists in the conservatories of Ukraine, Russia, and Belarus as a specialist in
educational methods. She organized master classes and recitals with the prominent representatives of
bayan cultures such as V. Semyonov, F. Lips, V. Besfamilny, Y. Shishkin and others.
The research of stages throughout which the creative personality of Anhelina Stryha was
being established, showed that she has been within musical environment since a very young age.
The start of her musical activity was influence by her pedagogical work, which became the leading
one among the performance activity and searches for better educational methods. Her constant
interaction within most prominent artists of native bayan art has influenced her formation as a
creative individual. Therefore, A. Stryha developed the high level of professionalism.
A. Stryha’s musical-pedagogical activity, which commenced in the late 1950s, influenced the
development of the folk instrumental performance and pedagogy of the Chernihiv region. Having
started the development of the academic bayan culture in the region by giving concerts constantly,
A. Stryha started attracting her students to the sphere of concert performance as well. Her touring
as well as that of her students has been encompassing all of the Chernihiv region for more than half
a century. Moreover, constant exposure of bayan music through concerts has served the exposure of
the academic bayan culture in the region, helped to broaden the music perception of the listeners,
stimulated the professional orientation of the youth, and allowed performing students to gain
professional experience.
A. Stryha’s pedagogy is founded on the principles of personalization and dialogic approach.
Her strategies consist of several stages. The first one – the initial – features the fullest help of the
teacher when it comes to gradual increase of activity in solving art tasks. The second stage is selfregulation and the building of partnership between the student and the teacher. This stage allows the
students of A. Stryha to acquire the skill of self-development as an artist. In this context, the personal
experience of A. Stryha as a performer plays an important role, which in connection with the dialogic
approach causes the transformation of subordinated relationship between the teacher and the student
into the position of co-workmanship. The teacher does not only teach, but stimulates the aspirations of
students for self-development and creates perfect conditions for further self-actualization.
By creating teacher editions, putting in order repertoire works and conducting master
classes, A. Stryha solved the problem of supplying new educational methods for the sake of
improving educational process. The problem was caused by the embranchment of the system
presiding over extracurricular specialized primary art institutions of the Chernihiv region.
The pedagogical work of A. Stryha’s graduates in all primary art educational establishments of
the region contributed to the growth of the overall level of folk instruments performance among
children as well as caused qualitative changes in the preparation of the music college enrollees.
Representatives of folk instrumental performing art in the Chernihiv region, who went on to become
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laureates of regional, national, and international competition and continue studies in the higher art
institutions are the testament to that.
Thusly, Anhelina Stryha’s powerful and lasting musical-pedagogical activity came to
constitute an important stage in the development of academic bayan art in the Chernihiv region.
Further study of A. Stryha’s creative activity will positively contribute to the generalization of
pedagogical, educational, performing, and educational methods’ traditions, which were founded by
her as a result of the dialogue with the representatives of Kyiv-bayan-school and transformed in the
conditions of work in her region. It will enrich the vision of Kyiv-bayan-school as well as its
creative potential, not to mention allow us to understand the factors leading to the stimulation of
progress and enrichment of traditions, which had been established before. Finally, the study of her
activity and methods will give one a much better understanding of the Chernihiv region’s cultural
life and the development of bayan art in Ukraine.
Key words: Anhelina Stryha, bayan performance, Chernihiv Music College, concert touring
and competition activities.

Сучасне музикознавство приділяє посилену
увагу вивченню діяльності української академічної школи виконавства на народних інструментах.
Особливе місце у цьому процесі приділяється
дослідженню баянної школи. Так, питання виникнення та організації творчої діяльності Київської
баянної школи висвітлені у працях Л. Бендерського і В. Князєва [3; 11]; досліджено Одеську та
Львівську баянні школи [10; 14].
Висвітлення діяльності національних баянних шкіл неможливе без узагальнення особливостей творчості їх провідних представників,
адже школа – "поняття не географічне. Воно аж
ніяк не визначається належністю викладача класу баяна або виконавця на цьому інструменті до
того чи іншого міста. Школа зумовлюється насамперед самобутністю педагогічного обдарування її засновника в акумуляції
прибічників, у створенні з них співдружності творчих однодумців" [15, 192].
І якщо вже досліджено творчу діяльність визначних діячів баянного мистецтва
М. Геліса [8], В. Бесфамільного [6], М. Оберюхтіна [1], С. Карася [4], Д. Кужелєва
[9] та ін., то виконавська, педагогічно-виховна та науково-методична діяльність
представників баянної культури локусів України, зокрема Чернігівщини, ще не
стала предметом вивчення музикознавців. Наголошуючи на небезпеці такого
стану справ, М. Давидов зауважує, що "віддаленість районів може інколи призводити до втрати безпосередніх контактів, а відтак і інформації, інколи до
недооцінки чужих і переоцінки власних здобутків" [7, 5]. З огляду на вищенаведене, неабиякого значення набуває вивчення музично-педагогічної діяльності
помітної постаті музичного життя Чернігівщини, активної діячки баянного руху
України, виконавиці, педагога, заслуженого працівника культури України
Ангеліни Олександрівни Стриги. Її творча діяльність ще не стала предметом
дослідження науковців, що обумовлює актуальність пропонованої публікації.
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Об’єкт дослідження у даній статті – музична культура Чернігівщини 60-х рр.
ХХ – початку ХХІ століття. Предмет дослідження – багатогранна творча діяльність заслуженого працівника культури України А. Стриги.
Метою статті є висвітлення творчого шляху, мистецьких здобутків і засад
музично-педагогічної діяльності А. Стриги як провідного представника баянної
культури Чернігівщини 1960–2010 років.
Ангеліна Олександрівна Стрига (у дівоцтві – Гришина) народилася 3 лютого 1941 р. у місті Рузаївка, що у Мордовії (Російська Федерація), у родині
залізничника Олександра Ілліча Гришина. Її батько надзвичайно любив музикувати. Не маючи музичної освіти, він самотужки оволодів кількома народними
інструментами, а згодом – організував самодіяльний оркестр народних інструментів з працівників залізничного депо, де працював. Аматорський колектив
під орудою О. Гришина був активним учасником художньої самодіяльності залізничників, брав участь у численних фестивалях, оглядах і конкурсах. Тож,
музика оточувала Ангеліну з малих років.
Робота О. Гришина на залізниці була пов’язана з постійними змінами місця
перебування родини, що унеможливлювало систематичність занять музикою для
його дітей. Лише у 1951 р., коли родина остаточно оселилася у Чернігові, Ангеліна та її сестра Людмила почали брати приватні уроки фортепіанної гри. За згадкою А. Стриги, після того, як вона з сестрою почали вчитися музиці, у родині
регулярним стало домашнє музикування. Чи не кожного вечора батько уважно вислуховував твори, які вчили його доньки. По слуху граючи на баяні, він підбирав
акомпанемент, підголоски тощо – і утворювалися імпровізовані дуети або тріо.
Така увага була надзвичайно важливою для дітей, надихала їх до подальшого оволодіння музичним інструментом, унаочнювала мету навчання.
У 1953 р. Ангеліну було зараховано до баянного класу музичної школи,
де її викладачем з фаху став учень заслуженого артиста України Івана Івановича Журомського, випускник Київського музичного училища Михайло Іванович
Стрига – її майбутній чоловік.
По завершенні навчання у школі до Ангеліни прийшов перший педагогічний досвід. Вона почала працювати викладачем баяну у музичному гуртку для дітей з вадами зору при Чернігівському відділенні Українського товариства сліпих.
У 1959 р. А. Стрига вступила на народний відділ Київського музичного
училища, де вчилася у класі І. Журомського. За словами А. Стриги, він значно
вплинув на формування її особистості, слугував за взірець в організації
навчально-виховного процесу. У музичному училищі Ангеліна почала набувати
виконавського досвіду: об’їхала з концертами усю Чернігівську область, виступала у будинках культури, музичних школах, установах Києва. І. Журомський –
знаний концертант, артист уславленого квартету баяністів Київської філармонії –
привчав своїх студентів до того, що програма, яка готується у класі, має бути
винесена на концертну естраду. Це надзвичайно дисциплінувало студентів і мотивувало до роботи. З виступів у Києві А. Стризі найбільше запам’ятався сольний концерт у двох відділеннях, що відбувся у будинку культурі на Подолі.
Його, напередодні державних іспитів в училищі, організував І. Журомський.
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Він вагався щодо доцільності виносу на розсуд екзаменаційної комісії такої великої програми, але після успішного концерту А. Стриги його сумніви зникли.
У 1964 р. А. Стрига вступила до Київської державної консерваторії
ім. П. І. Чайковського, де пройшла справжній мистецький вишкіл у класі заслуженого діяча мистецтв України, професора Марка Мусійовича Геліса. Він
приділяв надзвичайну увагу роботі над якістю звуку, над інтонуванням, фразуванням, володінням міхом. М. Геліс звернув увагу Ангеліни на важливість
вміння робити перекладення й аранжування творів, пристосовуючи їх до особливостей баяна.
З 1965 р. А. Стрига переходить на заочне відділення і починає працювати
викладачем по класу баяна і диригування на народному відділі Чернігівського
музичного училища. Педагогічну роботу вона поєднує з активним концертуванням. Станом на 1966 р. Ангеліна Стрига "підготувала 4 самостійних програми на два відділи і тільки за останній час відіграла 20 концертів в таких містах
як Київ, Чернігів, Ніжин, Прилуки, Остер", виступила у Москві з сольними
концертами у рамках абонементу "Народні інструменти", організованому
"Москонцертом" [17, арк. 1]. Концертна діяльність баяністки набула широко
розголосу. У регіональній періодиці регулярно починають з’являтися статтівідгуки про її виступи [2; 5; 12; 13].
У лютому 1966 р. керівництво Чернігівської філармонії звернулося до
державної тарифікаційної комісії з клопотанням про встановлення А. Стризі
"тарифікації по І-й категорії з місячним окладом в розмірі 160 крб. та разової
ставки в 10 крб. 50 коп. з метою залучення до разової концертної діяльності"
[17, арк. 1]. Свій високий виконавський рівень А. Стрига підтвердила, здобувши у 1968 р. звання дипломанта Першого всеукраїнського конкурсу виконавців
на народних інструментах, що відбувся у Києві.
З 1967 р. А. Стрига очолює відділ народних інструментів музичного училища, керує обласним методичним об’єднанням викладачів народних інструментів, веде викладацьку роботу у Чернігівському інституті мистецтв та
менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (з 2008 р.), є автором численних методичних праць, виданих Чернігівським обласним методичним центром закладів культури і мистецтв.
Поєднання педагогічної, виконавської та методичної складових у музичнопедагогічній діяльності зумовили звертання А. Стриги до осередків баянного
мистецтва України, Російської Федерації, Білорусі. Вона відвідувала класи провідних митців у Київській, Донецькій, Московській, Мінській консерваторіях,
Харківському, Ростовському-на-Дону, Далекосхідному, Воронезькому інститутах мистецтв; була організатором проведення відкритих уроків, майстер-класів,
творчих зустрічей з видатними діячами баянної культури – композиторами, виконавцями, педагогами: А. Бєляєвим, К. Мясковим, В. Семеновим, Ф. Ліпсом,
О. Тимошенком, М. Севрюковим, С. Бліновим, В. Бесфамільним, О. Скляровим,
В. Зубицьким, Ю. Шишкіним та ін.
Системна робота А. Стриги – викладача і керівника відділу – дала позитивні результати. У 1973 р. вперше серед студентів музичних училищ було про216
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ведено всеукраїнський конкурс, на якому студенти А. Стриги стали лауреатами
першої (Т. Кириченко) і третьої (В. Фалалєєв) премій. З того часу понад 60 разів
вихованці А. Стриги виборювали звання лауреатів регіональних, національних і
міжнародних конкурсів; 12 випускників її класу були відзначені почесними
званнями України й Російської Федерації.
З огляду на високу результативність підготовки учнів А. Стриги до конкурсної діяльності, доцільно окреслити основні засади її педагогічної діяльності.
Роботу зі своїми майбутніми студентами Ангеліна Стрига починає ще під час їх
навчання у музичній школі. Ведучи профорієнтаційну діяльність на теренах області, педагог вишукує обдарованих учнів, скеровує їх музичний розвиток, формує
навчальний репертуар, з’ясовує психологічні особливості, вивчає слабкі й сильні
сторони особистості учня. Склавши певне уявлення про майбутнього студента,
А. Стрига отримує змогу сформувати його навчальну програму в училищі від першого курсу до випуску. За її словами, "коли студент в мене грає програму на першому курсі, то я вже знаю, що він буде грати на державному іспиті" [16, арк. 7].
