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THE WORKS OF JEAN SIBELIUS IN THE SYMPHONY CONCERTS 
IN KYIV (1902–1906) 

 
The article is based on reviews of the Kyiv Newspapers and deals with the first performances 

of Sibelius’music in concerts of the Kiev branch of the Russian Musical Society. These were such 
works as "The Swan of Tuonela", the Suite "King Christian II" and "Saga". The interpreters of 
Sibelius’ works in Kyiv were two outstanding conductors: Alexander Vinogradsky – the head of the 
Kyiv branch and Finnish composer and conductor Robert Kajanus who was invited to Kyiv to con-
duct the summer symphony concerts. 

Key words: Sibelius, Vinogradsky, Kajanus, symphony concerts, conductor, Kyiv. 
 
Зінькевич Олена Сергіївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії 

світової музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, член-кореспондент 
Національної академії мистецтв України 

Твори Яна Сібеліуса у київських симфонічних концертах (1902–1906). 
Базуючись на матеріалах київських газет, автор відтворює панораму перших вико-

нань музики Сибеліуса у концертах Київського відділення Російського музичного товариства. 
Звучали "Туонельський лебідь", сюїта "Король Христіан ІІ" та "Сага". Інтерпретаторами 
творів Сибеліуса в Києві стали два видатних диригенти: голова Київського Відділення РМТ 
Олександр Виноградський та фінський композитор і диригент Роберт Каянус, запрошений 
до Києва керувати літніми симфонічними концертами. 

Ключевые слова: Сибеліус, Виноградський, Каянус, симфонічні концерти, диригент, Київ.  
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Произведения Яна Сибелиуса в симфонических концертах Киева (1902–1906). 
В статье, базирующейся на материалах киевских газет, автор воспроизводит пано-

раму первых исполнений музыки Сибелиуса в концертах Киевского отделения Русского му-
зыкального общества. Звучали "Туонельский лебедь", сюита "Король Христиан ІІ" и "Сага". 
Интерпретаторами произведений Сибелиуса в Киеве стали два выдающихся дирижера: 
глава Киевского отделения Александр Виноградский и финский композитор и дирижер 
Роберт Каянус, приглашенный в Киев руководить летними симфоническими концертами. 
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The first performance of Jean Sibelius in Kyiv was held on the March 29th, 
19021 in the Extraordinary Assembly of the Kyiv branch of the Russian Musical So-
ciety (RMS) running by Alexander Vinogradsky. 

By that time Kyiv became a major musical center of the Russian Empire. The 
performances of the City Opera House (founded in 1868), the systematic symphonic 
and quartet assemblies, academic events of the Music School (founded in 1867) and 
numerous private schools, touring performances of Russian and foreign musicians – 
this is an incomplete list of the main sources of artistic impressions of the kievites. 
The activity of musical life and its high level are largely owed to the talented leader-

ship of Alexander Vinogradsky, the head of the Kiev branch 
of the Russian Musical Society (1888–1912) and permanent 
conductor of its symphony concerts2. 

Due to Vinogradsky the number of the concerts in-
creased, and their popularity was evidenced by the fact that 
many of the concerts had to be repeated because the theatre 
where they were held could not accommodate everyone. 

Vinogradsky performed all the symphonies, overtures 
and "Mass" (Beethoven), "Manfred" (Schumann), "Requiem" 
(Cherubini), "Episode from the an Artist’s Life" (Berlioz), "The 
Flood" (Saint-Saens). The ardent advocate of Tchaikovsky’s 
oeuvre, Vinogradsky performed his works nearly every event. 

Symphonies I, III, ІV, VІ, "Manfred", "Francesca da Rimini", "1812", Suite No. 3, 
Violin Concerto, Variations on a Rococo Theme, and "Elegy" were first heard in 
Kiev conducted by Vinogradsky. 

In the concerts of Vinogradsky there was the music of different epochs and 
schools. He said that "does not consider as necessary to send his likings only in favor 
of certain a priori principles <...>; but as a performer <...> he admires all good music, 
no matter what age, school and the direction it does belong"3. 

In the programs of his concerts were not only the famous authors (both left and 
living), but a wide range of participants of the contemporary musical process, includ-
ing Emil Sauer, Karl Goldmark, Christian Sinding, Johan Svendsen, Giovanni Sgam-
bati, Sigismund Stoyovsky, Johan Halvorsen, Andy Vincent and many others. 

The critique reviews at his concerts are very rapturous. Here is the review of 
the very first performance of Vinogradsky in Kiev (21.10.1889): "It's safe to say that 
we have not had such an orchestral performance <...> which succeeded in the de-
scribed concert, due to the talented conducting of the Kapellmeister of the symphony 
assemblies. <...> Each period and every detail found for themselves not only a thor-
ough external finishing, but also a relief aesthetic sense. All the program is known by 
our bandmaster by heart: sheet music was lying on the conductor’s stand apparently 
only for a form"4. Or from other reviews: "A lot of life, fire, a variety of shades in his 
performance <...> he is able to electrify the orchestra so much, that it is completely at 
the mercy of the conductor"5. Vinogradsky repeatedly toured in Europe (Paris, Antwerp, 
Vienna, Berlin), he was also invited to St. Petersburg, Moscow, Odessa, Kharkov. 
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The premiere work of Sibelius in Kyiv was "The Swan of Tuonela". The Kyiv 
musicians were familiar with the work of Sibelius namely on the performances in 
St. Petersburg and Berlin6, the reviews in the "Russian musical newspaper" (RMN) 
and the publications in the same RMN illuminating musical life of Helsingfors (Hel-
sinki), and just Sibelius was the main character of them. However for the general 
Kyiv’s audience his music was new. 

As it was practiced in Kyiv, the concert was widely announced by local news-
papers. In one of them the critic introduced the Finnish school of composition to the 
future audience, having named Järnefelt (in transcription of the newspaper it was as 
Gernefelt), Kajanus and Sibelius; he recalled the outstanding success of two sym-
phony concerts of Finnish music at the Paris World Exhibition (1900), called Sibelius 
as "the head of the Finnish composers" and unveiled the program of "The Swan of 
Tuonela"7. The "Kiev newspaper" reprinted the review of the "Russian musical 
newspaper" on the poem of Sibelius, having highlighted the arising parallels with the 
"Island of the Dead" of Arnold Böcklin: "The same dead expanse of the water, barely 
rippling, <...> the same chilly and sad glimpses of life"8. 

The special status of the Extraordinary Assembly of the symphony, where "The 
Swan of Tuonela" was performed, was highlighted by another two circumstances: 
1) it was the benefit of the orchestra, 2) all the works included in the program were 
performed in Kiev for the first time. In addition to the poem of Sibelius, it was the 
Symphony "Rome" (J. Bizet), "Easter Festival" by N. Rimsky-Korsakov, Suite from 
"The Nutcracker" (P. Tchaikovsky), Arioso from the opera of Vas. Kalinnikov 
"1812", aria from the opera "Manru" I. Paderevsky and musical picture "In the twi-
light" (N. Laduhin). The greatest success fell to the lot of Sibelius and Tchaikovsky. 

The most competent critic of Kiev Czeczott9 called the Sibelius' work as "the 
highlight of the program". "The play had an outstanding success, was artistically per-
formed <...> and repeated by general requirement"10. In his characterization of this 
"musical legend" (as it was called by the critic) Czeczott based on the features of 
emotional sounding of the natural landscape of Finland. "Extensive misty horizons, 
filled with gray granite, with countless lakes and dimly lit forests, positioning a spec-
tator to the deep thought; gloomy painting of the northern landscape imposes to them 
the sign of severity and bleak beauty. <…> Such a kind of music poem as "The Swan 
of Tuonela" could originate only in Finland, a morose country, attuned to the melan-
cholic contemplation, not alien to mysticism. The author‘s techniques harmonize with 
his task and mood; singing the swan, triumphantly floating on the waters surrounding 
the legendary "realm of the dead" in the Finnish mythology, Sibelius removed from 
his brass band all the vivid and bright elements of the upper registers (pipes, flutes 
and clarinets), having highlighted the alto oboe as a solo instrument (the singing 
swan) and formed of the group of string the whole phalanx of mournful voices, divid-
ing them into 13, sometimes into 14 parties. Extremely characteristic and new are the 
reverberation of the bass drum, emphasizing by the ominous rumble only a few epi-
sodes of the score"11. Having noted the quasi-strophic structure of the Swan’s "song" 
and its intonational connection with the theme of the Holy Grail in Wagner's "Parsi-
fal", Czeczott concludes: "Sibelius’ music legend has enormous power of inculcation: 
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it conveys the poetic melancholy of the Finnish world view and the nature better than 
the most trusty descriptions that treat this subject more or less specifically"12. 

The poem of Sibelius loved by the kievans did not go away from the repertoire 
of the Kiev orchestra13, and the interest in Finnish music culture received new impe-
tus, due to Robert Kajanus invited to Kiev in the same 1902 to conduct the summer 
symphony concerts. 

The outdoor concerts were a long tradition of Kiev. 
With the end of the winter season the orchestra (it was based 
on the Opera House orchestra) passed from the jurisdiction 
of the Russian Musical Society to the maintenance of the 
Kiev merchant club and moved to Merchants' Garden where 
from the beginning of May to the beginning (and sometimes 
up to the middle) of September every day (!) were given the 
concerts14 (in case of inclement weather, they moved into 
the hall of the Merchants Assembly15). Admittedly, "among 
the summer pleasure gardens of Kyiv the Garden of the 
Merchants Assembly undeniably takes the first place <...> 
First of all, a wonderful location on the high bank of the 
Dnieper River, overlooking a magnificent, grandiose view of 

the beyond the Dnieper spaces. Secondly. <...> the aesthetics of those pleasures that 
are offered to visitors (concerts and theatres). <...> The audience enjoys going to the 
Garden of the Merchants Assembly to breathe fresh air, admire the views and listen 
to the wonderful symphony orchestra"16. Even the vicissitudes of the weather, often 
interfering with the concerts ("involuntarily the musical reports about summer out-
door concerts are somewhat the meteorological records," the reviewers joked17) 
didn’t deter the music lovers. The complaints (if any occurred) were explained by ob-
jective circumstances: the silence in the concerts sometimes was broken by the whis-
tles of steamers from the Dnieper, the sounds of the hurdy-gurdy, inappropriately 
invading during the performance, and the noise of the crowd walking in the park. 

Welcoming the invitation of Kajanus as the head of 
the Kiev summer season, the newspapers reported that the 
orchestra (total number 60) together with the kievites in-
cluded the artists from Berlin, Hamburg, Leipzig, Helsing-
fors, and imperial theaters of Moscow and St. Petersburg18. 
In the bow group there were highlighted such names as Hol-
que, Seligmann, Cords, Föhström, and Veronesi (flute) and 
Boehm (French horn) of the wind players19. 

The Kiev reviewers characterized Kajanus as a "seri-
ous musician", "sensible and thorough Kapellmeister". "The orchestra performance 
conducted by Mr. Kajanus is distinguished, firstly, by simplicity and rigor; secondly, 
by accuracy in the details; thirdly, by clarity and carefully deliberated nuances"20. It 
was noted "an enormous repertoire, which no conductor in Kiev have had before, an 
excellent teamwork of the orchestra, the performance (in the most cases perfect) of 
the best works of the composers of all nationalities, without any preference to one 
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over another, great soloists, interesting programs for all stages of music education of 
the audience"21. 

Summing up the summer season, the reviewer of the "Kievskaya gazeta" ("The 
Kyiv newspaper") wrote: "Among all the bandmasters acted on the summer stage of 
our Merchant Assembly, above the others is the last one – Robert Kajanus. <...> In 
addition to the rich compositional abilities that put him together with the coryphaeus 
of the northern musicians, Mr. Kajanus has a great conductor’s experience due to a 
20-year leading the Helsingfors Philharmonic Society Orchestra. All his qualities 
were highly appreciated by Parisian audience, where he had been to during the last 
world's fair22. We put Mr. Kajanus in merit his intention to promote Finnish music 
which begins to gain the place in the overall European musical literature. It’s a pity if 
we lose Mr. Kajanus next summer"23. 

Kajanus introduced the kievites another opus of Sibelius – the Suite from the 
music to the play "King Christian II" of A. Paul (the concert was held on May 
13th,1902)24. According to Boris Yanovsky, the Suite is "of great interest due to its 
originality, freshness and audacity. The most curious fragments of the Suite "King 
Christian II" are two last parts (Musette and Ballade). Zibelius25 has a very good in-
terpreter of his ideas in the person of Kajanus"26. 

The Suite "King Christian II" entered to the repertoire of Vinogradsky, and was 
firstly performed by him on 10.01.1905 (two parts: Elegy and Musette were per-
formed then)27. In his review Czeczott drew parallels between the Elegy and "The 
Swan of Tuonela": "Here and there we are encountering with a manifestation of feel-
ings of melancholy <...>, but the grief [in Elegy] isn’t so tragic and doesn’t cause 
reflections on the "nirvana." <...> The denouement of the harmonious development of 
the work produces an extraordinarily soothing impression like a bright ray of conso-
lation and hope"28. "Musette" liked as an onomatopoeia related to medieval bagpipe. 
"The sounding of the play is nice, elegant and fresh"29. 

The "Sibeliana" of Vinogradsky was completed by "Saga" (the concert was 
held on 16.01.190630), which received an enthusiastic reception by the audience. 
A. Kanevtsev, a critic, known for his conservatism, even was a little offended for the 
works of Tchaikovsky performed at the same concert, and explained the Sibelius’ 
success that "Saga" "was written in the spirit of the latest trends of creativity"31. "In 
the play of Sibelius – he wrote – the flight of rich imagination, a variety of dense 
gloomy colors, and many new effects of the orchestration catches the eye. Individual 
episodes with more or less clear harmonic coloration are rare. In the most parts of the 
poem it can be observed the reigning of terrible chaos, some confusion of musical 
sounds to illustrate something like the Sabbath of all the dark forces accompanied by 
the raging elements. The play is written powerfully, in the modern spirit, responding 
partly to the modern moods. Heaven knows if it can leave a strong impression for a 
long time"32. 

Kanevtsev’s prejudice against the "latest trends", which he saw in the poem of 
Sibelius, is especially felt on the back of the appraisal, which was given by the "Rus-
sian musical newspaper" (the author is likely A. Ossovsky) to this "play full of life 
and imagination" the day before: "The play of that Finnic Korsakov – Sibelius – 
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amazed by its bold originality and orchestration impressionism. However the musical 
content is very interesting too. We don’t know the programmatic value of this "Tale", 
but without any program the sounds are sweeping as the scenes composed into poetic 
images. The general character of this very solid poem developed from the folk songs 
is dark and ominously wild. The music comes to demonic frenzy, to shamanism. 
Something spontaneous, exuberant, swivel, the whole Horde of clumsy and mysteri-
ous polar demons, some orgiastic carnival of the evil and yearning souls, dizzying 
flurries to self-forgetfulness, then something plaintive, tearful and lonely, and again 
nightmarish dance of drunk, mammal-like devils. The orchestra becomes quite infer-
nal not in the sense of thunder and noise, but in the sense of gloomy and sinister 
greyness and magic identity of the flavour"33. 

After 1906 because of the conflict between the Kiev branch of the RMS and 
the City Council, the Kiev Department did not conduct symphonic events. Other so-
cieties were engaged with their organization, and the guest performers conducted the 
concerts. The works of Sibelius were absent in their programs. On April 17, 1912 Vi-
nogradsky again conducted the Kiev orchestra and was greeted by "a loud ovation of 
the audience"34, but this concert was the last in his life. On October 3rd, 1912 he died. 

The life of Sibelius’ music in Kiev would be continued in Soviet times, but the 
prominent conductors Alexander Vinogradsky and Robert Kajanus will forever re-
main in the history of the "Kiev Sibeliana" as those who discovered for the kievites 
the music of the great Finn and the first of his outstanding interpreters. 

 
Notes 

 
1 All the dates are done according to the Julian calendar. 
2 Born and raised in Kiev, Alexander Vinogradsky (1855–1912) in 1876 graduated from the 

Law Faculty of the Kiev University, then studied at the Moscow Conservatory (Nikolai Rubinstein), 
the St. Petersburg Conservatory (composer Nikolai Solov’yov), and also took lessons from Milii 
Balakirev. In 1884–1886 he led the orchestra and College of Music in Saratov. It’s his work to a 
large extent contributed to the reorganization of the Kiev music school into the conservatory, which 
opened in 1913. 

3 Russian musical newspaper. – 1894. – № 10. – Р. 210. 
4 Kiyevlyanin (The Kievite), 1889, 26.10. 
5 Kiyevskoye Slovo (The Kiev Word), 1891, 10.04. 
6 For example, one of the Kiev critics, to complete his note announcing the upcoming con-

cert of Sibelius, wrote: "This is a highly original composer, whose works I have listened to a lot in 
Berlin" /Kiyevskaya Gazeta/ (The Kiev Newspaper), 1902, 20.03. 

7 "Tuonela is the realm of death, the underworld in Finnish mythology. That realm is sur-
rounded by black waters of the wide river where the swan of Tuonela floats, and its song sounds 
bleak..". Kievlyanyn (The Kievite), 1902, 29.03, № 88 (unsigned). 

8 Kiyevskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1902, 20.03. 
9 Victor A. Czeczott (1846-1917) is a music critic, pianist and composer. Among his teach-

ers were A. Henselt, A. Villoing, and A. Serov. In 1883–1908 he lived in Kiev. He taught piano at 
the Institute for Noble Maidens, and the history of music at the Music School. He also was a re-
viewer of the newspapers "Kievlyanyn", "Zarya" ("The Dawn"), "Kiyevskaya Gazeta" ("Kiev 
newspaper"). In 1908 he went to St. Petersburg. In the concerts of the Kiev Branch there were per-
formed his Symphony No. 2, the symphonic picture "The Steppe", and a string quartet. He is the 
author of the book "A twenty-fifth anniversary of the Kiev Russian Opera". – К., 1893. 
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10 Kiyevskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1902, 13.04.1902. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 In particular, it was performed by Vinogradsky on 01.26.1904 and, as noted, "impressed a 

lot". Kiyevskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1904, 26.02. 
14 In 1902 they continued until August 31st. 
15 Today is the М. Lysenko Column Hall of the National Philharmonic of Ukraine. It was 

built in 1882. 
16 Kievlyanyn (The Kievite), 1901, 22.05.  
17 Kievlyanyn (The Kievite), 1900, 30.07. 
18 See "Russian Musical Newspaper", 1902, № 22-23, column 600. 
19 Kiyevskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1902, 5.06. 
20 Kievlyanyn (The Kievite), 1902, 18.05. The author of the comment is Boris Yanovsky 

(1875–1933), a composer. Until 1910 he lived and worked in Kiev as a conductor, teacher and mu-
sic critic. 

21 Kiyevskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1902, 5.08. 
22 World Exhibition in Paris in 1900. 
23 Kievskaya Gazeta (The Kiev Newspaper), 1902, 31.08. 
24 It was also performed there the Symphony G Major (Haydn), the excerpts from "Parsifal" 

(Wagner), prelude to "The Flood" (Saint-Saens), and "Serenade" (Volkmann). 
25 Sometimes the name of the composer was transcribed so in the Russian editions. 
26 Kievlyanyn (The Kievite), 1902, 18.05. 
27 Sibelius’ surroundings in this concert were as follows: Symphony "From the New World" 

(Dvořák), numbers from "Lohengrin", "Valkyrie" and "Miracle of Good Friday" (Wagner), overture 
to "Oberon" (Weber) and "Aeolian Harp" (Berlioz). 

28 Kievlyanyn (The Kievite), 1905, 14.01. 
29 Ibid. 
30 There were also performed Suite No. 1 op. 43 (Tchaikovsky), Concerto For Three Pianos 

and Orchestra in D Minor and Aria for String Orchestra (Bach), Rigaudon (Rameau), the overture 
to "Genowefa" (Schumann). 

31 Kievlyanyn (The Kievite), 1906, 19.01. Alexander Kanevtsev (1870–1929) – a pianist, 
composer and critic. He graduated from the Kiev School of Music. He taught the musical and theo-
retical subjects at the Kiev music school.  

32 Ibid. 
33 Russian Musical Newspaper", 1905 № 50, column 1237. The comment to the concert held 

on December 3rd, 1905 of the St. Petersburg branch of IRMS. Leopold Auer was as a conductor.  
34 Kievlyanyn (The Kievite), 1912, 5.10. 
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STRAVINSKY’S DIALOGICITY 
 
Stravinsky’s dialogicity is considered in the article in the broader cultural context of the era 

of "the end of the Renaissance and the crisis of humanism" (N. Berdyaev). The activation of dia-
logical potencies in European culture from the late 19th and early 20th centuries found in the works 
of Russian masters the most complete and consistent objectification. Stravinsky's cultural "standing 
outside" (M. Bakhtin), cultural "wandering" (V. Bibler) turn him into a personification of the crea-
tive universality of the 20th century. 

Key words: Stravinsky, dialogue, standing outside, wandering, universality, Berdyaev, Bakhtin, 
Bibler. 

 
Гливинський Валерій Вікторович, доктор музикології (Нью-Йорк, США). 
Діалогічність Стравінського. 
Діалогичність Стравінського розглядається в статті у широкому культурному кон-

тесті епохи "кінця Ренесансу та кризи гуманізму" (М. Бердяєв). Активізація діалогичних 
потенцій європейського мистецтва кінця ХIХ – початку ХХ століть знаходить у творчості 
російського майстра найбільш повне й послідовне вираження. Культурна "позазнаходжува-
ність" (М. Бахтін), культурне "мандрівництво" (В. Біблер) Стравінського перетворюють 
його на уособлення творчого універсалізму ХХ століття. 