Загалом, організація навчально-виховного процесу у класі А. Стриги підкорена реалізації двох цілей – актуальної (учбові завдання сьогодення) та перспективної (вступ до музичного вищого навчального закладу). Разом з тим,
А. Стрига усвідомлює важливість готовності випускника до педагогічної роботи у музичній школі, у чому пересвідчилася на власному досвіді з юнацьких
років. Тому вона вважає за необхідне, щоб у її класі "студент вивчив і зрозумів
усі закони музики. У зв’язку з цим доводиться багато теоретичних питань
з’ясовувати на уроці з фаху, адже до училища поступають діти, переважно з районів області, з посередньою загальномузичною підготовкою" [16, арк. 6].
Починаючи роботу над твором, А. Стрига вимагає від студента достеменного знання біографії композитора, історії та часу написання твору, що вивчається;
контролює обізнаність у термінології, позначеннях, редакційних варіантах тощо.
Володіючи великим зібранням методичної літератури, А. Стрига надає студенту можливість ознайомлення з нею, привчає до її вивчення, проводить бесіди з
метою з’ясування того, що було засвоєно студентом.
На етапі практичного ознайомлення з твором А. Стрига привчає студента до
вірного прочитання тексту з самого початку роботи: з’ясовуються особливості синтаксису музичних побудов, загальний динамічний план, певні виконавські труднощі. На заваді швидкому оволодінню твором часто стає низький рівень читання з
аркушу, що спостерігається у багатьох випускників музичних шкіл. Долаючи цю
проблему, А. Стрига привчає своїх учнів читати з аркушу п’ять п’єс щоденно,
починаючи з творів початкового рівня. У процесі формування і вдосконалення
вірних виконавських навичків викладач посилену увагу приділяє роботі над
туше та вивченню різних видів атаки міху, що у своїх різноманітних сполученнях дозволяє виконавцю досягати потрібного характеру звучання у відповідності
з музично-художніми задачами. Основні виконавські прийоми учні А. Стриги
опрацьовують на вправах, які педагог формує на матеріалі творів, що вивчаються.
Зазвичай, студенти А. Стриги починають брати участь у конкурсах на
третьому курсі навчання. До цього часу вони накопичують певний репертуар,
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вже мають виконавських досвід. За два місяці до конкурсу студенти багато
грають в умовах, наближених до концертних. Насамперед – перед усім класом в
аудиторії для занять. За спостереженням А. Стриги, у такому, здавалося б, звичайному середовищі "у класі, перед своїми сокурсниками, відбувається стільки
втрат: текст, динаміка, емоційний стан" [16, арк. 8]. Потім заняття переносяться
до училищного залу з метою адаптації до сценічного простору. На останньому
етапі підготовки до конкурсу студенти дають концерти у музичних школах області. Такі виступи А. Стрига вважає обов’язковою умовою не лише підготовки
конкурсанта, але й складовою навчально-виховного процесу відділу народних
інструментів музичного училища, адже "в районах це єдина можливість доторкнутися до сучасного виконавства. Якщо раніше хоча б інколи приїздили
виконавці-гастролери, то на сьогоднішній день цього немає, надія тільки на
студентів. До того ж, виступ студента у своїй школі, перед своїми вчителями і
учнівством це колосальна профорієнтаційна робота як для шкіл, так і для музичного училища" [16, арк. 9].
А. Стрига-викладач здатна знаходити вихід з непередбачуваних ситуацій.
Так, коли у 1981 р. з Чернігівського музичного училища звільнився єдиний викладач по класу балалайки, на народному відділі залишився його студенттретьокурсник Володимир Суховерський. Виходячи з ситуації, що склалася,
А. Стрига почала з ним працювати. Під її керівництвом В. Суховерський у
1982 р. здобув звання лауреата Всеросійського конкурсу ім. І. Паницького, поступив до Воронезького інституту мистецтв. Нині В. Суховерський – заслужений діяч мистецтв України, директор Чернігівського музичного училища ім.
Л. М. Ревуцького.
У цьому контексті варто згадати про випадок з випускником А. Стриги
Володимиром Гаркушею. На початку четвертого курсу музичного училища він,
зазнавши травми, втратив чутливість четвертого пальця правої руки. А. Стрига
допомогла В. Гаркуші підготувати таку аплікатуру дипломної програми, яка
виключала використання травмованого пальця. Розуміючи обмеженість перспектив талановитого учня у здобутті фаху баяніста у вищому навчальному закладі, викладач перенесла центр тяжіння занять на диригування. А. Стрига
підготувала В. Гаркушу до вступу на факультет народних інструментів Далекосхідного інституту мистецтв, адже здобуття диригентського фаху було можливе
лише на базі вищої освіти. В інституті мистецтв В. Гаркуша йшов тим шляхом,
який намітила йому А. Стрига: він оволодів фахом баяніста та диригента і на
сьогодні є народним артистом України, головним диригентом Дніпропетровського театру опери та балету.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна дійти певних
висновків. Так, огляд етапів становлення творчої особистості Ангеліни Стриги
засвідчив, що з юних років вона перебувала в музичному середовищі. Початок
її музичної діяльності позначився педагогічною роботою, яка стала провідною
серед виконавської діяльності та методичних пошуків. Спілкування з провідними діячами вітчизняного баянного мистецтва вплинуло на формування творчої індивідуальності А. Стриги, сформувало в неї високий професіоналізм.
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Музично-педагогічна діяльність А. Стриги, що розпочалася наприкінці
1950-х років, комплексно впливала на розвиток народного інструментального
виконавства і педагогіки Чернігівщини. Почавши розвій академічної баянної
культури регіону з активного особистісного концертування, А. Стрига залучила
до нього своїх учнів. Понад півстоліття гастролі баяністки-педагога та учнів її
класу охоплюють усю Чернігівщину і слугують розповсюдженню академічної
баянної культури у регіоні, сприяють розширенню музичного кругозору слухачів, стимулюють професійне орієнтування юнацтва, дозволяють студентамвиконавцям набувати виконавського досвіду.
Педагогіка А. Стриги ґрунтується на принципах персоналізації й діалогічного підходу, що мають свої етапи. На першому – початковому етапі – це
найповніша допомога викладача студенту з поступовим нарощуванням активності останнього у вирішенні мистецьких задач; на другому – саморегуляція й
побудова відносин партнерства між студентом і викладачем, що дозволяє учням
А. Стриги набути навичок саморозвитку себе як митця. У цьому контексті набуває неабиякого значення персональний досвід А. Стриги-виконавця, що у поєднанні з діалогічним підходом зумовлює трансформування субординованих
відносин між педагогом і студентом у позицію співробітництва. Тобто, викладач не просто вчить, а стимулює прагнення учня до саморозвитку, створює
умови для його подальшої самореалізації.
Створення А. Стригою методичних посібників, упорядкування репертуарних збірок, проведення майстер-класів тощо вирішило проблему методичного
забезпечення навчально-виховного процесу, актуалізовану розгалуженням системи позашкільних спеціалізованих мистецьких навчальних закладів на Чернігівщині.
Педагогічна робота випускників А. Стриги в усіх мистецьких навчальних
закладах регіону сприяла зростанню загального рівня дитячого виконавства на
народних інструментах, зумовила якісні зміни у підготовці абітурієнтів музичного училища. На користь цього твердження свідчить збільшення кількості
представників народного інструментального виконавства Чернігівщини, що
стають лауреатами регіональних, національних і міжнародних конкурсів, продовжують навчання у мистецьких вищих навчальних закладах.
Узагальнюючи вищезазначене, спробуємо намітити перспективи дослідження поставленої проблеми. Не викликає сумнівів те, що потужна й довготривала музично-педагогічна діяльність Ангеліни Стриги стала важливим
періодом у розвитку академічного баянного мистецтва Чернігівщині, заклала
підґрунтя його поступу. Подальше вивчення творчої діяльності А. Стриги може
тривати у напрямі з’ясування її виконавських і педагогічних принципів, особливостей культурно-організаційної роботи. Вивчення музично-педагогічної діяльності А. Стриги сприятиме узагальненню тих педагогічно-виховних,
виконавських, науково-методичних традицій, що були засвоєні нею у спілкуванні з представниками Київської баянної школи и трансформовані в умовах
роботи на Чернігівщині. Це збагатить уявлення про Київську баяну школу та її
творчий потенціал, дозволить розуміти фактори стимуляції прогресу й збага219
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чення традицій, що існували, значно збагатить уявлення про культурне життя
Чернігівщини та розвиток баянного мистецтва України.
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СЦЕНІЧНИЙ ЕТЮД ЯК ФОРМА СТВОРЕННЯ
СУЧАСНОГО ЕСТРАДНОГО НОМЕРУ
У статті досліджено творчий процес роботи студентів мистецького ВНЗ над етюдами, як форми створення сучасного естрадного номеру. Акцентовано увагу на прояві авторських
здібностей у майбутнього артиста естради, які народжуються на перших етапах роботи над
етюдом. Доведено, що на сучасному етапі підготовки режисерів естради та масових свят вирішальною є взаємодія засобів виразності драматичного театру та естради.
Ключові слова: естрадне мистецтво, естрада, етюд, естрадний номер, пластичний етюд.
Крипчук Николай Владимирович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстрады и массовых праздников Киевского национального университета культуры и искусств
Сценический этюд как форма создания современного эстрадного номера
В статье исследован творческий процесс работы студентов творческого ВУЗа над
этюдами, как формы создания современного эстрадного номера. Акцентировано внимание
на проявлении авторских способностей у будущего артиста эстрады, рождающихся на первых
этапах работы над этюдами. Доказано, что на современном этапе подготовки режиссёров
эстрады и массовых праздников решающим является взаимодействие выразительных средств
драматического театра и эстрады.
Ключевые слова: эстрадное искусство, эстрада, этюд, эстрадный номер, пластический этюд.
Kripchuk Nikolaj, PhD Arts, assistant professor at the stage and gala festivals chair, Kyiv
National University of Culture and Arts
The theatrical etude as a form of modern variety-turn creation
The article examines the process of creative work of students of higher educational institution of
Art while creating etudes as a form of modern variety-turn. The aim of this article is the analysis of
creative process while working on theatrical etude, what, in its turn plays an important role in
creation of modern variety-turn.
Variety art at the modern stage of its development is an independent powerful phenomenon
of Ukrainian artistic culture. It must be noted that variety show reacts to the aesthetic needs of
people and forms particular moral values of a person. A priori variety turn is a basis of variety art
and a significant element of architectonic structure. Ukrainian today’s world sets the search and
implementation into acting space of creative, synthesized variety turns, which have an artistic
figurativeness in their basis.
In this process the most important thing is a tendency of transition from qualification
(readiness of a student for a practice according to his or her level of professional education) to
competence, where the abilities to use qualification skills, as well as skills and expertise for professional
practice in new and already known situations according to the imposed requirements, are becoming
obvious.
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In an artistic higher educational establishment the most important place belongs to a
variety-turn in the process of training of future stage and variety-turn directors. The importance of
this creative process as a crucial factor of development of all complex of psychophysical data of the
future specialists is undeniable.
The analysis of theatrology and art literature on subject of our research is indicative of
insufficient investigation of the problem of stage etude as an important source of modern varietyturn. If in one training or another some particular qualities are developed, then in etude all specters
of necessary professional qualities is modeled in one esthetic entity.
Particular attention is focused on the demonstration of creator’s abilities of the future stage
performer, which are born at the first steps of etude creation. Role of such etude is especially
important in the dramatic art of variety-turn. Very often, especially in original works, dramatist is
absent. This is stipulated by the specifics of art in general. To write a good variety-turn scenario, to
create its dramaturgy is possible only when the material is written for a particular person. In such
case it is necessary to know the potential of performer, take into consideration his or her artistic
energy. The display of author’s abilities of a future stage actor, which are born at the first stages of
etude creation, is very important. At the beginning of the director’s idea of a future creative work it
is being revealed at a subconscious level, what, in its turn, is an active stimulus for the development
of dramaturgic qualities. This is also demanded by a personalized nature of a stage.
Experience of European theatre pedagogy is drawn upon plastic art trainings and etudes
originating from practices of Grotovsky E., F. Delsarte., E. Jaques-Dalcroze, M. Chekhov and others.
According to our reckoning, plastic art is one of the most natural ways of expressing
emotions. Insomuch as in a real-day life we reveal our emotions with the help of gestures and
movements when we feel that it is impossible to express our feelings with words only to share our
thoughts with other people, gesticulation and mimics are of great help here.