Ключові слова: Стравінський, діалог, позазнаходжуваність, мандрівництво, універ-
салізм, Бердяєв, Бахтін, Біблер. 

 
Гливинский Валерий Викторович, доктор музыкологии (Нью-Йорк, США). 
Диалогичность Стравинского. 
Диалогичность Стравинского рассматривается в статье в широком культурном 

контесте эпохи "конца Ренессанса и кризиса гуманизма" (Н. Бердяев). Активизация диало-
гических потенций европейского искусства конца ХIХ – начала ХХ веков находит в творче-
стве русского мастера наиболее полное и последовательное выражение. Культурная 
"вненаходимость" (М. Бахтин), культурное "странничество" (В. Библер) Стравинского пре-
вращают его в олицетворение творческого универсализма ХХ века. 

Ключевые слова: Стравинский, диалог, вненаходимость, странничество, универса-
лизм, Бердяев, Бахтин, Библер. 

 
With every passing day Stravinsky’s central position in the musical culture of 

his time stands out all the more clearly. The 20th century, especially its first half, can 
be defined as "the time of Stravinsky". It is precisely in the creative work of the Rus-
sian master many artistic tendencies of his time found their most complete and con-
sistent expression. Many, but not all. Just as in the late Renaissance period when the 
most general artistic ideas of the time were expressed not only by Palestrina, but also 
Lasso, and just as the first half of the 18th century is primarily associated with the 
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creative work of Bach and Handel, the first half of the 20th century belong not only 
to Stravinsky, but also to Webern. 

It seems that it is not Schoenberg, but Webern, who, by the sharply delineated 
originality of the sound world he created and by the esoteric nature of his general ar-
tistic position, presents a true historical alternative to the exoteric Stravinsky, who 
was open to diverse artistic influences. Stravinsky, like Lasso and Handel, is an ex-
traverted artist, inclined to change his place of residence and travel around the world, 
sampling many musical cultures and interacting with a huge number of people. In 
contrast, Webern personifies the introverted creative type, who confines himself to 
the boundaries of his own country and is less inclined toward moving about, prefer-
ring instead to remain within a rather narrow circle of like-minded individuals. 

Despite the difference in their internal psychological make-up, both extrovert 
and introvert types share similarities in their higher creative manifestations. Travers-
ing different paths, they arrive at a common goal – the creation of a personal and 
unique artistic micro-world, through which the macro-world of the culture they have 
been raised in reveals its essential features. In our profound conviction, it is precisely 
the micro-worlds of Stravinsky and Webern, complementing one another, are the 
most adept at creating a reliable picture of European music in the first half of the 20th 
century for future generations. 

Webern passed away in 1945, Stravinsky in 1971. The life of the Austrian mas-
ter chronologically coincided with an era that he came to personify. The Russian 
master, on the contrary, outlived his time. It is namely this circumstance that puts a 
special stamp on Stravinsky’s creative output of the 1950s-1960s. The mentality of 
the artist, who stepped into the role of "living history," and the forms of his musical 
self-expression in a new musical language situation – these, as well as many other as-
pects of his late work – are inextricably linked with the fundamental traits of the 
composer’s artistic thought, which manifested themselves in the first half of the 20th 
century. One such trait was the Russian master’s predisposition to dialogue, prede-
termined by the conditions of his creative formation. 

Stravinsky’s creative formation coincided with an overall crisis of artistic cul-
ture in Europe. In his historical-philosophical conception, N. Berdyaev defines the 
19th century, especially its second half, as the "end of the Renaissance and the crisis 
of humanism." The outstanding Russian philosopher broadly interprets the concept of 
the Renaissance, implying by it the whole period of New Time (1300s–1900s) in 
European culture. Beginning with the 14th century, the history of Europe, according 
to N. Berdyaev, is permeated with the spirit of humanism. He sees in the phenome-
non of humanism a deep internal contradiction, conditioned by the aspiration of hu-
man individuality toward self-affirmation, which essentially negates the view of a 
person as an image and a likeness of God. The hypertrophy of the individualistic 
principle inevitably leads to "…demoralization [corruption] of the person, because a 
person, who has set out on the path of exclusive self-affirmation, when he stops rec-
ognizing a higher principle, when he recognizes himself as a self-contained being, 
destroys himself by an inescapable internal dialectic, negates himself." The triumph 
of individualism, shaking human personality and placing in doubt basic humanistic 
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values, finds, in N. Berdyaev’s opinion, its most complete objectification in the phi-
losophy of F. Nietzsche. [2, p.p. 116, 108-110, 119-121]. 

The root of many woes of European culture of the late 19th and early 20th cen-
turies N. Berdyaev sees in the weakening ability toward dialogue. "When a person 
recognizes nothing except himself, he stops feeling himself, because in order to feel 
himself, he has to recognize and not himself, in order to be an individuality until the 
end, he has to recognize not only another human personality and individuality, has to 
recognize a divine personality," emphasizes the Russian philosopher [2, p. 120]. 

The dialogue as interaction of different substances is one of the fundamental 
traits of human existence and thinking. Outside a dialogue with another human being, 
with the surrounding world, a person cannot consist as a social, rational creature. "To 
think means to become a different person (or a natural object – rock, wood) such that 
both you and the other person (rock, wood) remain in their places, stay the same, but 
your becoming an "object" in reality proceeded as internal dialogue of "I" and the 
"other I" [3, p.p. 378-379]. 

Developing the many-centuries tradition of European philosophy (beginning 
with antiquity), V. Bibler insists upon "the decisive role of logic of dialogue in the 
development of creative thinking." The author is convinced that the form of an inter-
nal dispute is the only logical form of creative thought: "I assert something. ‘I’ reject 
this something and put forward a different assumption. I, in reply, strengthen my ini-
tial arguments, but at the same time ‘I’ develop my reciprocal assumption…In short, I 
think" [4, p.p. 8, 70]. 

Orienting himself on the formula "logic of creativity = logic of inner dialogue, 
conversation of internal collocutors," V. Bibler examines the dialogical intellect of 
New Time as a systemic phenomenon, based on: 

■ dialogue of intellectual abilities (reason-mind-intuition); 
■ dialogue of the theoretic and philosopher within a single theoretical creative 

mind; 
■ dialogue of a theoretical and aesthetic mind, flowing out of unity and con-

tradictions between theoretical and artistic creativity; 
■ dialogue of the culture of thinking of New time and any other culture (an-

cient, Middle Ages, near future). 
The many tendencies in the development of European musical art on the cusp 

of the 19th and 20th centuries were based on the activation of its dialogic potentiality. 
Thus, the dialogue between the stages of "today" and "the day before yesterday" in 
the development of European music conditioned from an aesthetic and language point 
of view the classical tendencies of the end of the 19th and beginning of the 20th cen-
turies, as well as a later neoclassicism. Involving in the dialogue the oldest layers of 
European folklore permitted composers of a neo-folkloristic orientation to give the 
musical language of the 20th century a more universal, "supra-individual" character. 
A dialogue-polemic and a dialogue-denial by several 20th century composers of an 
artistic heritage of the 19th century predetermined the radical-innovative character of 
their creative aspirations, leading to the creation of language and compositional sys-
tems, fundamentally different from traditional tonality. A completely new phenome-
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non was the persistent interest by a number of figures from Europe’s musical culture 
at the turn of the centuries to the art of non-European civilizations. Dialogue with the 
cultures of the East, Asia, Africa, North and South America helped to overcome the 
egocentric self-isolation of European music. 

Stravinsky’s central position in musical culture of the 20th century is defined 
by many factors. One, however, merits special attention. This is the reflection in his 
compositions of the entire variety of dialogical forms of musical culture contempora-
neous to him. Indeed, in one form or another, Stravinsky’s creative work correlates 
both to the musical "day before yesterday" and the oldest forms of folklore, to the 
new language systems and culture of non-European civilizations. Thus, the Orient 
theme (in a European interpretation, naturally) found its embodiment in the opera The 
Nightingale and in Three Japanese Lyrics. The stylistics of jazz was the foundation 
for Ragtime for 11 Instruments, Piano-Rag Music and Ebony Concerto. The poetics 
of ancient Slavic folklore defined the artistic countenance of a majority of composi-
tions in his Russian period. A revival of the ideals of pre-romantic art formed the 
foundation of aesthetics in the neoclassical stage of Stravinsky’s creative evolution. 
Even the achievements of "sound technique progress" (a term used by M. Aranovsky) in 
20th century music were not alien to the composer, who turned to serialism in his 70s. 

The variety of dialogical forms, peculiar to the Russian master’s creative out-
put, is by no means accidental. It is laid in the nature of the composer’s creative per-
sonality, which entered into dialogue with the widest circle of world musical culture. 
The culture of the East, jazz, the oldest strata of folklore, the musical art of the Ren-
aissance, Baroque and Classicism, the serial technique – all these formed a circle of 
phenomena, opposing Stravinsky’s unique individuality at various stages of his crea-
tive evolution. A dialogue with them defined the tendency of artistic yearnings of the 
composer and unique quality of his creative method. 

For a comprehension of the dialogical foundations of Stravinsky’s creative 
method, one of the most important ideas of M. Bakhtin – the idea of standing outside 
– plays a fundamental role. In his "Response to a Question from the Editor of Novy 
Mir," M. Bakhtin writes the following: "In the sphere of culture, standing outside is 
the most powerful lever of comprehension. A strange culture only in the eyes of an-
other culture reveals itself more fully and more deeply (but not in all its entirety, be-
cause other cultures will come, which will see and understand even more). One 
meaning reveals its depths, encountered and touched with another, foreign meaning: a 
dialogue is started between them, which overcomes the reserve and one-sidedness of 
these meanings, of these cultures" [1, p. 354]. 

The Bakhtinian idea of standing outside stems from the understanding of cul-
ture as a dialogue of cultures. M. Bakhtin views any culture as "a phenomenon, not 
having its own volume, existing only on the edge, that is, only in the context of an in-
tercultural dialogue." An intercultural dialogue as an actual form of discovering the 
semantic abundance of any culture is realized not in and of itself, but in the bright 
field of consciousness of an artistically thinking individual. Such possibility springs 
from the ability of creative consciousness to go out onto the periphery of its own cul-
ture, to overcome its boundaries and break out into intercultural space. A decisive 
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condition of soaring in intercultural space is, as V. Bibler justly noted, "knocking out 
from usual civilized, formational and social connections and dooming to communica-
tion of the street and station." Only one who "turned out to be an outsider of civiliza-
tion and became its wanderer" [4, p. 154, 110] is capable of professing intercultural 
dialogue. One of the brightest examples of wandering in the intercultural space of the 
20th century was the life and creative work of Stravinsky. 