Plastic etude, as well as a variety-turn, must be created in such a way as to convey thought
and set emotions through body plastics, movements, gestures, postures and mimics. For us it is one
of the most important criteria of the level of plastic culture of a stage performer evaluation. In
chosen and proposed circumstances, students must not play themselves, but created by them images
of people of different age-groups, external and internal characteristics, professions, etc.
At the moment quartette ‘DEK.RU’ is one of the most prominent examples of work at the
theatrical etude and its further implementation into a variety-turn, as supplementary being the only
professional group in Ukraine.
Quartette ‘DEK.RU’ reproduces its unique plastic image of modern theatre; says the least
of it, lifting the level of Ukrainian plastic art up to the world level.
It has been proved, that at the modern step of stage and gala festivals directors’ training,
synergy of dramatic means of expression in theatre and variety show is crucial. Special attention is
focused on the influence of actor’s dramatic school over finding the main principles of education
and training of directors and stage actors. Reaching the psychological authenticity of actor’s being
in a variety-turn interjoined with a sharpness of a stage form in a pedagogical process – this is the
essence of educational distinctiveness of an artistic pool of trained stage actors.
This is especially pronounced at the entry level of work at the actor and director etudes. The
main task of the development of director and actor education in the context of variety art lies not in
the search of new forms and innovations, but in the accurate preservation of the best cultural
traditions existing in the Ukrainian variety art.
Key words: variety art, stage, etude, variety turn, plastic etude.

Естрадне мистецтво на сучасному етапі є самостійним впливовим явищем
української культури. Саме естрада активно реагує на естетичні потреби населення та формує певні духовні цінності людини. Апріорі основою естрадного
мистецтва та необхідною ланкою його архітектонічної структури є естрадний
номер. Українське сьогодення диктує пошук та впровадження у сценічний
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простір креативних, синтезованих номерів, які мають в своїй основі художню
образність.
У цьому процесі важливою є тенденція переходу від кваліфікації, тобто
підготовленості студента до діяльності за рівнем професійної освіти, до компетенції, де стають явними здатності використовувати кваліфікаційні вміння,
знання й навички для виконання професійної діяльності у відомих або нових
ситуаціях відповідно до встановлених вимог.
У мистецькому вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх
режисерів естради та масових свят особливо важливе, на наш погляд, місце належить сценічному етюду. Значимість даного творчого процесу, як необхідного
фактора розвитку всього комплексу психофізичних даних майбутніх фахівців,
незаперечна.
Метою даної публікації є аналіз творчого процесу у роботі над сценічним
етюдом, що в свою чергу має особливе значення при створенні сучасного естрадного номеру.
Методологічною основою статті стали науково-теоретичні дослідження з
питань використання етюду та "етюдного методу" в театральній педагогіці та у
роботі актора над створенням художнього образу (праці І. Богданова, З. Короготського, К. Станіславського, М. Сулімова, Г. Товстоногова, А. Толшина,
В. Фільштинського, Л. Шихматова та ін.).
Аналіз театрознавчої та мистецтвознавчої літератури з теми дослідження
свідчить про недостатню розробленість питання щодо створення сценічного
етюду як важливого чинника народження сучасного естрадного номеру. Наукові дослідження найчастіше присвячені історичному розвитку естрадного мистецтва (Ю. Дмитрієв, С. Клітін, Є. Кузнецов, Л. Тихвінська, О. Уварова та ін.),
технології створення естрадного номеру (І. Богданов, В. Гребельна, І. Горюнова, О. Маркова, І. Шароєв та ін.), драматургії та режисурі естрадних видовищ
(І. Богданов, С. Борисов, І. Виноградський, А. Горбов, А. Житницький, В. Зайцев, О. Кужельний, М. Мельник, О. Рубб, Т. Тетеревкова, М. Шилов та ін.).
Театральні педагоги завжди приділяли особливу увагу сценічним етюдам.
К. Станіславський, приміром, пов’язує етюдну роботу акторів з фізичним самопочуттям. Також у роботі над роллю "етюдний метод" він вважав одним із головних. "…Природа, звільнившись від опіки, виконає те, що непосильно
свідомій акторській психотехніці", – так формулює призначення етюдів К. Станіславський [5, 342].
Для З. Короготського важливим фактором є історія дійових осіб, яку розповідає актор та принциповим є подієвий ряд етюду. "Правда життя", про яку
часто іде мова в театральній педагогіці, важлива, але тільки через розповідь того, хто виконує дію [3].
В. Фільштинський вважає етюд особливим полем, де немає кордонів для
творчості та імпровізації актора. Його "правда життя" є самоцінною. Актор імпровізує, завдяки внутрішньому відчуттю правди та змінює низку подій, не фіксуючи їх та не повторюючи в акторських пристосуваннях [6].
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Якщо в тому чи іншому тренінгу розвиваються найчастіше окремі якості,
то в етюді увесь спектр необхідних професійних якостей моделюється в одне
єдине естетичне ціле. Всі елементи психотехніки, а саме сценічна увага, емоційна пам’ять, відчуття правди і віра, спілкування, логіка і послідовність сценічної дії, сценічне самопочуття, оцінка факту, характерність, акторські
пристосування підкріплюються фантазією і уявою, без яких робота над елементами акторської майстерності не має сенсу та є творчо неповноцінною.
Можливо, деякі педагоги, які працюють з естрадними виконавцями або
студентами естрадної спеціалізації, будуть не згодні, але на наше переконання,
форма етюду, прийнята в театральній педагогіці, має для артиста естради, режисера особливе значення, оскільки дозволяє позбавитися схематизму, спрощеності, награвання і кривляння.
Як стверджував К. Станіславський, "велика і давнішня помилка артистів
полягає в тому, що вони вважають сценічним те, що є доступним слуху та зору
натовпу < ... > Хіба єдиний шлях спілкування людей між собою – зоровий і
слуховий?" [5, 183]. Кращі артисти на естраді дотримуються цього закону,
створюючи не лише гостру і умовну форму, яка необхідна на естраді, але й досягають внутрішнього світу, справжньої психологічної глибини.
Етюд є дієвим засобом акторськзго мислення. Коли стосунки одного,
двох або декількох "Я" у запропонованих обставинах достатньо загострені, дії
їхні ретельно відібрані, є точними й закінченими, створюється така життєва атмосфера, таке розуміння часу й місця, що етюд може стати художнім твором. В
цьому контексті треба мислити дієво-психофізично. Основа такого мислення
полягає в тому, що людина бачить усе крізь дію та призму зіткнення, саме тому
стрижнем етюду є подія.
У навчальному процесі, при підготовці студентів, робота йде над створенням різних видів етюдів. Виділимо деякі з них – на наш погляд, найбільш
застосовні до естрадного мистецтва:
1. етюд-імпровізація;
2. етюд-аналогія;
3. етюд-спостереження;
4. етюд-асоціація;
5. пластичний етюд;
6. етюд як засіб створення естрадного номеру.
Саме на останньому слід зосередити увагу. Відомо, що на естраді існує
особливий підхід до створення номеру. Як правило, номер народжується і зникає разом з виконавцем.
Відомий теоретик і практик естради І. Богданов підкреслює: "Естрада –
це мистецтво індивідуальностей" [2, 10]. Однак на сучасному етапі розвитку
шоу-бізнесу так звані "зірки" занадто швидко розкручуються завдяки рекламі,
телебаченню, піар-технологіям, у той же час швидко гаснуть і, як зауважує
І. Богданов, "про формування індивідуальності говорити не доводиться" [2, 10].
Іде штучний процес, а не вдосконалення своїх природних можливостей через
учбові заняття. Тому "фабрика зірок", як правило, призводить до того, що вико225
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навці дуже швидко забуваються, а хибкі творчі проекти закриваються. "Формулою естради завжди були "Розвага і користь". Естрада не може піти від розважальності, це її органічна властивість. Але саме складова розважальності, яка
вийшла сьогодні на перший план на шкоду художньому смаку, професіоналізму, тематизму, ідейній та моральній змістовності – порушила баланс самої парадигми мистецтва естради" [1, 23].
Найчастіше навчальний етюд пропонується самим студентом, хоча, безперечно, першоджерелом є завдання театрального педагога. Етюд, як правило, є
актом самостійної творчості студента. У цій роботі більш чітко виражена індивідуальність виконавця, що є однією з найважливіших умов естрадного номера.
Особливо важлива роль такого етюду у створенні драматургії естрадного
номера. Найчастіше, особливо в оригінальних роботах, драматург відсутній, і
це теж обумовлено специфікою естрадного мистецтва в цілому. Написати хороший сценарій естрадного номера, створити його драматургію можна тільки
тоді, коли матеріал пишеться на конкретну людину. В цьому випадку потрібно
знати весь потенціал виконавця, враховувати усі його творчі потенції.
Важливим є прояв авторських здібностей у майбутнього артиста естради,
які народжуються на перших етапах роботи над етюдом. Саме на початку виникнення режисерського задуму майбутньої творчої роботи це проявляється на
підсвідомому рівні, що в свою чергу є активним стимулом до розвитку драматургічних якостей. Власне, і цього теж вимагає особистісна природа естради.
В етюді, який є прообразом створення театралізованого естрадного номера, відбувається пошук характеру персонажа, його зовнішньої характерності,
естрадної маски. Зазвичай це робиться методом постійних проб, відмов, нових
пропозицій. Творчий пошук органічно властивий усьому педагогічному процесу і сприймається студентами абсолютно природно, як необхідна даність. На
жаль, на практиці, у роботі з професійними артистами, все виглядає інакше.
Власний досвід автора статті дозволяє констатувати той факт, що виконавці не
завжди позитивно ставляться до репетиційного методу. Можливо тому іноді із
студентських етюдів дуже часто виникають естрадні номери, які з часом входять до репертуару професіоналів.
Прикладом може слугувати студентська робота "За кулісами". При підготовці студентського заходу "Посвячення в студенти" було дано завдання придумати театралізований пролог. Відразу зазначимо, що студенти знайшли
безліч етюдних варіантів початку видовища з використанням різноманітних
прийомів, ходів. Нарешті, прийшли до спільної думки: глядачеві буде цікаво
бачити не лише те, що відбувається на сцені, а й те, що водночас діється за кулісами. Головним завданням, що стояло перед учасниками, було створення запропоновані обставини та знаходження для кожного виконавця свого характеру
і акторського пристосування.
На першому етапі йшла робота над створенням сольних етюдів, далі парних, і вже як кульмінація – перехід до загального групового етюду. Прозора супер-завіса була опущена – відповідно, використовувався прийом "четвертої
стіни". За кулісами один з акторів не встигав докурити сигарету і прямо з нею
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виходив до глядача, демонструвався етюд з сигаретою; хтось не встигав одягнути сценічний костюм або помилково приміряв не свій – і в такому вигляді
з’являвся на сцені – і т. ін. Завдяки прийому різкого контрасту між тим, що злагоджено відбувається на авансцені й "безладом" за завісою, виникала комічна
ситуація і відповідно – сміховий ефект у залі. Цей же прийом неодноразово був
використаний у інших роботах, а пізніше узятий на озброєння одним із професійних театрів.
До програми навчання режисерів естради та масових свят входять етюди
на тему "Люди – речі". У таких етюдах один студент грає річ або предмет, а інший – людину, яка з цією річчю тим чи іншим чином спілкується, оскільки річ
уособлена, вона так само, як і людина, реагує на події, у неї виникають відносини з людиною, оцінки, присутній внутрішній монолог; вона вступає з людиною у конфлікт, намагається вжити певні дії і т. п.
Прикладом може бути масовий етюд студентки першого курсу спеціалізації "Режисура естради та масових свят" Київського національного університету культури і мистецтв В. Струк. Однією з головних дійових осіб етюду була
машина. Особливість її полягала у тому, що всі складові частини від ременя до
колеса були живими. Кожна деталь жила любов’ю до свого господаря, всіляко
акцентуючи на цьому своїми діями (що виражалося у пластиці, міміці, звуках
"машини" і т. ін.) – було створено характер люблячої супутниці господаря. Для
формування в етюді конфліктної ситуації у роботу була включена студентка,
що виконувала роль коханої водія. У "машини" з’явилася суперниця (важлива
подія); конфлікт полягав у боротьбі за коханого. Кожна деталь машини противилася дівчині: двері не хотіли відкриватися або ж закриватися, заподіюючи дівчині біль; пояс її занадто здавлював; машина здійснювала різкі повороти, тим
самим завдаючи дискомфорт суперниці. У підсумку дівчина приймала рішення
кинути хлопця, що в свою чергу вирішувало конфлікт. У відносинах водія та
люблячої його машини знову панувала ідилія. "Машина" подолала серйозну перешкоду.
Як бачимо, головним вирішальним засобом виразності описаного етюду
була пластика, і досвід європейської театральної педагогіки спирається на пластичні тренінги та етюди, які беруть початок у практиках Є. Гротовського,
Ф. Дельсарта, Е. Жак-Далькроза, М. Чехова та ін.
Пластика, на наш погляд, є найбільш природним виразником почуттів.
Адже і в житті ми часто висловлюємо почуття за допомогою жестикуляції та
міміки там, де відчуваємо, що не можемо передати словами свої переживання.
Така якість жесту завжди відмічалась в естетичній науці: "Слово нас вчить, переконує, воно йде від розуму, звук і жест – від серця. Вони хвилюють нас, ведуть нас за собою. Інтонація і жест доходять прямо до серця < ... > жест і
інтонація – це мова самої природи; ми знаємо її від народження", – писав у
ХVІІІ ст. представник французької естетичної науки Ш. Батте [4, 399].
Пластичний етюд, так само як і естрадний номер, треба створювати таким
чином, щоб через пластику тіла, рухи, жести, пози, міміку була виражена думка
і задані почуття. Для нас це так само є важливим критерієм оцінки рівня пла227
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стичної культури естрадного виконавця. У вибраних запропонованих обставинах студенти повинні грати не самих себе, а придумані ними образи людей різного віку, зовнішньої та внутрішньої характерності, різних професій і т. ін.
На сьогоднішній день яскравим прикладом роботи над пластичним етюдом
та подальшим народженням естрадного пластичного номеру, майже єдиним професійним колективом в Україні є квартет "DEK.RU" (художній керівник Л. Черепахіна), який працює у жанрі пантоміми з елементами ексцентрики.
Вистави "Невагомість душі" та "Among people", пластичні номери "I love
you", "Небо", "Підводний світ" та ін. стали улюбленими, знайшли відгук в душах глядачів. Підтвердженням є участь цього колективу у багатьох творчих, у
тому числі благодійних проектах. Квартет "DEK.RU" формує особливий пластичний образ сучасного театру, піднімаючи рівень українського пластичного
мистецтва, без перебільшення, на світовий рівень.
Підсумовуючи сказане, підкреслимо, що робота над етюдами має особливе прикладне значення у підготовці мистецьких кадрів естради. Саме завдяки
цій діяльності студенти на практиці опановують поняття "пластичний художній
образ", "характер" та "характерність", "маска", "сценічна дія" і т. ін. Вирішальну роль, на думку автора, у цьому творчому процесі відіграє викладач та його
загальний культурний рівень, морально-етичні якості, харизма, художній смак.
Саме він ретельно створює специфічну атмосферу пошуку та реалізації задумів
студентів від самого початку до кінцевого втілення як самого етюду, так і відображення знайдених рішень в естрадних номерах.
Можна констатувати, що на сучасному етапі підготовки режисерів естради та масових свят вирішальною є взаємодія драматичного театру та естради.
Особлива увага концентрується на впливі акторської драматичної школи у визначенні основних принципів навчання та виховання режисера і актора естради.
Досягнення в педагогічному процесі психологічної достовірності існування артиста в естрадному номері у поєднанні з гостротою естрадної форми – ось суть
специфіки навчання творчих кадрів естради. Особливо це відчувається на початковому рівні, у роботі над акторським та режисерським етюдами.
Підкреслимо особливу значущість даного періоду, який закладає базис
школи і основою якого у навчанні є розвиток психофізичних якостей естрадного виконавця, а саме: віри у запропоновані обставини, сценічної уваги, кінострічки бачень, здатності до імпровізації, про що йшлося на початку статті.
Важливим є те, що особлива увага до усіх цих елементів обумовлена специфікою естрадної виконавської творчості, що знаходить своє концентроване вираження в роботі над естрадним номером.
Основне завдання розвитку акторської та режисерської освіти у галузі естрадного мистецтва, як не дивно це може прозвучати, полягає не у пошуку нових форм та інновацій, а у дбайливому збереженні кращих культурних
традицій, що існують в українській естраді.
На жаль, не можна у межах статті охопити увесь творчий процес роботи
над етюдами у народженні сучасного естрадного номера, усі методи творчого
процесу. Окрім етюдного методу, особливу роль відіграє робота над "зримими
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формами" (досвід Г. Товстоногова та кафедри режисури естради і масових свят
КНУКіМ), цікавим також, на наш погляд, є досвід педагога і режисера М. Сулімова в етюдах за творами живопису. Але ці проблеми стануть основою майбутніх досліджень з проблем сучасної української естради.
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ГУМАНІТАРНІ КОМУНІКАТИВНІ СИСТЕМИ
В КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ
СУЧАСНИХ ФРАНЦУЗЬКИХ КУЛЬТУРОЛОГІВ
У статті здійснено аналіз наукових підходів сучасних французьких культурологів, які
розглядають культуру як комунікативну систему та обґрунтовують змістовно-функціональні
контури гуманітарної комунікативної системи. Автор дотримується позиції французьких
вчених щодо феномену гуманітарної комунікативної системи як відображення специфічної
соціально-культурної взаємодії, що виникає у процесі соціально-культурної діяльності та
зберігається у результаті обміну інформацією між індивідами або їх об’єднаннями, сприяє
збереженню та розвитку духовної єдності людської спільноти.
Ключові слова: культура, гуманітарні комунікативні системи, сучасні французькі
культурологи, комунікація, комунікаційна система.
Корниенко Владислав Викторович, кандидат искусствоведения, профессор, ректор
Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств
Гуманитарные коммуникативные системы в контексте научного теоретизирования современной французской культурологии
В статье осуществлен анализ научных подходов современных французских культурологов,
которые рассматривают культуру как коммуникативную систему, определяют содержательнофункциональные контуры гуманитарных коммуникативных систем. Автор согласен с позицией
французских ученных в том, что феномен гуманитарной коммуникативной системы заключается
в отображении специфического социально-культурного взаимодействия в процессе социальнокультурной деятельности, в результате обмена информацией между индивидами или объединениями индивидов, который обеспечивает сохранение и развитие духовного единства человечества.
Ключевые слова: культура, гуманитарные коммуникативные системы, современные
французские культурологи, коммуникация, коммуникационная система.
Kornienko Vladyslav, Ph. D. of art, professor President of Kyiv municipal Academy of circus
and variety arts
Humanitarian communication systems in the context of scientific theorizing of modern
french culturologists
In modern scientific native and foreign literature, scholars pay much attention to various
aspects of the study of communication systems, including structural and functional analysis of existing forms of content and role in modern culture-genesis. Analysis of submissions on the studied
processes and reflections on the theory of modern culture with the need to push us to find a universal category, which would be absorbed specifically communicative displays different levels of scale
and at the same time would potentiality for humanitarian integration. At the intersection of these
two vectors is the phenomenon of humanitarian communication system as a reflection of specific
social and cultural interaction that occurs in the process of socio-cultural activities and has kept in
an exchange of information between individuals or associations promotes the preservation and development of spiritual unity of the human community.
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Modern french culturologist A.Mattelar, making a reflection of culture as a scientific category of
creative and practical actions in the well-known work "Cultural diversity and globalization" emphasizes
on updating the definition of culture in international conventions, including UNESCO. Philosophy, which
since 1980 as the basis for action and research UNESCO in culture has led to expansion of spheres of influence and opportunities for cultural policy, to understanding all the issues related to communication policy.
French culturologist L.Flory in work "Sociology of culture and cultural experience" represents
his vision of the dynamics of communication and content of the humanitarian system. In particular, he
notes that the content of modern humanitarian communication system formed by cultural industry.
L. Flory is a supporter of T.Adorno’s position on the "transformation of culture into a
commodity, which in turn affects the definition of the cultural act that comes to consumption, which
ultimately leads to the dissipation of the idea of culture."
The representatives of the Frankfurt School continued theorizing of humanitarian communication systems. So, opened by Frankfurt School prospects emphasized the political relevance and prolificacy of sociological notion of "critical theory" («Théorie critique»). T.Adorno somewhat critical of jazz,
to high contrast («musique supérieure»), and light music («musique légère»), but the fact remains - he
participated in the development of the sociology of culture, promoting the idea of "cultural industries".
L. Flory notes that this idea of T. Adorno, starting with A. Malraux, in turn, used the ministers of culture, constantly carried discourse on the future of culture and cultural industries in modern societies.
However, thanks to the emergence of a new culture of discourse, especially as good or product, it was
necessary to organize and conduct Cultural Studies («Cultural Studies»).
The basic component of the new European cultural discourse is the existence of popular cultural
industries and their place and role in the modernization of modern humanitarian communication systems.
Forming a unified cultural space in the middle of a humanitarian communication system for
all levels of the population is a big problem due to the existence of different social levels - with their
differences in customs, sexual orientation, ethnicity and so on. This cultural exploration, such as
France gradually get their recognition in other countries are rapidly developing. Scientists interested in the question: how culture related with social environment, age, habits, ethnicity?
"Building of cultural Universe" - a slogan of most developed countries in postmodern times.
Watching the world of cultural hybridization and erasing the boundaries between high and popular culture, classical culture and "cultural society» («tout culturel»), O.Donna, trying to combine industry
knowledge and socio-cultural behavior of the individual, creates his own vision of responsibility and
provides the transition from "three cultures" (legitimate, middle and popular) to model the "seven cultural worlds." At the same time he offers his own classification of artists in France, "people", "hereditary", "known" and those who are "first circle of high culture" and "the second circle of high culture."
In addition, O.Donna proposes to add a list with the notion of "recognized artists" and "outstanding
artists" of our time. This additional separation allows to distinguish between "classicism" and "modernism." During the Second Republic in France are beginning to born "seven French cultural worlds", the
newest emerging cultural and artistic environment of life of the individual.
Visiting performances and exhibitions, musical concerts and public readings forming three
spheres (or areas) on which the french cultural activist O.Donna builds his vision of modern culture
and cultural industries. He singles out seven cultural worlds in France.
In fact, on the agenda of the theory and practice of cultural education raises the problem of
cultural tastes, which eventually will become a basic factor of cultural consumer demand. Western
culturologists define "cultural tastes" as "habitus", the system of internal guidelines and aesthetic
needs in the field of consumer culture that have great historical background and look to the future.
For the treatment of culture P. Bourdieu uses the term "habitus," which is associated with
deeply hidden system for effectively work which does not require the intervention of human consciousness. He explains that people of the same social class usually have the same reaction. This interpretation allows to consider an individual depending on the social class to which he belongs. If you follow
the classification of M. Weber, there are three types of hierarchies in society that meet the economic,
social and political (wealth, prestige and power) – classes, status groups and parties. However,
Bourdieu ignore the multiplicity of social phenomena.
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Thus, the current culture is set of distinct cultures that are in constant and continuous dialogue
and interaction. Productive research methodology adequate theoretical interpretation of the dominant
trends in the progress of humanity in the era of globalization is a comprehensive cultural approach that
allows you to discover the culture and show how humanitarian communicative system that ensures the
reproduction, transmitting and development of viable meanings and achievements. In its ontological essence culture is not just a part of social life but the way of existence, the ability to declaration opening the
significance that represented by the concept of humanitarian communication systems that organize and
steer sensecreationing function of culture.These systems operate on a practical level, that arise as the basics of values in order of reality. They provide significant being a world in which there may be a human.
Keywords: culture, humanitarian communication systems, modern French cultural studies,
communication, communication system.

У сучасній науковій вітчизняній і зарубіжній літературі вчені приділяють
значну увагу різним аспектам дослідження комунікативних систем, зокрема
структурно-функціональному аналізу існуючих форм, їх змісту та ролі у сучасному культурогенезі. Аналіз уявлень щодо досліджуваних процесів, а також роздуми
над теорією сучасної культури з необхідністю підштовхують нас до пошуку
універсальної категорії, яка увібрала б специфічно-комунікативні прояви різних
масштабних рівнів і водночас мала б потенції для гуманітарної інтеграції. На
перетині цих двох векторів перебуває феномен гуманітарної комунікативної системи як відображення специфічної соціально-культурної взаємодії, що виникає у
процесі соціально-культурної діяльності та зберігається у результаті обміну
інформацією між індивідами або їх об’єднаннями, сприяє збереженню та розвитку духовної єдності людської спільноти.