Having left Russia in 1914, Stravinsky found refuge in Switzerland over the 
course of the following six years. Beginning with 1920, France replaced Switzerland 
for almost two decades, and in 1939 the composer took up permanent residence in the 
USA. Continuing his concert tours throughout his life, attending premieres of his 
works in the greatest cultural centers of the world and frequent changes of residence 
condemned Stravinsky to a perception of culture of different countries and peoples 
"from the street, not from home; from the train station, not from ‘the workplace’" [4, 
p. 109]. The border of cultures, in each of which he passed for being both "native" 
and "foreign" simultaneously, was the composer’s destiny. From this angle of vision 
let us examine a few facts of the composer’s biography. 

The premieres of the ballets The Firebird, Petrushka and The Rite of Spring, 
which brought Stravinsky fame throughout Europe, took place not in his homeland 
but in Paris. His epochal discoveries in the area of compositional technique, resulting 
from a deep comprehension of the consistency of folkloric intonation, were not even 
valued for their quality by such a generally recognized expert of Russian popular-
song art as A. Kastal’sky [6, p.p. 207-213]. 

Over the course of many years, Stravinsky closely communicated with a num-
ber of outstanding representatives of French artistic culture. Thus, he enjoyed a close 
friendship with Debussy and Ravel. Collaboration with Picasso yielded brilliant fruits 
in the production of Pulcinella. Based in France, Stravinsky became an indisputable 
artistic authority for a young generation of French composers. Representatives of 
"Les Six" respectfully nicknamed him "Tsar Igor." However, Stravinsky’s attempt in 
1936 to gain membership in the French Academy of Fine Arts through a competition 
was unsuccessful: the fortunate competitor turned out to be F. Schmitt, gifted but not 
nearly as talented as the Russian master. 

The move to the USA brought Stravinsky a settled life and a solid financial sit-
uation. The press coddled the world famous composer; his name often appeared in 
the society pages and he experienced no shortage of lucrative commissions. However, 
the spirit of commerce, permeating all aspects of life in the USA, including musical 
culture, turned out to be deeply alien to Stravinsky. Forced to accept the rules of the 
game, he could never completely adapt himself to the American way of life for as 
long as he lived. Having twice changed his citizenship, he remained forever a "citizen 
of the world". 

These facts from Stravinsky’s biography testify to his position, by no means a 
leading one, in the context of a number of European and non-European musical cul-
tures. Having spent time in the thick of events and living for a long time in the great-
est musical centers of the world, Stravinsky was not destined to become a key figure 
in the development of any particular national culture. The fate of the composer’s ar-
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tistic legacy on his homeland can serve as obvious confirmation of this: only in the 
1960s did Stravinsky’s creativity began to have a perceptive influence on the devel-
opment of Russian music. Thus, characterizing the beginning of the 1960s in Soviet 
musical culture as a time of "stylistic demarcation", G. Grigor’eva justly pointed out 
that the creative work of Stravinsky became for the young generation of domestic 
composers, along with the artistic discoveries of Boulez, Stockhausen, Nono and Be-
rio, "a powerful stimulus of imaginative and stylistic reorientation" [5, p. 56]. 

In the preceding three decades the name of the composer and his creative work 
were considered anathema in the USSR. To be sure, it is impossible to discredit the 
ideology of the "iron curtain," which tightly sealed off Soviet culture during the 
1930s–1950s from any kind of outside influence. However, the reasons for the pro-
longed "oblivion" of Stravinsky’s music in his homeland are seemingly much deeper 
than that. 

The interpretation of typically national images in a universal, common to all 
mankind key, peculiar to the compositions of the Russian creative period, and the 
tendency of neoclassicism, which determined the direction of Stravinsky’s artistic 
quests in the 1920s–1940s, caused the composer to feel a remoteness from the 
"grounded" processes of development which had nurtured his native musical culture. 
As a distinctive periphery of Russian music, not directly connected with its vital, 
topical and immediate problems, the creative work of Stravinsky, at the same time, 
emerged as one of the most significant phenomena of 20th century world musical cul-
ture on the whole. The figure of the composer came to be the personification of one 
of the most important properties of contemporary creative personality – that of uni-
versality. The composer is infinitely far from a carefully cultivated individual manner 
of musical expression. He constantly enters into dialogue with different phenomena 
of musical culture of the past and present, and it is precisely in this that he finds him-
self. The dialogic nature of Stravinsky’s creative method was at the basis of the com-
poser’s neoclassicism (1920s– 1940s). It even predetermined the distinctive nature of 
artistic decisions in a later period of his creativity (1950s–1960s). 
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АЛОНІМІЯ ЯК ФЕНОМЕН АВТОРСТВА: 
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Розглянуто теоретичні аспекти дослідження явища алоніміі – специфічного феноме-

на, що характеризується підписом твору ім'ям іншого композитора. Виступаючи окремим 
випадком проблеми авторства загалом, алонімія охоплює широке коло питань: теоретичні 
аспекти стилю, стилістики, стилізації, стильових показників деяких історичних епох, на-
ціональних течій, композиторських шкіл, індивідуальних стилів композиторів. У музикознав-
стві алонімія виступає "небезпечною" зоною, у якій є вірогідність зробити безліч помилок у 
спробах дослідження не лише твору з неоднозначним авторством, а й музичної спадщини 
та стилістичних рис творчості його "авторів". Оприлюднення цього феномена допомагає 
відновити втрачене уявлення про цілісність музично-історичної спадщини композиторів як 
давнини, так і сучасності. 
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Аллонимия как феномен авторства: теоретические аспекты исследования. 
Рассмотрены теоретические аспекты исследования явления аллонимии – специфиче-

ского феномена, характеризующегося подписью произведения именем другого, реально су-
ществующего или существовавшего композитора. Выступая частным случаем проблемы 
авторства в целом, аллонимия охватывает широкий круг вопросов: теоретические аспекты 
стиля, стилистики, стилизации, стилевых показателей некоторых исторических эпох, на-
циональных течений, композиторских школ, индивидуальных стилей композиторов. В музы-
коведении аллонимия выступает "небезопасной" зоной, в которой возможно множество 
ошибок в попытках исследования не только произведения с неоднозначным авторством, но 
и музыкального наследия, стилистических черт творчества его "авторов". Обнародование 
этого феномена помогает восстановить утерянное представление о целостности музы-
кально-исторического наследия композиторов как прошлого, так и современности. 

Ключевые слова: авторство, аллонимия, мистификация, псевдоним, неимуществен-
ное авторское право. 
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Allonymy as a phenomenon of authorship: theoretical aspects of the study. 
An attempt considered theoretical aspects of the study phenomenon allonymy in musicology 

is a specific phenomenon when the composition is signed by the name of another really existing or 
existed composer. As a particular case of authorship on the whole allonym, it covers a wide range 
of issues: theoretical aspects of the style, stylistics, stylization, stylistic indices of some historical 
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epochs, national trends, composer’s schools, and individual styles of composers. Аllonymy in musi-
cology is "an insecure" zone where plenty mistakes can be done in trying to research not only the 
composition with controversial authorship but musical heritage and stylistic features of the creative 
work of the "authors" as well. The divulgation of this phenomenon helps to restore the lost concept 
about entirety of musical-historical heritage of the ancient and modern composers. 

Key words: authorship, allonymy, mystification, pseudonym, non-property author’s right. 
 

Ну що тобі моє ім’я? 
Воно як вітер у пустелі, 

Як плескіт хвиль, що б’ють у скелі, 
Як місяць, що в ночі сія. 

О. Пушкін 
(переклад Ю. Константа) 

 
Однією з багатьох нерозгаданих таємниць у широкій панорамі наукових 

екскурсів про музику старовини (а в окремих випадках і сучасності) є авторство 
деяких творів. Особливої уваги заслуговують зразки, які з тієї або іншої причи-
ни були підписані чужим ім’ям. Даний феномен у науковому світі отримав на-
зву алонімія. Саме теоретичні аспекти дослідження цього явища є епіцентром 
наукових інтересів автора даної публікації, мета якої – привернути увагу до-
слідників до проблем алонімії у музичному мистецтві. 

Охоплюючи широке коло питань – теоретичні аспекти стилю, стилістики, 
стилізації, стильових показників певних епох, національних течій, композитор-
ських шкіл, індивідуальних стилів окремих авторів, інколи вносячи корективи 
щодо їх біографії та характеристики авторського почерку, – алонімія виступає 
окремим випадком проблеми авторства загалом. З’ясуємо, що розуміють під 
поняттям "автор" представники різних наукових сфер. Перш за все, визначимо 
сферу застосування даного терміну: це всі області, пов’язані із творчістю – 
загальнозначимою (Бог як автор-креатор), науковою (вчені як шукачі істини), 
художньою (діячі мистецтв як творці шедеврів). 

У зв’язку з універсальністю даного терміну наводимо юридичне його ви-
значення: "автор (від лат. au/c/ktor) – творець художніх або публіцистичних 
творів, наукових досліджень, проектів, винаходів і т. ін." [7, 159]. Отже, автор – 
фізична особа, наполегливою працею якої створено твір, зокрема, у художній 
сфері це творець літературного, музичного та ін. твору, загалом – витвору ро-
зуму, втіленого засобами мистецтва. 

До окресленої проблемної зони відноситься і поняття "авторство", най-
більш вичерпне визначення якого, на нашу думку, міститься в "Енциклопедії 
епістемології та філософії науки" [19], де воно тлумачиться у трьох іпостасях: 

1) інституція соціокультурного визнання індивідуального вкладу суве-
ренного носія самосвідомості, ідеалів, ціннісних установок та інновацій творців 
культури і науки, виражених у творах, яким надається реальне або вигадане ім'я 
їх творця, присуджуються іменні премії, нагороди; 

2) те, що втілюється в особливостях індивідуального стилю, манери пи-
сьма, в авторському дискурсі від першої або від третьої особи і стає предметом 
рефлексії на певних етапах розвитку культури; 
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3) інститут інтелектуальної власності, регульований правовим законодав-
ством. 

Серед фактів, що мають силу доказового свідчення щодо приналежності 
твору певному автору Л. Опульська у статті "Доказові джерела атрибуції літе-
ратурних творів" [9] наводить наступні: 

- повний підпис, а також підпис суспільновідомим псевдонімом; 
- складання автором списку особистих творів; 
- включення надрукованого колись без підпису твору до авторизованого 

видання обраних творів або зібрання творів; до видання, яке здійснювалося 
особами, що близько знали автора й були свідками його творчості; 

- свідчення, збережені в архівах редакцій, конторських книгах, гонорар-
них відомостях та обліках; свідчення про коло співробітників того або іншого 
періодичного видання, про час їхньої участі в ньому; 

- автовизнання та автозаперечення, що містяться в автобіографіях, що-
денниках, листах, мемуарах; замітки друкованих видань та рукописних збірок, 
які носять характер автовизнання та ін.; 

- автографи. 
Автограф (власний авторський рукописний текст) є джерелом встанов-

лення оригінального (визнаного правильним) тексту твору, інколи зіпсованого 
спотвореннями друкарень, редакцій, цензури. Рукопис є цінним матеріалом для 
вивчення творчого процесу композитора, який нерідко стає важливим фактором 
у методиці наукового пізнання художнього твору в його "творчій історії" та, що 
головніше, часто є найважливішим засобом встановлення імені справжнього 
творця. 

Якщо із визначенням термінів "автор", "авторство" та "автограф" картина 
більш-менш ясна, то з варіантами авторського підпису (парадокс якого полягає 
в тому, що деякі творці бажають бути відомими, а інші, навпаки, хотіли б зали-
шатися incognito) проблема все ще залишається не визначеною. Назвемо най-
більш відомі поняття, пов’язані з різновидами вказівки на авторство. 

У випадку, коли автор підписує твір справжнім іменем, це називають "ав-
тонімом". Підпис автора, окрім звичайного, може мати зашифрований вигляд – 
зашифровані випадки авторського підпису іноді називають також монограмою 
(знак, складений зі сполучених між собою, поставлених поруч або переплете-
них одна з іншою початкових букв імені та прізвища або зі скорочення цілого 
імені). В музиці монограми нерідко використовуються у самому нотному тексті 
(монограма Й. С. Баха "BACH", Д. Д. Шостаковича "DesCH" та ін.). 

З давніх-давен багато художників, переважно живописці та гравери, ви-
користовували монограми у вигляді малюнку певної, завжди однієї й тієї самої 
фігури для позначення приналежності роботи саме йому. Так, секретар серед-
ньовічної монахині-композитора Хільдегарди Бінгенської монах Волмар при-
мальовував під диктованими нею трактатами маленьку фігурку авторки, що 
було свідченням приналежності усіх описаних думок саме Хільдегарді. 

Іноді підпис взагалі відсутній, оскільки авторство твору не викликає сум-
нівів. Таке трапляється у випадках, коли автор має яскравий, лише йому вла-
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стивий "почерк", не схожий на інші (подібна тенденція "претензії на оригіналь-
ність" здебільшого зустрічається в музиці останніх десятиліть). 

Якщо ж твір існує без зазначення імені творця і авторство взагалі не ви-
значене – маємо справу з "анонімом" (від грец. anonimos – безіменний). У таких 
випадках парадоксальність полягає у тому, що відсутність автора отримує ав-
торську фіксацію саме у цьому понятті ("автор – Анонім"). Можемо припустити 
певні причини, з якими пов’язана анонімна практика: колективна творчість (ви-
твори народного мистецтва), релігійна установа (практика ченців), бажання ре-
ального автора залишитися невідомим з якихось лише йому відомих причин. 

Наступний термін пов’язаний з тенденцією "вигаданих імен": "псевдонім" 
(грец. Ψευδής – вигаданий та όνομα – ім’я) – підпис, яким автор замінює своє 
справжнє ім’я [13]. Цікаво, що з розвитком Інтернету використання псевдони-
мів стало як ніколи актуальним: практично кожен користувач мережі має псев-
донім, котрий прийнято називати "ніком". Псевдонімами користуються також 
сучасні естрадні музиканти, ві- та діджеї, артисти розмовного жанру. 

Вигаданими іменами користувалися з давніх часів та з різних причин: з 
бажання сховатися від переслідувань цензури, показати автора не таким, яким 
він є насправді1 та ін. Псевдоніми використовували також, прагнучи "розійти-
ся" в іменах з іншою особою, що діє у цій сфері і носить таке ж саме або схоже 
ім'я2. Інколи вигаданим ім’ям користувалися для того, щоб підкреслити якусь 
особливість автора чи його творчості (прагнення взяти ім'я, що "говорить", від-
повідне обраному роду діяльності, особистій творчій або цивільній позиції, ес-
тетичним перевагам епохи тощо)3. Псевдоніми використовували й задля того, 
щоб замінити дуже довге ім'я коротшим4. 

Особливим випадком є колективні псевдоніми, покликані позначити єди-
ним іменем загальну діяльність групи осіб5. 

Крім псевдонімів як таких, існує низка суміжних явищ, які при розшиф-
руванні також іменуються псевдонімами. Так, варіантом псевдоніму є "крипто-
нім" – підпис, що заміняє реальне ім’я на дуже далеке (і в змістовному, і у 
фонетичному плані). Криптонімом зазвичай користуються при оприлюдненні 
ризикованих у тому чи іншому відношенні творів6 або тоді, коли ці твори дуже 
відрізняються від тієї творчої діяльності, з якою міцно пов'язане справжнє ім'я 
автора7. 

Інший різновид псевдоніму – "гетеронім" – ім'я, використане автором для 
частини своїх творів, виділених за якоюсь ознакою, на відміну від інших творів, 
що підписуються власним іменем або іншим гетеронімом. З гетеронімом автор 
ніби отримує друге життя, іншу біографію (таких "імен" може бути багато)8. 

До категорії зашифрованих або недостовірних підписів творів мистецтва 
входить і дефініція "алонім". 

Одним із найвідоміших алонімів у науковому світі ХVІІІ століття є ви-
дання шотландським професором Дж. Макферсоном "Пісень Осіана" (1762) як 
перекладу з гельської мови на англійську шотландських старовинних легенд у 
віршах. Макферсон не оприлюднив оригіналів старовинних манускриптів, але й 
не зізнався у створенні блискучої підробки, що дала початок розповсюдженню 
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балад та поем у літературному світі. Не бажаючи "розвеселити" своїх супротивни-
ків перемогою, він відмовлявся натяками: "Скажу без будь-якого марнославства: 
здається, я здатний писати стерпні вірші, та запевняю моїх супротивників, що не 
став би перекладати те, чого не зміг би імітувати" [15, 151]. 

Якщо за формою підпису алонім пов’язаний з тенденцією вигаданих імен 
(псевдонімією), то у змістовній сутності – з явищем містифікації. Скористав-
шись метафорою, запропонованою І. Поповою [11], можна припустити, що 
алонім синтезує риси карнавальної маски (яка не зростається зі справжнім 
ім’ям і легко знімається) від псевдонімії – з одного боку, та посмертної маски 
(що видає таємну іпостась особистості, виявляє приховані творчі сили автора, 
не втілені у його реальному імені – ідентифікувати їх не можливо, не здолавши 
межу життя та смерті) від містифікації – з іншого. 

Поняття "містифікація" сходить до слова "містика". У "Тлумачному слов-
нику живої великоруської мови" В. Даля містика трактується як "вчення про та-
ємниче, загадкове, надприродне, про прихований, алегоричний сенс <....>. 
Містифікувати – дурити, тішитися обманом, вводити в тривалу оману задля од-
нієї забави <...>. Містифікація – жартівливий обман або тримання людини у за-
бавній та тривалій помилці" [4]. У Літературній енциклопедії знаходимо 
наступне визначення: "Містифікації літературні (грец. – відкритий тайні та лат. – 
роблю) – літературний твір, авторство якого приписується певній реально існую-
чій, а інколи вигаданій особистості або видається за твір народної творчості; інко-
ли супроводжується виготовленням хибного першоджерела тексту" [5]. Схоже 
визначення надає І. Попова "Літературна містифікація – текст або фрагмент тексту, 
дійсний автор якого приховує свою причетність до його виникнення, приписуючи 
авторство підставній особистості, реальній або вигаданій" [11, 3]. 

Нерідко до містифікації дослідники відносять випадки, коли у самому те-
ксті автори використовують будь-якого роду шифрування, деколи з політичним 
підтекстом. Із принципом перекодування, зіткнення різних семіосфер пов’язує 
літературну містифікацію Є. Романенко, яка трактує це поняття як семантичну 
та стилістичну гру, правила якої (як і систему кодів, за допомогою яких її мож-
на розкрити) встановлює не лише автор, але й епоха [12]. За М. Хольнєвою, мі-
стифікація, як елемент художньої структури літературного тексту, утворює світ 
хибної реальності, де художній образ починає наповнюватися трансформова-
ними знаками та символами реальності [17]. 

Як бачимо, алонімія виступає окремим випадком містифікації поряд з ін-
шими її різновидами (зміна дати написання твору, порядку рядків у віршах або 
віршів у збірнику, гра двосмислами, передача ролі оповідача персонажам своїх 
творів або комусь "за кадром", використання шифрів та ін.). 

Дефініція терміну "алонім" сягає загального визначення, наприклад, у лін-
гвістиці, а саме у "Словнику російської ономастичної термінології" І. Подольської 
та "Словнику лінгвістичних термінів" О. Ахманової. У першій праці алонім трак-
тується як "варіантне найменування будь-якого об’єкта" [10, 29], у другій – як 
"варіантне найменування особистості, географічного об’єкта і т. п." [1, 40]. За ви-
значенням Р. Чижа, алоніми – "це паралельно існуючі у мові два або більше варіан-



Мистецтвознавчі записки____________________________________Випуск 29 

 21 

ти імені людини, різних живих та неживих істот, а також предметів, об’єктів та 
явищ, що їх оточують" [18, 7]. 

Відштовхуючись від загальних значень, Р. Чиж виділяє наступні різнови-
ди алонімів: алонім-псевдонім (повністю вигадане ім'я та прізвище), напівало-
нім (коли перед ім'ям/прізвищем реальної особи ставиться інше прізвище/ім'я), 
алонім-прізвисько, алонім-ініціали, алонім-анаграма (утворений за допомогою 
перестановки літер справжніх імені та прізвища автора), алонім-матронім (ут-
ворений з імені матері або її дівочого прізвища), алонім-аломорф (варіант, аль-
тернант, дана конкретна маніфестація морфеми), алонім-геонім або топонім 
(вказує на місце народження або проживання), алонім-паронім (модифікація 
справжніх прізвищ), алонім-алограф (графічний варіант імені), алонім-латинізм 
(ім'я або слово, що було взяте з латинської мови), алонім-пренонім (справжні 
імена, взяті окремо або похідні від них), алонім-апоконім (утворений за до-
помогою відкидання початку або кінця справжніх імен і прізвищ), алонім-
псевдогінім (жіноче ім'я, якщо їм підписувався чоловік), алонім-псевдотітлонім 
(вказує на помилкове звання, професію або посаду автора), алонім-алофон (варі-
ант фонеми, дана конкретна маніфестація фонеми), алонім-калька (який є пере-
кладом імені або прізвища на іншу мову), алонім-койнонім (загальний псевдонім, 
взятий декількома авторами, які пишуть разом), алонім-псевдоандронім (чоловіче 
ім'я та прізвище, якщо ними підписувалася жінка), алонім-етнонім (підкреслює 
національність автора), алонім-паліндром (підпис, утворений при читанні спра-
вжніх імен і прізвищ справа наліво) [18, 8-10]. 

Дефініції, що відносять алонім до сфери вигаданих імен (псевдонімії) мі-
стяться у Видавничому словнику-довіднику А. Мильчина: "Алонім – псевдонім, 
який є справжнім ім'ям певної особи" [6] та у Новому словнику іноземних слів: 
"Алонім – чиєсь справжнє ім’я, використане іншою особою як псевдонім [8]. 
Останні дефініції торкаються алонімії в контексті мистецвознавства, зокрема, 
літературознавства.  