Сучасний французький культуролог А. Маттелар, здійснюючи рефлексію
культури як наукової категорії та практичної творчої дії, у відомій праці «Культурна різноманітність та глобалізація» наголошує на актуалізації визначення поняття культура у міжнародних конвенціях, зокрема ЮНЕСКО. Так, дослідник
зазначає: «Рішення Національної Асамблеї ООН від 2001 р. за назвою «діалог
цивілізацій» або «культур» має розглядатися у світлі новітнього культурного
контексту» («La décision de l’Assemblée des Nations unies de placer l’anée 2001
sous le signe du «dialogue des civilisations» ou des «cultures» doit se lire à la lumière de
ce contexte»). У першому варіанті конвенції, культура була визначена як
«сукупність особливих духовних та матеріальних, інтелектуальних та емоційних
рис, які характеризують суспільство або соціальну групу та, крім того, охоплюють види мистецтва, літературу, способи життя, способи спільного проживання, систему цінностей, традиції та вірування» («l’ensemble des traits
distinctifs spirituels et matériels, intelectuels et affectifs qui caractérisent une société
ou un groupe social et englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les
façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et le croyances»,
Маттелар цитує) [9, 100].
Організація ЮНЕСКО представила оціночні показники культури та
культурної політики, сконцентровані переважно на матеріальній культурі,
досягненнях творчої діяльності, а також на предметах культури та інституціоналізованих і комерційних культурних послугах. 62 показники демонструють
«споживання» культурних предметів та послуг і лише 19 – культуру – як засіб
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спілкування. Вони включають «культурну діяльність та культурні індустрії»
(журнали, книги, бібліотеки, радіо, телебачення, кіно, музику), «традиції та культурну спадщину» (мови, усні традиції, знання та володіння традиційним ремеслом, стиль одягу, кухню тощо), «розвиток культурного обміну та зв’язків»
(культурний експорт, туристичний і кореспондентський взаємообмін, системи
зв’язку), репрезентація національних традицій в іншомовному середовищі – театральних вистав, музейних проектів та різних видів мистецтв. Щодо 19 показників,
то вони демонструють «цінності», ратифіковані у конвенції ООН з прав людини
(економічні, соціальні, культурні, художні, громадські та політичні права, права
дітей, запобігання дискримінації, міжкультурна взаємодія, рівність доступу
тощо) [3].
Визначаючи кінцеву мету цих показників, А. Маттелар посилається на
звіт з культури С. Фуккуді-Парр (2000 р.), яка зазначає, що метою є розширення
цих показників у «соціальних механізмах, які заохочують на життєздатність та
різноманітність культур, універсальну етику, участь у творчій діяльності, доступ до культури та повагу до культурної самобутності» [4, 120].
Редакція Конвенції пройшла складний шлях, який супроводжувала боротьба навколо розуміння змісту концепцій та понять, що поставили під сумнів
традиційне й давно затверджене міжнародною організацією їх розуміння.
Філософія, яка з 1980 р. покладена в основу дій та досліджень ЮНЕСКО
у сфері культури, призвела до розширення сфери впливу і можливостей
культурної політики, до розуміння усіх проблем, пов’язаних із комунікативною
політикою («...à autonomiser le champ des politiques culturelles et à délaisser les
problématiques liées aux politiques de communication») [9, 101].
Утім, Конвенція не може вважатися критерієм, на який мають орієнтуватися
громадські або приватні учасники, якщо останні візьмуть на себе відповідальність
не лише щодо реалізації культури, а й щодо розширення її меж. Так, у ст. 11 зазначено: «Сторони визнають засадничу роль громадянського суспільства в
охороні та заохоченні розмаїття форм культурного самовираження. Сторони заохочуватимуть активну участь громадянського суспільства у зусиллях з досягнення цілей цієї Конвенції» («Les parties reconnaissent le rôle fondamental de la
société civile dans la protection et la promotion de la divérsité des expressions
culturelles. Les parties encouragent la participation active de la société civile à leurs
efforts en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention») [3; 9, 101].
Французький культуролог Л. Фльорі [8] у праці «Соціологія культури та
культурні досвіди» репрезентує своє бачення динаміки та змісту гуманітарної
комунікативної системи. Він, зокрема, зазначає, що зміст сучасних гуманітарних
комунікативних систем формується великою мірою культурними індустріями.
Автор звертає увагу на те, що у дослідженні «Твір мистецтва в епоху технічного
відтворення» представник франкфуртської школи культурології В. Бенжамен
порушує важливі проблеми, через вирішення яких намагається з’ясувати: чи передає
фоторепродукція твору його «ауру»; що саме відбувається з репродукцією
творів, що вони втрачають свою унікальність, типову для класичного визначення
твору мистецтва; чи послаблюється культурна і «аурна» («auratique») цінність
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твору? М. Хоркхаймер [6] та Т. Адорно [1] ідеї В. Бенжамена вважали
песимістичними, хоча в них простежувалося прагнення уникнути занепаду
творів мистецтва, втрати ними цінності і подальшого призначення для широкої
публіки [8, 19].
Важливим чинником існування гуманітарної комунікативної системи
Т. Адорно [1] вважає масову культуру завдяки дедалі потужнішому впливу радіо,
народженню телебачення, важливості реклами і розвитку кінематографа. Для
Т. Адорно – учня віденського композитора А. Берга [7], якому він присвятив
свою монографію, – ідея культури та її аскетична концепція щодо необхідності
естетичного досвіду, опиняються під загрозою («l'idée même de culture et sa conception ascétique de l'expérience esthétique se trouvent menacées») [1; 8]. Щоб протистояти цій загрозі, Т. Адорно розпочинає серію наукових розвідок. Під час
виступу на конференції у 1963 р. він згадує, чому в 1940 р. вони разом із
М.Хоркхаймером [6] надали перевагу поняттю «культурна індустрія», а не поняттю «культура мас». Остаточно знявши всю двозначність з об’єкта свого
дослідження, вони намагалися з’ясувати особливості та здатність організованої
системи індустрії щодо її спроможності представляти продукти культури залежно від потреб мас [6].
Проект Т. Адорно продемонстрував, як «завдяки технічному прогресу і
концентрації адміністративних та фінансових можливостей виникає нова індустрія,
спроможна знищити будь-яку відмінність між, з одного боку – особистісним
засвоєнням традиції, а з іншого – інсценуванням привілеїв у елітарних та колективних розвагах» («en raison des progrès de la technique et de la concentration des
moyens administratifs et financiers, émergeait une nouvelle industrie capable d’effacer
toute distinction entre, d’un côté, une culture fondée sur l'assimilation de personnelle
de la tradition, et de l’autre, une mise en scène privilégiant le divertissement éphémère
et collectif») [8, 20]. Віднині стандартизація товарів, постійний пошук спецефектів,
раціоналізація процесу поширення стає ознакою того, що жодний культурний
витвір більше не зможе уникнути процесу його комерціалізації, тобто існування
у рамках вільного економічного простору.
Л. Фльорі є прихильником позиції Т. Адорно щодо «перетворення культури в товар, що, у свою чергу, впливає на визначення самого культурного
акту, який зводиться до споживання, що в кінцевому рахунку призводить до
розпорошення самої ідеї культури» («la transformation de la culture en
marchandise affecte la définition même d'un acte culturel en le réduisant à un acte de
consommation, provoquant au final le dilution de l'idée même de culture») [8, 21].
Представники Франкфуртської школи продовжили теоретизування
гуманітарних комунікативних систем. Так, відкриті Франкфуртською школою
перспективи підкреслили політичну актуальність та соціологічну плідність поняття «Критична теорія» («Théorie critique»). Т. Адорно дещо критично ставиться до джазу, до протиставлення високої («musique supérieure») і легкої
музики («musique légère»), проте факт залишається фактом – саме він брав участь
у становленні соціології культури, пропагуючи ідеї «культурних індустрій».
Л. Фльорі зазначає, що цю ідею Т. Адорно, починаючи з А. Мальро, по черзі
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використовували міністри культури, які постійно здійснювали дискурс щодо
майбутнього культури та культурних індустрій у сучасних суспільствах. Водночас саме завдяки появі нового дискурсу культури, насамперед, як блага або
продукту, виникла необхідність організації та проведення культурологічних
студій («Cultural Studies») [8, 47].
Базовою компонентою нового європейського культурологічного дискурсу
є існування популярних культурних індустрій, їх місце та роль у модернізації
сучасних гуманітарних комунікативних систем.
Індустріальна Великобританія вбачала розвиток у необхідності обговорення питань культури, яка розумілась як інструмент реорганізації травмованого механізацією суспільства або як інструмент окультурення розвинених груп
суспільства, або як основа національної свідомості. Джерела індустріальної
революції культурологія знайшла ще у критичній культурі буржуазного суспільства
ХІХ ст. Р. Вільямс запропонував генеалогію поняття «культура», починаючи з
романтиків і до Дж. Оруела, автора культового роману «1984», в якому він, використовуючи історичні терміни, сформулював думки, семантично пов’язані з
поняттями «культура», «маси», «натовп», «мистецтво».
Усі ці роздуми, якими були захоплені інтелектуали більшості країн Європи,
призвели, на думку французького вченого-культуролога, до Другої світової
війни, особливо завдяки фундаментальним працям Р. Хоггарта про стиль життя
робітничого класу, Р. Вільямса і Е. Томсона про матеріальну культуру [5; 8, 23].
Формування єдиного культурного простору в середині певної гуманітарної
комунікативної системи для всіх рівнів населення - велика проблема завдяки
існуванню різних соціальних прошарків – з їх відмінностями у звичаях, статевій
орієнтації, етнічній приналежності тощо. При цьому культурологічні розвідки,
наприклад, у Франції поступово отримують своє визнання, і в інших країнах вони
стрімко розвиваються. Вчених цікавить питання: як з культурою пов’язані
соціальне середовище, вік, звичаї, етнічна приналежність? Стиль життя молоді –
це своєрідна форма прояву опору? Як зрозуміти особливості сприйняття
телевізійних програм різною аудиторією? Так, опитування, проведені у Великій
Британії у 60-х ХХ ст. роках, змінили статус та визначення культури. Зацікавленість
народних мас дизайном, рекламою, аудіовізуальною продукцією, дозвіллям та
туризмом свідчило, що культурологія потребує звернення до терміна «культурний» («culturel»). Д. Шане порівнює цей новий вплив «культурного» («culturel»)
з поняттям «культурний злам» («cultural turn»). У такій перспективі культура
перестає бути екстраординарним компонентом соціального життя, а поступово
проникає у повсякденність [8, 24]. Саме проблема життєтворчості особистості
стає актуальною у сучасних європейських культурологічних студіях та соціальнокультурному житті.
«Будівництво культурного Всесвіту» – це гасло більшості розвинених
країн світу у постмодерні часи. Спостерігаючи за гібридизацією культурного
світу та стиранням меж між високою та народною культурою, класичною культурою та «культурним загалом» («tout culturel»), О. Донна, прагнучи об’єднати
галузь знань і соціально-культурну поведінку особистості, формує своє власне ба235
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чення відповідальності та пропонує здійснити перехід від моделі «трьох культур»
(легітимної, середньої та народної) до моделі «семи культурних світів» [8, 46].
Водночас він пропонує власну класифікацію митців у Франції: «народні»,
«спадкові», «відомі», а також ті, які входять до «першого кола високої культури» і «другого кола високої культури». Окрім цього, О. Донна пропонує доповнити перелік поняттям «визнані митці» та «визначні митці» сучасності. Такий
додатковий поділ дає змогу розмежувати «класицизм» і «модернізм» [8, 47]. За
часів Другої Республіки у Франції починають народжуватися «сім культурних
світів Франції», тобто формується новітнє культурно-мистецьке середовище
життєдіяльності особистості.
Відвідування спектаклів і виставок, музичних концертів та публічних читань становлять три сфери (або галузі), на основі яких французький культурний
діяч О. Донна вибудовує своє бачення новітньої культури та культурних індустрій.
Він виокремлює сім культурних світів Франції [8, 47].
Перший – «світ соціальної ізоляції» (або відторгнення, «l’univers de
l’exclusion»). Він складається переважно з жителів сіл та селищ, некваліфікованих робітників похилого віку або сільського походження. Вони не відвідують
культурні центри і залишаються осторонь ринків та культурної політики.
«Вилучені» з культури характеризуються повною відсутністю зв’язків зі світом
мистецтва та культури [8, 48].
Другий – «світ бідності» (або потреб, «l’univers du dénuement»). В ньому
знання щодо мистецтва та культури незначні; відвідування культурних місць є
радше винятком, ніж правилом. Однак дистанціювання від культурного життя не
таке радикальне, як у попередній групі, оскільки з’являється бажання соціальної
інтеграції. Культурна бідність типова для робітничих кварталів [8, 48].
Третій – «світ молодіжної культури» («la culture juvénile») охоплює молодь
від 15 до 20 років. Навіть якщо молодь по-різному реагує на діяльність медіа, її
стать, місце проживання, освітній рівень та навчання, а також щоденний контакт з
медіа, як правило, впливає на їх організацію у позанавчальний час [8, 48].