Базуючись на цих визначеннях, пропонуємо власну дефініцію поняття 
алонімії для використання у галузі музикознавства. Алонімія в музиці – специ-
фічне явище, що характеризується підписом власного твору іменем іншого 
композитора, який реально існує або колись існував. Вважаємо за важливе ви-
значити також поняття "алонімний підпис" (підпис, що передбачає маніпуляції 
з іменем реального композитора, який не є насправді автором твору), "алонім-
ний твір" (твір, авторство якого є алонімним) та "алонімія" (поняття, що вміщує 
і сутність цього різновиду авторського підпису, і увесь безмежний світ музич-
них творів, підписаних іменем іншої особи). 

Серед причин виникнення алонімії пропонуємо розрізняти позасвідомий 
та свідомий аспекти. Несвідома алонімія з’являється тоді, коли твір стає ало-
німним випадково (завдяки невірному трактуванню авторства творів дослідни-
ками, копіїстами, виконавцями, видавцями, а не самими композиторами). 
Наприклад, серед творів таких усесвітньо відомих композиторів, як Й. Гайдн та 
В. А. Моцарт, досить багато атрибутованих сумнівно (як стало відомо, понад 
150 (!) симфоній у різний час помилково приписувалися Й. Гайдну9). 
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Примітно, що для розповсюдження позасвідомих алонімних творів дуже 
благодатним виявився докласичний період історії музики, з його загальности-
льовими тенденціями у творчості різних авторів. Тут ми маємо також нагоду 
говорити про різновид алонімії, який з’являється на історичній дистанції з мі-
німальною віддаленістю (тобто, автор дійсний та заявлений – люди однієї епо-
хи). Схожість композиторських стилів зумовила плутанину з іменами авторів 
окремих музичних творів у середовищі дослідників, виконавців та редакторів-
розповсюджувачів. Складність подібного роду алонімії полягає в тому, що з то-
чною достовірністю визначити "винуватця" виникнення алоніму, як іноді й са-
ме ім’я справжнього автора, майже неможливо. 

Свідома алонімія виникає тоді, коли дійсний автор навмисно підписує 
своє творіння іменем іншої, реально існуючої людини. Твори такого роду роз-
різняються у відношенні професійної специфіки справжнього та заявленого 
авторів, а саме: "композитор-композитор", "виконавець-композитор" або ж "му-
зикознавець-композитор" та ін. 

Цікавими є випадки, коли маловідомі композитори підписують свої твори 
іменем славнозвісних композиторів-майстрів, щоб надати власним опусам 
більшої авторитетності, заручитися їх більш тривалим сценічним життям. Так 
трапилося, приміром, із циклом сонат для мюзету у супроводі клавесину під за-
гальною назвою "Il Pastor Fido", автором яких був нібито А. Вівальді. 

В історії музичного мистецтва з’являлися також алонімні твори, які вини-
кали в результаті надмірної виконавської цікавості (відомі випадки, коли музи-
канти-виконавці вдавалися до створення власних композицій, близьких за 
стилем до творчості улюбленого композитора). Якщо ж автор використовує 
алонімний підпис "з минулого", маємо нагоду говорити про різновид алонімії, 
що виникає за умов певної історичної дистанції (як то Класицизм – Бароко, Су-
часність – Ренесанс тощо). Відомо, що скрипалі Ф. Крейслер та С. Душкін пуб-
лікували особисті твори для скрипки, підписуючи їх іменами віденських 
класиків та композиторів епохи бароко10. До вказаних містифікацій вдавався і 
ленінградський гітарист В. Вавілов, приписуючи свої твори Фр. да Мілано, 
Н. Нігріно, В. Галілеї та ін. 

За аналогією з попередньою тенденцією може виникнути інший зразок 
професійної специфіки творців алонімного твору – "музикознавець-композитор". 
Так, Р. Джадзотто, італійський музикознавець ХХ століття, зазначав, що зробив 
реконструкцію знайденого ним фрагменту музики Т. Альбіноні, в той час як 
справжнім автором твору насправді був він сам11. 

Зустрічаються зразки свідомої алонімії на рівні історичної дистанції від-
далених епох, які були зроблені з бажання "вписати" власне ім’я "як дослідни-
ка" в історію музики. Французький скрипаль М. Казадезюс опублікував начебто 
знайдений ним рукопис невідомого скрипкового концерту В. А. Моцарта під 
назвою "Аделаїда"12. Сюди слід віднести також містифікацію М. Гольдштейна з 
Симфонією № 21, підписану іменем поміщика М. Овсянико-Куликовського13 та ін. 

Окремою групою умовно може бути виділена "містична" алонімія, показо-
вим прикладом якої є випадок з американкою Розмарі Браун. У жовтні 1968 року 
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слухачів ВВС здивувало дивне повідомлення: "Зараз прозвучать твори Ф. Ліста, 
Ф. Шопена та Л. ван Бетховена, які були ними продиктовані з іншого світу 
Розмарі Браун..." [16]. Запрошені радіостанцією спеціалісти прискіпливо пере-
глянули партитури усіх творів, що транслювалися. Дивовижно, але всі вони 
відповідали професійному "почерку" померлих композиторів. Цей випадок до 
тепер залишається загадкою: на думку багатьох видатних музикантів, таку му-
зику неможливо підробити без багаторічних вправ. 

Отже, як бачимо, користувачами алонімних підписів у різні часи стають і 
музикознавці, і композитори, і виконавці. Причини алонімії достатньо різні, але 
абсолютно точно, що "горизонти" подібних прикладів постійно розширюються, 
і саме ці твори часто стають відомими, концертними, що свідчить про високу 
художню якість та композиторську майстерність їхніх справжніх авторів. 

Фактично явище алонімії пов’язане з авторським правом у юридичному 
розумінні та відноситься до сфери особистих немайнових прав автора. Найваж-
ливішим особистим немайновим правом є право авторства. Поміж іншого, згід-
но з цим правом, законом не забороняється автору обирати псевдонім. Наразі 
точаться дискусії стосовно доповнення цього права рядом важливих питань. 
Серед них питання гетерономії – зазначення замість або поруч з ім'ям автора 
імені іншої особи, за згодою справжнього творця. Під поняттям гетеронім слід 
розуміти автора, що пише для іншої особи, яка випускає у світ твір від власного 
імені. Зауважимо, що без згоди автора така діяльність розуміється як плагіат. 
Ситуація ускладнюється тим, що гетеронімні твори не лише важко встановити – 
важко довести причетність до них як автора, так і замовника. 

Гостро стоїть проблема використання псевдонімів, які співпадають з офіцій-
ним ім'ям третьої особи, якщо ця особа займається тим же різновидом діяльності, 
що й носій псевдоніма. Ця проблема тісно пов’язана з правом на алонім (у юрис-
пруденції цей термін означає право використовувати при позначенні авторства іме-
на, які співпадають з іменами реально існуючих осіб у разі, якщо особа, чиє ім’я 
використовується, займається іншим видом діяльності [14]). Втім, до тепер залиша-
ється відкритим питання стосовно цілеспрямованого приписування своїх творів ре-
альним особистостям, які нині працюють або колись працювали у тій самій сфері. 

Також слід зауважити, що у зв’язку із закінченням терміну дії авторсько-
го права багато творів, стаючи громадським надбанням, є мішенню для різного 
роду переробок, переосмислень, модифікацій, деколи навіть знущань та зніве-
чень. Враховуючи "позаюрисдикцію" подібного різновиду "академічного зло-
чину", на сьогодні спостерігається його значне поширення. 

Глобальний оборот творів через Internet створив нові проблеми в області 
авторського права. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) бере 
активну участь у міжнародній дискусії з питань розробки нових норм охорони 
авторського права у кіберпросторі та вироблення міжнародних норм, спрямова-
них на запобігання несанкціонованого доступу до творчої продукції у цифрових 
мережах та її незаконного використання. 

Отже, проблеми алонімії в музичному мистецтві сьогодні чисельні: це і 
з'ясування "складових" світу алонімії, і необхідність "прояснення" ситуації для 
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кожного конкретного зразку з виходом на корекцію знань про стильові показники 
творчості зазначених і справжніх авторів, а також уявлення про еволюцію певного 
жанру. Як нам здається, перевірці щодо авторства підлягають, перш за все, твори 
"несподівано" знайдені (як показує практика, такі зразки часто належать до сфери 
свідомої алонімної природи) та твори, атрибутовані двом/декільком авторам одра-
зу в авторизованих довідниках/архівах (ці твори часто належать до сфери позасві-
домої алонімії) – такі зразки слід відносити до кола творів гіпотетично алонімної 
природи, для більш докладного їх перегляду за індивідуально підібраним алго-
ритмом аналізу. 

Оскільки музична алонімія – одна з найбільш "рухливих" сьогодні галузей 
музикознавства (відносно наповнення бази даних), а це завжди надихає зацікавле-
ного дослідника розгадувати масу загадок, головоломок і таємниць історії музики, – 
хотілось би закінчити словами французького письменника, мислителя, мораліста 
Себастьєн-Рош Ніколя де Шамфора: "Можна побитися об заклад, що будь-яка 
поширена ідея, будь-яка загальноприйнята умовність є нерозсудливою, оскільки 
прийнята найбільшим числом людей" ("Максими та думки", 1795). 

 
Примітки 

 
1 Приховуючи національність, поляки Вільгельм Аполлінарій Костровіцький і Юзеф 

Теодор Конрад Коженьовський стали французьким поетом Гійомом Аполінером та англійським 
прозаїком Джозефом Конрадом. 

2 Серед причин, що спонукали письменника Іллю Маршака стати Михайлом Ільїним, 
не останню роль зіграло небажання опинитися в тіні свого старшого брата Самуїла Маршака. 

3 Українська поетеса Марія Петрівна Косач взяла псевдонім Леся Українка. 
4 Це часто зустрічається, наприклад, у світі іспанських, португальських, латиноамери-

канських спортсменів та політиків: пригадаємо випадок з іменем Едісона Арантеса ду Наси-
менту, що прославився під коротким ім'ям Пеле. 

5 Кукринікси, Ніколя Бурбаки тощо. 
6 Як-от "Роман з кокаїном" М. Агєєва, "Історія Про" Поліни Реаж. 
7 Криптонім "Б. Акунін" (з яп. – "погана людина") взятий відомим філологом-

японістом, перекладачем Григорієм Чхартішвілі при публікації детективних романів. 
8 Зінаїда Гиппіус, наприклад, виступала з віршами під власним ім’ям, тоді як критичні статті 

публікувала під гетеронімом Антон Крайній. Віртуозно користувався гетеронімами португальський 
поет Фернандо Пессоа, який використовував понад 80 різних підписів для своїх творів; багато гете-
ронімів Пессоа мали власну фіктивну біографію, літературний стиль, "улюблені" жанри. 

9 С. Блінова у книзі "Композитори "другого ряду" в історико-культурному процесі" 
пише: "Оригінальність та свіжість музики К. Ордонеза призвели до того, що багато його тво-
рів розповсюдилися під іменем Гайдна. Його симфонії та симфонії Гайдна до 1764 року були 
майже однаковими; в тому числі, впритул до 1955 року, Симфонія A-dur, що зберігалася у 
церкві Готвіг та, як тепер очевидно, без сумніву належала К. Ордонезу, усіма дослідниками 
оцінювалася як симфонія Гайдна. Довгий час приписувалася Й. Гайдну … та у ряді старих 
публікацій видавалася під іменем Й. Гайдна Симфонія Es-dur барона ван Світена. При вико-
нанні декількох своїх симфоній в Парижі Й. Гіровець з подивом дізнався, що одна з них 
(G-dur) виконувалася в усіх театрах та концертних залах як Favorite-Piece Й. Гайдна" [2, 87]. 
Інший приклад стосується одного із творів А. Вівальді: у 1991 р. датський вчений П. Ріом 
сповістив про віднайдення повної партитури Beatus Vir (psalm 111) RV 795 Вівальді у Сак-
сонській національній бібліотеці (Дрезден). Її більш ранньому виявленню заважав той факт, 
що рукопис помилково приписувався Б. Галуппі [20]. 
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10 1905 року Ф. Крейслер "приписав" один із своїх творів А. Вівальді, бажаючи приверну-
ти інтерес публіки. Чарівний обман у результаті привів до того, що молодий французький скри-
паль та музикознавець М. Піншерль вирішив присвятити себе дослідженню музики геніального 
венеціанця. У 1940 р. побачила світ масштабна праця М. Піншерля "Antonio Vivaldi at la musique 
instrumental" – видання, яке готувалося до друку протягом майже 40 років. 

11 У 1998 р. відомий музикознавець та музичний педагог, професор Люнебурзького 
університету Вульф Дітер Лугерт у співавторстві з Фолькером Шютцем опублікував у жур-
налі "Praxis des Musikunterrichts" матеріали щодо авторства даного фрагменту (Адажіо). 
Стаття включала фрагменти листів із Саксонської земельної бібліотеки, у яких стверджува-
лося, що у зібранні бібліотеки такий твір Т. Альбіноні відсутній і ніколи у творчому доробку 
композитора не був виявлений. 

12 У 1959 р. у фельєтоні Яна Поліщука, опублікованому в "Літературній газеті", згадува-
лося, що до подібних містифікацій вдавалися Ф. Куперен і навіть Ф. Ліст (який начебто підпису-
вав деякі свої твори іменем Л. ван Бетховена) [3]. 

13 Як згадував сам М. Гольдштейн, на створення Симфонії № 21 його надихнули бесіди 
з І. Дунаєвським і театрознавцем В. Чаговцем. Твір М. Овсянико-Куликовського, як ствер-
джує М. Гольдштейн, був доречним в ситуації кінця 1940–50-х років. Симфонія виконува-
лась відомими радянськими музичними колективами – зокрема, її записав cимфонічний 
оркестр Ленінградської філармонії під керівництвом Є. Мравінського. На прохання музико-
знавця В. Довженка – автора статті про М. Овсянико-Куликовського, М. Гольдштейн навіть 
вигадав біографію М. Овсянико-Куликовського – включаючи роки життя (1768 – 1846). 
Стаття була внесена до другого видання Великої радянської енциклопедії (1954, т. 30). 
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СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА: 

ДИАЛОГ ВРЕМЕН 
 
Английская гитарная музыка второй половины ХХ века представлена в аспекте ху-

дожественного диалога с традициями старинного национального музыкального искусства. 
Прослежено влияние выдающихся английских гитаристов на процесс обновления современ-
ного репертуара. Аналитический поиск направлен на творчество Бенджамина Бриттена, 
Джона Дюарта, Малколма Арнольда, Стивена Доджсона и др. Выявлены элементы жанро-
вого и языкового наследования лютневых произведений XVI–XVII веков в современных кон-
цертах, фантазиях, партитах и сюитах. 

Ключевые слова: английская гитарная музыка, диалог времен, эпоха Елизаветы, 
культурное наследие, традиции старинных мастеров. 

 
Іванніков Тимур Павлович, кандидат мистецтвознавства, докторант кафедри теорії та 

історії музичного виконавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 
Сучасна англійська гітарна музика: діалог часів. 
Англійська гітарна музика другої половини ХХ століття представлена в аспекті ху-

дожнього діалогу з традиціями старовинного національного музичного мистецтва. Про-
стежено вплив видатних англійських гітаристів на процес оновлення сучасного репертуару. 
Аналітичний пошук спрямований на творчість Бенджаміна Бріттена, Джона Дюарта, 
Малколма Арнольда, Стівена Доджсона та інших. Виявлено елементи жанрового і мовного 
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наслідування лютневих творів XVI-XVII століть в сучасних концертах, фантазіях, парти-
тах та сюїтах. 

Ключові слова: англійська гітарна музика, діалог часів, епоха Єлизавети, культурна 
спадщина, традиції старовинних майстрів. 

 
Ivannikov Tymur, PhD in Arts, doctoral candidate of Theory and History of musical per-

formance department of Tchaikovsky National music academy of Ukraine. 
Modern English guitar music: the dialogue of times. 
English guitar music of the second half of the twentieth century in the aspect of artistic dia-

logue with the tradition of old English music is studied. The effect of the outstanding British classi-
cal guitarists on the process of updating the contemporary repertoire is traced. The role of Julian 
Bream in attracting professional English composers to write works for guitar is studied. Analytical 
research is aimed on creativity of Benjamin Britten, John Duarte, Malcolm Arnold, Stephen Dodg-
son and others. The emphasis placed on artistic aspiration of composers to engage in dialogue with 
the cultural heritage of old English music. The elements of the genre and linguistic inheritance of 
the lute works of XVI-XVII centuries in modern concerts, fantasies, partitas and suites is identified.  

List of the mentioned works shows that the concerts, fantasies, partitas, ballads, folk dances 
and suite cycles as traditional genres of English instrumental music of XVI – XVII centuries occupy 
a significant place in the new repertoire. Many of them are imbued with echoes, allusions, typical 
turnover and quotations from the works of lute masters of Elizabeth’s epoch. The accurate har-
monic and tempo-rhythmical models of ancient dances for sections of individual parts or even en-
tire pieces or cycles in some opuses are recreated. In other works cultural dialogue is conducted 
through mixing and comparison of different eras, linguistic and stylistic features of the musical fab-
ric. Finally, the necessary associative array for listeners often is built by borrowing names of gen-
res and individual intonations of old national traditional melodies, as well as using the dedications. 

Key words: English guitar music, the dialogue of times, Elizabeth’s epoch, cultural heri-
tage, traditions of old masters. 

 
Для гитарной музыки Великобритании ХХ век оказался необычайно щед-

рым. Новый творческий подъем после длившейся более двухсот лет "эпохи молча-
ния"1 сказался на всех сферах музыкального искусства Соединенного королевства. 
Подобно испанскому Ренасимьенто2, в Англии получило развитие национальное 
движение за возрождение старинных музыкальных традиций. Композиторы и ис-
полнители обратились к истокам своей культуры, "проявили глубокий интерес к 
старинной музыке Англии – как к народной (баллады, кэрол), так и к композитор-
ской практике XV–XVII столетий – антему, мадригалу, мотету, верджинэльным 
пьесам. Изучение и претворение фольклора и традиций старинных мастеров в соче-
тании с глубоким изучением современной европейской музыкальной культуры и 
принесло английской музыке долгожданное обновление" [1, 212]. 

В современной английской гитарной музыке диалог времен стал едва ли 
не генеральной интенцией творчества, во всяком случае – определяющей новый 
виток ее эволюции. Пробуждение интереса к гитарному искусству находилось в 
общем для того времени европейском тренде, однако протекало не вполне син-
хронно, с эффектом запаздывания. После периода стагнации, ослабления инте-
реса к инструменту на авансцену европейского исполнительства выдвинулись в 
первую очередь испанские гитаристы – преемники многовекового опыта обиход-
ного и концертного музицирования. Их лидерство в первой половине ХХ века 
оказывало воздействие на развитие западноевропейской гитарной музыки, задава-
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ло тон в исполнительстве и композиторском творчестве. Наиболее органичные и 
продуктивные творческие идеи экстраполировались в латиноамериканские стра-
ны, связанные общностью национальных культурных диалектов. В период интен-
сивного обновления гитарного репертуара, вызванного активной концертной и 
просветительской деятельностью ведущего представителя второй волны испан-
ского Ренасимьенто Андреса Сеговии, появляется много новых сочинений испан-
ских, итальянских, мексиканских, бразильских композиторов: Мануэля де Фалья, 
Хоакина Родриго, Хоакина Турина, Федерико Морено Торроба, Федерико Момпу, 
Мария Кастельнуово-Тедеско, Эйтора Вилла-Лобоса, Мануэля Понсе и других. Их 
музыка преимущественно базировалась на национальной музыкальной лексике. 

В английской культуре того времени гитарная музыка еще не получила 
достаточно сильных импульсов развития. Ситуация изменилась с появлением 
крупных (мирового уровня) мастеров игры на гитаре. Знаковой фигурой в ряду 
гитаристов-виртуозов стал Джулиан Брим (1933), получивший известность с 
середины ХХ века и пробудивший интерес к инструменту у композиторов-
соотечественников. Их плодотворное творческое взаимодействие оказало су-
щественное влияние на процессы накопления и обновления фонда европейско-
го гитарного наследия. Какими путями шло развитие современной английской 
гитарной музыки? Как культурная самобытность Елизаветинской эпохи отрази-
лась в гитарных опусах современных композиторов Англии? 

Возрождение традиций инструментального музицирования XVI–XVII ве-
ков тесно переплелось с оригинальным и прогрессивным композиторским мыш-
лением в каскаде новых сочинений для гитары, что, в свою очередь, обусловило 
сдвиг общеэстетической парадигмы в гитарном творчестве. С одной стороны, на 
фоне царившего испанского мелоса вкупе с классико-романтическими жанрово-
стилевыми константами в гитарное искусство вторглись токи старинных анг-
лийских народно-песенных, танцевальных и обиходно-аристократических 
жанров. С другой стороны, английская композиторская школа оказалась эффек-
тивным проводником культурных достижений европейской музыки ХХ века: 
язык музыкального авангарда, не свойственный традиционному репертуару, вы-
вел гитарную музыку английских композиторов на путь сближения, синхрониза-
ции с художественными мейнстримами 1950–1970-х годов.  