Четвертий – «світ «середнього француза»» («l’univers du «Français
moyen»), який організований навколо аудіовізуального простору (телебачення,
музика та кіно). Цей клас вподобав найбільш «видовищні» прояви високої культури,
однак ігнорує живі спектаклі (театр, концерти тощо). Традиційна позиція людей
щодо мистецтва, яка варіюється залежно від соціо-демографічних звичаїв, віку,
рівня освіти, диплому, місця проживання тощо, в цій групі має чітке розмежування
за приналежністю до робітників, міських службовців або топ-менеджерів [8, 48].
Три інші світи характеризуються «високим ставленням» до культури та
демонструють тісні зв’язки з культурним життям. При цьому їх інтерес до мистецтва та культури має різні прояви. Регулярне читання книг, відвідування
пам’яток культури, театрів або концертів класичної музики характеризує «світ
«класиків» («l’univers des «classiques»»). Переважно він складається з освічених
людей 45 років і найбільш поширений серед людей середнього класу, які
тяжіють до пізнання культури навіть через телебачення (перегляд культурних
телепередач, музичних каналів тощо). Загалом представники цього класу
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зберігають певну дистанцію щодо музичних хітів останніх років, до новітніх форм
творчого самовиразу митців, а також з недовірою ставляться до аудіовізуального
простору, що спостерігається навіть серед шанувальників телебачення [8, 48].
«Високий світ модерну» («l’univers cultivé moderne») вибудовується навколо людей, які цікавляться новими засобами творчого вираження, відвідують
концерти джазової та рок-музики, балети та кіно; читання книг є невід’ємною
частиною їх життя. Освічена молодь не цікавиться модними проявами культури, вважаючи їх занадто інтелектуальними (інтелектуально перенасиченими,
такими, що претендують на інтелектуальність).
«Включений у сучасність світ» (модний, «l’univers des «branché») складається
з ненаситних та широких у своїх смаках, поглядах, думках людей, які водночас
схильні до відбору лише кращої інформації, яка передається з вуст в уста. Ця
меншість, на плечах якої лежить левова частка культурного життя, складається із
культурно оснащених споживачів [8, 48].
Фактично, на порядку денному теорії та практики культури постає
проблема виховання культурних смаків, які врешті-решт стануть базовим чинником культурного споживчого попиту. Західні культурологи визначають
«культурні смаки» як «габітус», тобто систему внутрішніх естетичних настанов
та потреб у царині споживання культури, які мають величезне історичне
підґрунтя та погляд у майбутнє.
Одне з визначень поняття «габітус» дав П. Бурдьє, за визначенням якого
габітус вказує на «екстеріоризацію прихованої зовнішності» («l’extériorisation
de l'extérieur intériorisé»), або на «екстеріоризацію інтеріоризації зовнішності»
(«l’extériorisation de l’intériorisation de l'extérieur»). Ці два визначення є похідними
від культурної соціалізації, тобто габітус є дуальним феноменом, який формується
на основі досвіду та майбутнього [8, 60].
Як продукт минулого досвіду габітус характеризує внесок минулого у досвід
майбутнього, активізує минуле та передає його у користування (розпорядження)
майбутньому. Слово «розпорядження» («disposition») використовується для того,
щоб визначити структуру габітусу, тип його організаційної дії. Так, П. Бурдьє
пише: «Як продукт історії габітус – це індивідуальні та колективні методи
історії, щось дієве, здатне породжувати безліч методів (практик, досвідів) [8, 60].
Для трактування культури П. Бурдьє застосовує термін «габітус», який
асоціює з глибоко прихованою системою, для ефективної роботи якої не потрібне
втручання людської свідомості. Він пояснює, що люди одного соціального класу
зазвичай мають однакові реакції. Подібна інтерпретація дає змогу розглядати
індивіда залежно від соціального класу, до якого він належить. Якщо слідувати за
класифікацією М. Вебера, то в суспільстві існують три типи ієрархії, які
відповідають економічному, соціальному та політичному (багатству, престижу та
владі) – класи, статусні групи та партії. Однак П. Бурдьє залишає поза увагою
множинність соціальних явищ [2; 8, 61].
З просуванням в елітних колах нової технічної, наукової та менеджерської
культури відбувається трансформація статусу культури. Підтвердженням цього є
культурна криза серед викладачів-соціологів, що свідчить про те, що наявність
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диплома більше не передбачає культурну поведінку. Традиційна місія школи з
передачі культури відбувається на більш лояльному та спрощеному рівні, оскільки
прагматично налаштована молодь цілеспрямовано готується до конкретного
робочого місця та професійної спеціалізації. Зростає кількість «неосвічених
випускників» з молоді середнього соціального класу. При цьому можливість доступу до культури зростає, зокрема завдяки культурно-масовим заходам, ЗМІ тощо.
Однак, незважаючи на послаблення культу високої культури, моральні
цінності змінюються. Л. Фльорі зазначає: «Культурні індустрії розвиваються і
поступово відбувається їх реабілітація – переважно завдяки культурній еліті та
урядам» («Les industries culturelles se développent et sont progressivement réhabilitées
par une bonne partie de l'élite culturelle et les gouvernement») [8, 100-101].
Отже, сучасна культура залишається множиною самобутніх культур, які
знаходяться в постійному і безперервному діалозі та взаємодії. Продуктивною
дослідницькою методологією адекватної теоретичної інтерпретації домінуючих
тенденцій поступу людства в добу глобалізації є комплексний культурологічний
підхід, який дає змогу виявити і показати культуру як гуманітарну комунікативну
систему, що забезпечує відтворення, трансляцію і розвиток життєдайних смислів
і досягнень. За своєю онтологічною сутністю культура це не просто частина
соціального життя, а спосіб існування, здатність до проголошення-відкриття
значущості, що найкраще репрезентується концептом гуманітарних комунікативних
систем, які організовують та спрямовують смислоутворюючу функцію
культури. Ці системи діють на практичному рівні, постаючи категоріальними
основами порядку в ціннісній реальності. Саме вони забезпечують існування
світу значимого буття, в якому може існувати людина.
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Справжній масштаб вченого визначається
двома факторами – вагомістю його наукового
доробку та потужністю наукової школи, сформованої ним. Обидва названі параметри у Олени
Сергіївни Зінькевич, що святкує поважний ювілей
– на висоті. Автор десятка монографій, понад
двохсот наукових та сотні музично-критичних
статей, численних публікацій у вітчизняних та
зарубіжних енциклопедіях, упорядник та редактор багатьох наукових збірників, співавтор семи
підручників та навчальних посібників, – масштаби зробленого справді вражають. А якщо додати,
що у Олени Сергіївни не буває "прохідних" чи
"відчіпних" текстів, що навіть невелика стаття – це
завжди фрагмент загальної наукової концепції, – то
стає абсолютно зрозуміло, що будь-які суперлативні форми при характеристиці її наукового доробку не будуть перебільшенням.
Фактор другий – наукова школа. І тут ситуація аналогічна. Музикознавча
школа, створена О. С. Зінькевич, характеризується не стільки розмірами (серед
учнів О. С. три доктори і сімнадцять кандидатів наук), скільки своєю цільністю,
інноваційністю та інтегративним характером. Її коріння поєднує традиції
українського (О. Шреєр-Ткаченко, К. Майбурова, О. Малозьомова) та російського (М. Друскін, а через нього – Б. Асафьєв) музикознавства. Проблематика
дисертацій, захищених учнями Олени Сергіївни, продовжує пошуки Вчителя і
плекає її принципи, традиції, установки.
© Чекан Ю. І., 2015
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Випускниця Київської консерваторії (1966, клас О. Малозьомової та факультативно клас органу О. Петросянц), О. Зінькевич у 1970 році закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію на тему "Трагедії ІІІекспіра в
музиці драматичного театру" (керівники – М. Друскін та О. Шреєр-Ткаченко), з
того часу працює в Київський консерваторії/НМАУ. Захищена у 1986 році докторська дисертація "Українська симфонія на сучасному етапі у світлі діалектики традиції та новаторства (1970-ті – початок 1980-х років)", стала проривом у
сфері методології історичного музикознавства: тут було розроблено та апробовано на конкретному матеріалі новаторський метод генетико-типологічних досліджень та теорія спадкоємності та її механізмів у музиці.
До багатьох сфер наукових інтересів О. С. Зінькевич, пов’язаних з теорією
музично-історичної науки та українською музичною культурою, найприродніше
підходить характеристика "вперше".
О. Зінькевич однією з перших звернулася до проблем теорії музичноісторичного процесу (монографія "Динамика обновления", яка у 1987 році була
удостоєна Премії Мінвузу України "За кращу наукову публікацію", та серія
статей).
О. Зінькевич першою дослідила масив української симфонії 1970–1980-х років.
В її роботах докладно проаналізовано твори В. Бібіка, Б. Буєвського, В. Зубицького,
Ю. Іщенка, І. Карабиця, Г. Ляшенка, В. Сильвестрова, Є. Станковича, А. Штогаренка та ін., уперше визначено жанрові різновиди українського симфонізму,
його типологічні та драматургічні особливості.
Чи не найпершою О. Зінькевич почала писати про український музичний
авангард 1960-х років як про цілісне історичне явище.
Будучи активним учасником творчого процесу в Україні, О. Зінькевич
стала автором перших ґрунтовних праць, присвячених проблемам музичного
постмодерну.
Важливою сферою наукових інтересів Олени Сергіївни є російська музична
культура. Її розвідки про творчість А. Рубінштейна, про композиторів "другого
ряду", про соціокультурний контекст творів М. Глінки порушують проблеми,
які не висвітлювалися російським музикознавством, закладаючи фундаментальні
основи української музичної русистики.
Серед постійних наукових інтересів О. Зінькевич – музичне краєзнавство,
з найбільш вагомим свідоцтвом – книгою "Концерт и парк на крутояре…"; взаємозв’язки різних видів мистецтва (книжка "Якби Чехов був музикантом" та
статті "Діалог мистецтв", "Горные вершины Гете-Лермонтова в музыкальных
переводах от Варламова до Сильвестрова", "Русский лубок"). Ці ідеї та напрямки знаходять плідне продовження у роботах учнів Олени Сергіївни.
Наукові розвідки Олени Сергіївни друкуються в близькому та далекому
зарубіжжі (Бєларусь, Молдова, Латвія, Литва, Росія, Німеччина, Бельгія, Велика
Британія, Нідерланди, Швейцарія). О. Зінькевич – автор проектів та організатор
багатьох міжнародних конференцій, учасник міжнародних симпозіумів в Україні,
близькому та далекому зарубіжжі, у тому числі в Німеччині, Шотландії, Англії,
Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Італії.
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Важливою сферою діяльності ювілярки є музично-критична діяльність – і
творча, і організаційна. В статтях Олени Сергіївни висвітлюється творчість майже
всіх українських композиторів. Гострі, безкомпромісні критико-публіцистичні
виступи О. Зінькевич нерідко ставали центром дискусій, викликали незадоволення музичного начальства і навіть погрози на її адресу. Так було з її публікаціями з проблем української сучасної музики, української опери, критики,
публікаціями на захист В. Сильвестрова, І. Блажкова. Особливе роздратування
та звинувачення з ідеологічним акцентом викликали статті О. Зінькевич, де розкривалися архівні матеріали 1940-х та 1960-х років. За ці та аналогічні розвідки О. Зінькевич отримала у 1999 році премію журналу "Сучасність", на чолі
якого на той час стояв І. Дзюба.
У 1981-87 роках О. Зінькевич була позаштатним кореспондентом журналу "Советская музыка"; окрім яскравий власних статей займалась великою організаційною роботою (рубрика "Композитори розповідають") та створила і
очолила групу музикознавців, яка під колективним псевдонімом Оксана Музиченко публікувала в журналі огляди концертних сезонів Києва.
Публіцистичний хист О. Зінькевич яскраво виявися в її виступах на різноманітних Круглих столах, композиторських пленумах, дискусіях, коли в
1990-ті роки гаряче обговорювалось питання про майбутнє української культури
(у тому числі на семінарі ЮНЕСКО "Діалог культур", 1991). Не випадково саме
О. Зінькевич було доручено виступати від Спілки композиторів України на останньому композиторському з’їзді СРСР (1991). Її блискуча доповідь з гострою критикою керівництва союзної Спілки та пропозиціями України щодо реформування
композиторської організації зробила Україну безперечним лідером усіх з’їздівських
акцій. Цю доповідь (єдину з усього, що прозвучало на з’їзді) було опубліковано
найрадикальнішою газетою того часу – "Московские новости".
О. С. Зінькевич – видатний музичний педагог. Упродовж чверті століття
вона керувала створеною кафедрою історії музики етносів України та музичної
критики у Київській консерваторії. Саме тут під керівництвом і за безпосередньої участі Олени Сергіївни було реформовано відповідно до сучасних вимог
курс музичної критики; створено та впроваджено у навчальний процес НМАУ
ім. Чайковського нові спецкурси "Український музичний постмодерн у контексті сучасного мистецтва" та "Методологія історичного музикознавства".
Тематика наукових розробок учнів О. Зінькевич (34 дипломника, більше
20 дисертацій) пов’язана і з проблематикою її досліджень, і з недослідженими
проблемними зонами музичної культури.
Учні О. Зінькевич працюють у різних містах України та інших держав
(Росія, США, Польща, Німеччина, Мексика, Сирія, Канада, Швеція).
О. Зінькевич є членом ІМS (Міжнародного музикознавчого товариства), входить до дослідницької група IMS "Шостакович та його епоха"). Останні розробки в
цьому напряму – "Прогулки с Шостаковичем", "Шостакович как культурный герой
эпохи", "Слід О. Островського в "Катерині Ізмайловій" Д. Шостаковича".
Олена Сергіївна була членом колегій та наглядових рад Міністерства культури України, членом експертної комісії ВАКу та різних журі, Головою ДЕК
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консерваторій України, Росії, Молдови; неодноразово обиралася в керівні органи Національної спілки композиторів України (секретар СКУ, заступник голови
Київської організації, член правління, тощо). У 1991–92 роках вона очолювала
музикознавчу комісію СК СРСР, в роки перебудови та з отриманням Україною
незалежності брала участь у реформуванні СКУ і очолила групу по створенню
нового Статуту СКУ, який став основою того Статуту, що діє нині.
Просвітницька діяльність О. Зінькевич здійснюється у виступах з публічними лекціями, вступними словами, передачами на радіо. Її наукова та музичнопубліцистична праця отримала широке громадське визнання. Вона нагороджена
Грамотою (Подякою) Кабінету міністрів України (2003) та Золотою медаллю
Національної Академії мистецтв "За значні творчі досягнення" (2011).
Доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної
академії мистецтв України, Лауреат премії ім. М. В. Лисенка – і просто Вчитель. Вчитель, що ніколи не зупиняється на досягнутому, рухається вперед – і
надихає своїм прикладом, до характеристики якого найкраще підходять слова
назви її першої фундаментальної монографії – "Динаміка оновлення". Все це –
Олена Сергіївна Зінькевич.

О.С. Зінькевич з учнями різних років
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студент Національної музичної академії України
ім. П. І. Чайковського
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"…ДВА СЕРЦЯ, ДВА ГОЛУБИ СПІВЗВУЧНО ЗАТРІПОЧУТЬ…"
Долгих Ярослав Викторович, студент Национальной музыкальной академии Украины
им. П. И. Чайковского
"…два сердца, два голубя созвучно затрепещут…"
Dolgih Yaroslav, student of Tchaikovsky National music academy of Ukraine
"…two hearts, two doves, tremble in harmony..."

2015 рік багатий на знакові для української академічної
музики дати – ювілеї видатних композиторів.
В широкому ряді легендарних ювілярів своєю масштабністю
виділяються фігури беззаперечних корифеїв:
Жанна та Левко Колодуби відзначають
85 років від дня народження.

Творче та сімейне подружжя Колодубів – одне ціле в контексті музичної
України. Вже 60 років митцями рушать спільні стилістичні орієнтири, творчі
принципи та ідеї, спрямовані на розвиток вітчизняної культури. Вони впливають
одне на одного, а професійні покликання та іпостасі, заслуги і титули ділять на
двох: композиторська, педагогічна, культурно-громадська діяльність; звання народних артистів України, лауреатів премій ім. М. В. Лисенка, ім. В. С. Косенка,
ім. Мар’яна та Іванни Коць, членів-кореспондентів Національної академії мистецтв України… Марина Черкашина-Губаренко так говорить про союз Жанни
© Долгіх Я. В., 2015
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та Левка Колодубів: "Важко було б існувати під одним дахом двом творчим
натурам, якби ці двоє не були віддані один одному і якби творчість не стала їх
другим "Я" – живою потребою душі".
Значення ювілею потребувало відповідного святкування, яке й відбулося
на головній музичній сцені країни – у Колонному залі ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України. Особливо помпезної грандіозності в той вечір не
було, натомість відчувалась висока якість, першорядність, блиск події. Можливо,
це і на краще, адже інколи за урочистою обгорткою приховується фальш змісту.
Можна з впевненістю говорити про справжню елітарність ювілейного вечора. У фойє – ненав’язлива демонстрація біографічного документального фільму про творче подружжя Колодубів. В залі – нікого випадкового: друзі, колеги,
учні, родичі, прихильники... Щирі та теплі привітання від колег по Спілці композиторів та Академії мистецтв – М. Яковлєва, Є. Станковича, М. Чемберджі,
І. Щербакова, Г. Степанченко, О. Скрипника. На сцені – Національний камерний
ансамбль "Київські солісти". Диригує – народний артист України Володимир Сіренко. Панує дійсно камерна обстановка. І досягається вона не лише завдяки
складу виконавців та відповідним жанрам, а й через духовну єдність присутніх
у захопленні майстерно-блискучою музикою Колодубів.
Наслідуючи таку собі сімейну традицію святкування ювілеїв, подружжя
чесно розділило між собою програму концерту на два відділи.
В першій частині вечора звучала музика Жанни Колодуб.
"Жанна Юхимівна – талановитий композитор, яка у своїй творчості
охоплює майже всі жанри. Кожний новий твір автора – це абсолютно нова
музика, краса якої криється в природному висловлюванні при відсутності будьякої надуманості і штукарства" (Мирослав Скорик).
У доробку композиторки присутні майже всі жанри – від балету до романсу, від сюїти до обробки народної пісні. Не менш вражаючим виглядає також ряд
інструментів та виконавських складів, задіяних Жанною Юхимівною – орган,
хор, симфонічний оркестр, камерний оркестр, баян, гітара, тромбон, скрипка,
флейта, альт, труба, саксофон, фортепіано та ін. Великий внесок зробила мисткиня у розширення репертуару духових та ударних інструментів, педагогічного
репертуару та музики для дітей. У творчості Жанни Колодуб спостерігається синтез традиційного (неокласицизм, неофольклоризм) з особистим, свіжим та сучасним музичним мисленням.
Програма концерту розпочалася Партитою для струнних – неокласичним твором, у якому репрезентуються барокові принципи розвитку тематизму в
контексті авторської індивідуальності. А "родзинкою" першого відділення вечора став Концерт для альта і камерного оркестру. Цей меморіальний, біографічний твір присвячено пам’яті матері авторки – скрипальки та альтистки
Віри Войцицької, яка рано пішла з життя. Жанна Юхимівна втілила в музиці
відверту експресію, щемливі душевні переживання. Даний концерт – спосіб виплеску болю та емоційного навантаження особистості, її сповідь, монолог, молитва. Всю глибину емоційного тиску, оголеність болючого нерву та інтимність
спогадів зумів неперевершено передати лауреат міжнародних конкурсів Олександр
Лагоша (альт), який став посередником між задумом композиторки та залом.
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В другому відділенні зазвучала музика Левка Миколайовича – твори, що
влучно характеризують стилістичні та жанрові орієнтири його творчості, принципи композиції. "Левко Колодуб дійсно композитор, який посідає одне з передових місць у розвитку та історії створення сучасної музики, композитор,
який ніколи не займався модерном, композитор, якому завжди є що сказати"
(Ортвін Беннінгхофф, диригент).
Музика Л. Колодуба звучить по всьому світі. Його шанують за оригінальність, блискуче знання оркестру, жанрове різноманіття, стилістичну різносторонність. Якщо у творчості Жанни Юхимівни домінує камерна музика, то
Левко Миколайович, як композитор-симфоніст, концентрується на монументальних жанрах – симфонія, концерт, сюїта, опера, балет. Також він звертається
до музики для камерного, духового оркестрів, пише музику для театру, твори
для ансамблів та інструментів соло; оркеструє та редагує композиції інших
видатних митців.
Симфонія № 3 "В стилі українського бароко" для струнних, клавішних
та ударних продемонструвала стильовий принцип композитора, пов’язаний із
неокласицизмом. Знаковість твору полягає в тому, що це – один з перших в
історії української музики проявів необароко. Олена Зінькевич називає даний
твір "бурлескною симфонією", зазначаючи, що "в драматургії цілого простежується пунктир старовинної сюїти: бурре (гавот, менует), арія, жига".
Симфонія вражає мірою авторського переосмислення барокової стилістики – як
української, так і європейського зразка. Тут відчуваються традиції інструментальної музики Й. С. Баха, але основний тематичний концентрат пов’язаний з
українською музичною культурою XVII–XVIII століть – кантом, творчістю
Григорія Сковороди, скорбними духовними творами, сонатами Дмитра Бортнянського… Це ніби погляд сучасного митця на традиції українського бароко,
коли стильові орієнтири пропущені через призму суто авторського поводження
з матеріалом, вміння його презентувати по-іншому, по-своєму.
Симфонія написана для камерного складу, але в деяких місцях Лев Миколайович як справжній маг-чарівник створює ефект присутності симфонічного
оркестру, з усією тембровою повнотою та насиченістю звучання. Крім того, цей
твір – єдиний прецедент в українській музичній літературі, коли з метою досягнення яскравої оркестрової колористики використовується така велика кількість ударних інструментів: клавесин, рояль, челеста, литаври, дзвони, там-там,
великий барабан, тарілки, коробочки… Слід згадати і специфічні прийоми звуковидобуття (гра щітками по там-таму, глісандо литавр) – увесь конгломерат
таких оркестрових "фокусів" справжнього майстра виглядає дуже органічно,
цілісно і синкретично.
Ще один стилістичний стовп у доробку Левка Колодуба пов’язаний із
зверненням до неофольклоризму. Його в той вечір ілюструвала сюїта для камерного оркестру "Турівські пісні". Даний цикл – не просто обробки народних
пісень рідного села (Турівка Чернігівської області, звідки походить рід Колодубів) за допомогою сучасних засобів музичної виразності, а й твір, де індивідуальність митця виділяється яскравою оригінальністю. Колись саме цією сюїтою
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з шести мініатюр Левко Миколайович підкорив німецьку публіку – на одному з
концертів зал встав у захваті, скандував, відбивав долонями ритм…
Третій зріз таланту Л. Колодуба полягає у дидактичній ролі його творів,
що написані композитором, з одного боку, для розширення репертуару того чи
іншого інструмента, а з іншого – як навчальна ілюстрація до курсу інструментознавства та оркестровки (який Левко Миколайович протягом багатьох років
викладає в Національній музичній академії). Особливо яскраво ця позиція спостерігається в музиці для духових дерев’яних та мідних інструментів, до яких
митець ставиться з особливою любов’ю та шаною. Таке відношення визріло в
роки навчання у Харківській школі-десятирічці по класу кларнета (викладач –
Г. К. Риков), а потім реалізовувалось у творчому доробку композитора – для
духових інструментів ним написано близько півсотні творів: сольних та ансамблевих, дитячих та дорослих. Особливо виділяючи свій рідний кларнет (для
якого написано понад півтора десятки опусів), композитор охоплює всі духові
інструменти, крім флейти. З цього приводу, композитор жартома говорить:
"Флейту я віддав Жанні (Жанні Колодуб – Я. Д.)".
Левко Миколайович відчуває потребу в розширенні репертуару багатьох
інструментів і вважає, що така місія лягає на плечі композиторів. В даному контексті яскравим є приклад, що його любить наводити професор Колодуб на заняттях з оркестровки та інструментознавства: "Репертуар туби дуже скудний,
тому що композитори не вважають її сольним інструментом. От я і написав
для неї кілька творів, щоб довести, що вона ні чим не поступається ані трубі,
ані валторні…", – так, на прикладі одного інструмента, композитор висвітлює
своє кредо: якщо немає, то зроблю!
Концерт для фаготу і камерного оркестру – яскравий зразок реалізації
дидактичних прагнень композитора. Як досвідчений знавець, Левко Колодуб
доводить своїм твором, що фагот є повноцінним сольним інструментом, який
може втілити величезний спектр емоцій – від елегійно-ліричної задумливості до
скерцозно-токатної дієвості. Крім демонстрації блискучої техніки інструменту,
автор дивує слухача використанням специфічних прийомів гри, які, здавалося
б, не характерні для фагота (вібрато, гра інтервалами та ін.). Партія соліста у
виконанні Заслуженого артиста України Тараса Осадчого прозвучала майстерно і бездоганно.
Концерт для фаготу прозвучав кодою ювілейного вечора, який залишив
лише позитивні враження: оригінальна, завжди свіжа музика, високопрофесійне, натхненне виконання програми оркестром "Київські солісти" під орудою легендарного Володимира Сіренка, феноменальні солісти…
А посмішки на обличчях ювілярів свідчили: "Все вдалося!"
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[Книга Йова, 16:16; 17:9]

Пройти найтяжчі випробовування долі й зберегти чистим своє серце, не
втрачаючи надії та терпіння, під силу навіть не усім праведникам. Проте, існують все ж таки незламні, сильні духом особи – таким був Йов із старозавітної
біблійної легенди. Мабуть, саме завдяки справжнім праведникам наш світ ще
досі не загруз у безмежних наріканнях та відчаї. Приклад Йова дуже показовий
для сьогодення, й усім нам варто повчитись у нього мистецтву миру із дійсністю. Історія із Старого Заповіту про випробовування найправеднішого чоловіка на землі, служника божого Йова (не зважаючи на те, що Бог відібрав у нього
все, включаючи здоров’я, він не зрадив своїм ідеалам, не відрікся, за що був
щедро нагороджений: усі втрати були йому повернуті та примножені), у чомусь
співзвучна історії України. У найважчі часи, які випали на долю нашого народу
(війни, окупації, захоплення території, знищення населення, заборона державності, мови, культури, релігії, інших духовних цінностей), на зміну болісним
випробовуванням приходили хвилі національного піднесення, культурного відродження, зміцнення самосвідомості населення, – Україна, подібно Йову, щоразу виходила все більш сильною та загартованою.
Звернення молодих українських композиторів – Романа Григоріва та Іллі
Разумейка саме до цього біблійного сюжету для створення сучасного оперного
твору уявляється напрочуд символічним.
Прем’єра опери-реквієму "Йов. Мистецтво миру", що відбулася у Міжнародний день миру, 21 вересня, стала однією з найяскравіших музичних подій
цьогорічного ГОГОЛЬFEST`у і викликала настільки живу, позитивну реакцію
публіки, що була позапланово виконана вдруге (26 вересня). Неймовірний успіх
опери не був випадковим, адже висловлені в ній ідеї – надзвичайно актуальні
сьогодні та зрозумілі кожному, а виразність, професійність їх музичного втілення справили сильне враження на глядачів, викликаючи емпатію та відчуття
катарсису. Мабуть, саме з цієї причини у деяких відгуках та рецензіях це музичне дійство назвали "містерією".
Авторам твору вдалося дуже органічно поєднати мінімалізм та авангард,
риси неокласицизму та сучасні стилі неакадемічної музики – такі як тріп-хоп,
який, в свою чергу, є синтезом експериментального хіп-хопу, ейсід-джазу, ембіенту, психоделічного року та соулу. Застосування розширеної вокальної техніки (що базується на використанні повного спектру можливостей людського
голосу – від джазового та фольклорного вокалу до дихання, крику, шепотіння,
орлового співу та інших нетипових засобів звуковидобування) та тембрових
експериментів із препарованим роялем межувало із традиційною хоровою поліфонією. Не зважаючи на велику кількість синтезованих елементів, такий своєрідний мікст не викликав відчуття еклектичності або несмаку – навпаки,
сприймався дуже природно й слугував гармонійним наповненням не менш
складного жанрового синтезу.
Жанрові витоки, що поєдналися у "Йові", являють собою синтез далеких
за своєю природою зразків світської та духовної музики. Заявлений у різноманітних джерелах (афішах, програмах, синопсисах) як "опера для препарованого
роялю", "опера-реквієм", "музично-драматичний перфоманс", "Йов", по суті, є
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сценічною ораторією (до того ж камерною – за складом виконавців, але не за
масштабами художнього задуму та його втілення).
Як довели автори проекту, для вираження високих ідей зовсім не
обов’язково залучати величезний склад виконавців – потужні симфонічні оркестри, масштабні хори... Адже в мистецтві важлива не зовнішня ефектність, а глибина втіленої у творі думки. Серед виконавців вокальних партій – лише шість
осіб: сопрано Мар’яна Головко та Анна Марич, меццо-сопрано Олександра Мельє,
баритони Андрій Кошман, Руслан Кирш та Антон Литвинов. Функцію оркестру
автори доручили препарованому роялю (Роман Григорів та Ілля Разумейко), додавши віолончель (Жанна Марчинська) та ударні (Андрій Надольський).
На ораторіальну жанрову природу "Йова" вказує, перш за все, висока
етична проблематика, закладена в сюжетній фабулі першоджерела. Крім того,
це звернення до Біблійного сюжету, менш притаманне оперним лібрето, наявність читця та епічний тип драматургії: безпосередня драматична дія відсутня,
тож немає і конфлікту між героями (та й самих героїв, як персоніфікованих дійових осіб). Є тільки Йов та його духовний світ, у якому й відбувається морально-етичний конфлікт, боротьба із випробуваннями, із відчаєм та зневірою.
Але Йов – не ліричний герой (прекрасний тенор чи баритон), як можна було б
уявити. Образ Йова, внутрішній світ героя втілює музика, а "озвучують" усі виконавці. Партія Йова – це і хор, і солісти, і голос віолончелі, і звуки препарованого роялю.
Про все, що відбувається в житті Йова, слухачі дізнаються не з "перших
вуст", а від оповідача (Єлизавета Курбанмагомедова). У даному випадку партія
читця – розмовна, без зайвого пафосу речитативності або мелодекламації, натомість вона супроводжується лейтмотивом у фортепіано. Завдяки особливому
сценічному розміщенню читця над солістами та роялем, оповідь звучала дуже
переконливо й велично, наче з іншого виміру, згори.
Характерною драматургічною ознакою даного музичного перфомансу є
статуарність, що позначилася на сценографії. Виконавці співають та грають,
стоячи навколо роялю і майже не переміщуючись по сцені, що частково пояснюється необхідністю їх безпосереднього контакту з інструментом. Адже саме
препарований рояль, перетворений на лабораторію тембрових експериментів,
стає центром сценічної композиції. Він репрезентує народження нових звучань
завдяки використанню розширених можливостей інструменту, що досягається
грою піаніста та учасників вокального ансамблю на струнах, молоточках, корпусі інструменту паличками від ударних інструментів (малого барабану, маримби, литавр), трикутником, тарілками, монетами, ключами, пальцями та
нігтями, а також співом, спрямованим у корпус роялю.
Динамічність візуальної складової створювалась, в основному, завдяки
світлу та відеопроекції облич виконавців у реальному часі. Статичність сценографії, відсутність театральної дії є ще однією ознакою, що дозволяє говорити
про ораторіальність жанрової природи "Йова".
Окрім вищезгаданих жанрових витоків, у "Йові" чітко прослідковуються
зв’язки із канонічними вокально-хоровими жанрами духовної музики – реквіє249
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мом та месою. Зокрема, композиторами використано канонічні тексти реквієму
("Pie Jesu", "Tuba mirum", "Kyrie eleison", "Lacrimosa", "Requiem", "Agnus Dei",
"Lux aeternum"). З текстів меси, відсутніх у заупокійній, до "Йова" увійшли
"Credo" та "Gloria". Усі вони набули абсолютно нового, несподіваного звучання
(приміром, в "Kyrie" було цікаво обіграно перші два склади "Kyrі-Kyrі", які багаторазово повторювались, створюючи незвичайні сонористичні ефекти, нагнітання напруження; в момент кульмінації відбулась раптова жанрова модуляція:
в акомпанемент вклинився вальс – і це під час нібито молитви!).
Відзначимо роль хору (точніше, ансамблю солістів), який превалює над
сольними номерами й напрочуд точно передає душевні переживання та психологічні стани Йова. Хоровою прелюдією (№ 1) та увертюрою (№ 2) відкривається музичне дійство. Хор звучить у вузлових драматургічних точках ("Pie
Jesu", "Tuba mirum", "Kyrie eleison", "Credo II"). "Requiem", де хор продовжує
соло баритону, – начебто крик самотньої душі переводиться у загальнолюдський вимір загальної трагедії. Просвітлене, напівреальне хорове звучання "Lux
aeternum" завершує оперу, переводячи слухачів разом із Йовом до до залу, де,
піднімаючись сходинками, грали на тарілках – окрім незвичайного акустичного
ефекту, це створювало особливу звукову атмосферу, у якій оповитий з усіх сторін
звуковими вібраціями слухач відчував себе частиною дійства, ніби розчиняючись в музиці. Містеріальний характер завершального перфомансу остаточно
підкорив глядачів, які ще довго, наче зачаровані, залишалися на своїх місцях.
Аналіз жанрових ознак "Йова" як художнього феномену, а саме: звернення до старозавітного біблійного сюжету, висока етична проблематика, епічний
тип драматургії, статурність сценічного дійства, наявність читця та вагомість
функції хору – дає підстави стверджувати приналежність твору до жанру ораторії; застосування канонічних текстів заупокійної меси вказує на присутність
ознак реквієму. Тож, за жанром "Йов" є ораторією-реквіємом – подібний жанровий синтез зустрічається у "Каддіш-реквіємі" Євгена Станковича.
Один із авторів "Йова", композитор Роман Григорів поділився деякими
подробицями створення проекту.
- Романе, чому вас зацікавила саме старозавітна Книга Йова?
- Вона найбільш виразна книга, найбільш яскрава з усіх книг Біблії. Історія Йова уособлює в собі багато якостей – як і його особистість…
Взагалі у нас було декілька варіантів. Була ідея поєднати тексти з Книги
Йова, Апокаліпсиса, Книги Пісень, але коли ми почали працювати, то зупинились на одній. Нашу увагу привернула особа Йова – він складний, сильний,
концентрований…
- Розкажіть, будь ласка, як відбувався процес створення музики, адже ви
працювали удвох із Іллею Разумейком?
- З Іллею працюємо разом із 2007 року. Ми пройшли з ним разом багато
пов’язаного із арт-менеджментом, писали музику до спектаклів, поп-музику. У
нас дуже якісний композиторський унісон...
- Коли ви розпочали роботу на оперою? Це був проект спеціально для
ГОГОЛЬFEST’у?
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- Музику ми написали за два з половиною тижні! Насправді десь 20% матеріалу в нас було, а от усе інше – 80% створено за два тижні. За тиждень до
прем’єри зробили прогін і зрозуміли, що в такому вигляді твір залишати не можна. Виходило дуже академічно. Вирішили дещо змінити, "розрядити", адже
виходило дуже концентровано. Публіка не змогла б таке зрозуміти, тому ми
внесли вальс, тріп-хоп.
- Як відбувалась ваша співпраця із Владом Троїцьким? Він був ініціатором проекту?
- За місяць до прем’єри Троїцький запропонував (у якості сюжету) "Енеїду" Котляревського, де був номер Tuba mirum. Думали, що будемо писати музику до вистави "Енеїда", а через тиждень чітко вийшли на релігійний текст і
вже на наступній репетиції затвердили, що це буде "Йов". Сам не розумію, як
це сталося. Музика народжувалась на репетиціях. Виходило так, що створювалась музика – на репетиції вона виконувалась – і процес виконання породжував
новий музичний матеріал.
Нам обом як композиторам процес роботи з виконавцями дав важливий
досвід. Адже, як правило, яку б просту, доступну музику ти не писав, виконавець ніколи не відчує того, що ти відчуваєш і передаєш в музиці. Нам вдалося
знайти це відчуття – унікальний унісон між композиторами і виконавцями.
- Які у вас подальші творчі плани?
- У планах – не зупинятись на ГОГОЛЬFEST`і, не зупинятись на "Йові"...
Залишається побажати Романові Григоріву реалізації його задумів, а їх
творчому дуету з Іллею Разумейком – плідної співпраці та не менш вдалих результатів. Сподіватимемось, що "Йов" продовжить своє сценічне життя за рамками ГОГОЛЬFEST`у, адже це справді варте уваги явище у сучасному
музичному просторі України.
Символічно, що побажання Йова "О, якби записані були слова мої! Якби
ж то накреслені вони були у книзі, різцем залізним і оловом, – на вічні часи на
камінні вирізьблені були!" [Книга Йова 19:23] справдились: не лише у Біблії, не
на камені вони вирізьблені – закарбовані у тонкій, проте довговічній матерії –
музиці. Тож, прислухаємось до слів Йова і будемо наслідувати його приклад,
сподіваючись, що закінчаться для України гіркі випробовування й повернуться
втрати усі, ще й примножаться.
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