Обозначенные тенденции видятся весьма существенными и предполагают 
более подробное освещение. Целью статьи является изучение английской ги-
тарной музыки второй половины ХХ века в аспекте художественного диалога с 
традициями старинного английского музыкального искусства. Отсутствие серь-
езных аналитических разведок в данной области, а также перспектива расши-
рения современного концертного репертуара знаковыми для истории гитарного 
искусства произведениями определяют актуальность избранной темы исследо-
вания. Аналитический поиск направлен на творчество Бенджамина Бриттена, 
Джона Дюарта, Малколма Арнольда, Стивена Доджсона и др. Акценты рас-
ставлены на художественных устремлениях композиторов к диалогу с культур-
ным наследием старинной английской музыки. 
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Общенациональный культурный тренд, начавшийся в Англии в первой 
половине минувшего столетия, к середине века затронул и гитарную музыку. 
Включение гитары в пул творческих интенций крупных английских компози-
торов связано с исполнительской активностью молодого Джулиана Брима. 
Овладение искусством игры на лютне предопределило увлечение Д. Брима му-
зыкальным наследием эпохи Елизаветы І3. Знакомство на этой почве со знаме-
нитым английским тенором Питером Пирсом и их последующий творческий 
тандем уже в 1950-е годы – на заре карьеры – принесли известность и призна-
ние гитаристу не только на крупных концертных площадках по всему миру, но 
и среди весомых музыкантов и композиторов Англии. В одном из недавних ин-
тервью с Джулианом Бримом Стюарт Джефрис упоминает: "Разделив свое ув-
лечение Елизаветинской музыкой с великим тенором Питером Пирсом, он 
познакомился с другом и творческим партнером певца – Бенджамином Бритте-
ном в Олдборо в 1952 году. Брим заменил Бриттена, как аккомпаниатор в кон-
цертах, посвященных Елизаветинским песням, и таким составом в течение 
1950-х они гастролировали по всему миру, делали аудиозаписи, в то время как 
Бриттен часто оставался в Суффолке сочинять музыку. <…> К концу 1950-х 
Брим в возрасте чуть более двадцати лет уже зарекомендовал себя как профес-
сиональный гитарист и лютнист, репутация и возможности которого позволяли 
с легкостью заказывать новые произведения композиторам" [5]. 

Наиболее успешной инициативой Брима-лютниста оказался организован-
ный им в 1960 году камерный ансамбль аутентичных инструментов эпохи Тю-
доров "Julian Bream Consort". Тембровый колорит и оригинальное звучание 
ансамбля обеспечили успешное сценическое возрождение музыки Джона Дау-
ленда, Томаса Морли, Уильяма Бёрда, Джона и Роберта Джонсона. В признание 
заслуг "Julian Bream Consort" был удостоен чести сопровождать светские меро-
приятия и церемонии королевы Елизаветы ІІ, чем усилил интерес общест-
венности к старинной английской музыке. 

С первых альбомов обширной дискографии Джулиана Брима просматри-
ваются две основные линии его творческих исканий. Помимо традиционного 
гитарного репертуара, он сосредоточился на популяризации новой, преимуще-
ственно английской музыки, параллельно восполняя аудио-фонд лютневых и 
камерно-инструментальных сочинений эпохи позднего Ренессанса. Старинные 
песни и пьесы, фантазии, баллады, сюиты Д. Дауленда, У. Бёрда, Д. Джонсона 
и других мастеров не только получают новое признание благодаря исполни-
тельскому мастерству Д. Брима, но и находят свое отражение в музыкальной 
ткани современных английских сочинений.  

Важнейшим событием в исполнительской биографии Брима стала пре-
мьера "Nocturnal after John Dowland" Бенджамина Бриттена в 1964 году. На сле-
дующий день после премьеры Брим был удостоен звания Кавалера ордена 
Британской империи от королевы Елизаветы ІІ. По словам английского критика 
Стюарта Джефриса, "‛Ноктюрнал’ Б. Бриттена побудил многих видных компо-
зиторов писать гитарные произведения для Брима, тем самым способствуя воз-
рождению гитарного репертуара" [5]. В самой Англии в 1950–1970-е годы был 
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создан целый ряд знаковых и масштабных гитарных произведений, посвящен-
ных известному гитаристу4: Сонатина № 1 op. 52 (1957), "Guitar concerto" op. 88 
(1974) Леннокса Беркли, "Variations for Guitar", Op. 29 (1958) Трэвора Дэниса 
Аплвора, "Sonata for guitar alone" (1959) Тристама Кэри, Концерт для гитары и 
камерного оркестра, оp. 67 (1959), Фантазия, ор. 107 (1971) Малколма Арноль-
да, "Nocturnal after John Dowland", оp. 70 (1963) Бенджамина Бриттена, цикл 
"Impromptus" (1968), "Guitar Concerto" (1970) Ричарда Родни Беннетта, "Балла-
да-фантазия" (1968) Тома Иствуда, "Paseo" (1970) Питера Расина Фрикера, 
"Variants on two themes of J. S. Bach" (1970) Реджинальда Смита Бриндла, "Эле-
гия" (1971) Алана Росторна, цикл "Пять багателей" (1971) Уильяма Уолтона, 
"Five" (1974) Хамфри Сирла, Сюита, ор. 21 (1976) Джайлса Суэйна и др.  

Значительным вкладом в гитарную музыку стали и другие произведения, 
в большинстве своем относящиеся к виртуозным сочинениям крупных форм: 
концертам, сонатам, вариациям, циклам и фантазиям. Среди них: 5 сонат для 
гитары соло (1948, 1976, 1978, 1979), "Memento in two movements" (1973), "No-
vember Memories" (1974), "Four Poems of Garcia Lorca" (1975) Р. С. Бриндла, 
"Serenade for Guitar and Strings", оp. 50 (1955) М. Арнольда, "Theme and Varia-
tions", Op. 77 (1970) Л. Беркли, "Concertino for guitar" (1954), "Liaison for guitar 
and keyboard" (1976), "Discanti" (1970), "Saeta" (1972) Т. Д. Аплвора, "Zodiac 
variations" (1965), Сонатина, ор. 42 (1974), Соната для 2-х гитар (1977), "Con-
certo for two guitars and tape" (1978), "Pieces for Polita" (1979) Ричарда Стокера. 
Это – свидетельство масштабного творческого резонанса известных представи-
телей английской композиторской школы на выдающиеся достижения отечест-
венного гитарного исполнительства5.  

Новый профессиональный репертуар, разнообразные концертные про-
граммы, широкая география турне и гастролей, а также регулярная студийная 
работа выдвинули творчество Д. Брима в авангард самых прогрессивных явле-
ний современного гитарного искусства. Выход его альбомов "Гитара ХХ века" 
(1967) и "70-е" (1973) перевернул традиционные представления о возможностях 
гитары отражать новые языковые и стилевые грани музыкального искусства и 
пошатнул доминировавшие в то время репертуарные устои, сложившиеся под 
влиянием вкусов и предпочтений "великого испанца" – Андреса Сеговии. По 
мнению современного исследователя английской гитарной музыки Тэйлора 
Грина, "альбом "Гитара ХХ века" был частью целенаправленных усилий Брима 
по расширению гитарного репертуара, уходящего от романтической носталь-
гии, которая была характерна для произведений, написанных для Сеговии; вме-
сто этого, Брим стремился создать отчетливые британские традиции гитарной 
музыки, опирающиеся на современную лексику. Произведения, отобранные 
Бримом для альбома "Гитара ХХ века", были сложными для слушателей в их 
беспрецедентной длине, мелодичной угловатости, 12-тоновой композиционной 
технике, неоклассицизме и атональности <…> Тем не менее, они сохраняли 
доступность для восприятия гитарной аудиторией" [4, 100].  

Если в альбом "Гитара ХХ века" Д. Брим включил самые новаторские ги-
тарные сочинения прошедших лет, созданные бразильскими, швейцарскими, 
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немецкими и английскими композиторами6, то в состав альбома "70-е" вошли 
исключительно произведения отечественной композиторской школы: Концерт 
для гитары с камерным ансамблем (1970) Ричарда Родни Беннета, "Тема с ва-
риациями" (1970) Леннокса Беркли, "Пять багателей" (1971) Уильяма Уолтона 
и "Элегия" (1971) Алана Росторна.  

Параллельно с Джулианом Бримом к популяризации отечественной гитар-
ной музыки подключился его младший соратник, всемирно известный английский 
виртуоз Джон Вильямс (1941). Его творческие инициативы подтолкнули когорту 
новых британских композиторов к написанию оригинальной музыки для гитары. 
Из значимых опусов стоит упомянуть: "Guitar Concerto" № 1 (1956), "Guitar 
Concerto" № 2 (1972), две Партиты для гитары соло (1963, 1976), "20 studies" 
(1965), "Fantasy-Divisions" (1969), "Легенда" (1977), "Merlin" (1978) Стивена 
Доджсона; "Вариации на народную каталонскую песню"Canco del Llabre"", op. 25 
(1956), "English suite" № 1 (1968), "A Tudor fancy" для гитары с оркестром (1972), 
"English suite" № 2 для двух гитар (1979), "English suite" № 3 для гитарного кварте-
та (1979) Джона Дюарта7, "Chamber сoncerto for guitar" (1972) Патрика Гауэрса.  

Прочная связь между дальнейшим обновлением английского гитарного 
репертуара и творчеством Д. Брима отчетливо просматривается и в 1980–1990-е 
годы. Его дискография пополняется новыми альбомами, а география многочис-
ленных выступлений продолжает расширяться. Успех фильма "A life in the 
country" (1976) о профессиональном становлении и концертной жизни Д. Брима 
открыл в его творческой биографии новую страницу. Как следствие, на телека-
нале Би-Би-Си появилась серия мастер-классов маэстро, а восемь авторских 
фильмов об испанской гитарной музыке, традициях и историческом наследии 
сразу попали в разряд бестселлеров. В этот же период список гитарных произ-
ведений английских композиторов пополняется новыми опусами: "Preludes and 
Fantasies" (1980), "The Prince of Venosa" (1994) Р. С. Бриндла, цикл "Serial 
Composition for Guitarists" (1982) Т. Д. Аплвора, "Dance movements for lute or 
guitar" (1984) Р. Стокера, две Партиты для гитары соло (1981, 1990), "Etude-
Caprice" (1980), "Stemma" (1988), "Three Attic Dances" (1989), "Duo Concerto for 
Violin, Guitar and Strings" (1990), "Concertino for 2 Guitars and Strings "Les 
Dentelles" (1998)" Стивена Доджсона, "Concierto alegre for two guitar" (1986), 
"Appalachian dreams" (1999) Джона Дюарта, Концерт для гитары с оркестром 
"Stevie" (1987) П. Гауэрса, "Concerto Antico for guitar" (1989) Грэя Харви. Среди 
произведений, посвященных Д. Бриму: "Hill Runes" (1981), Соната (1990) Пите-
ра Максвелла Дэвиса, "Sonata in one movement" (1982) Майкла Беркли, Соната 
(1983) Ричарда Родни Беннета, "The blue guitar" (1983) Майкла Типпетта, "Solo 
for Guitar" (1986) Джайлса Суэйна и др. 

Исполнительская продуктивность музыканта-виртуоза в этот период яв-
ляется поразительной, учитывая обстоятельства, едва не ставшие трагическими 
для его карьеры: в 1984 году в результате автокатастрофы он получил серьез-
ный перелом локтя правой руки. Позднее Д. Брим вспоминает: "В те дни мне 
стоило больших усилий, самодисциплины, чтобы отойти от того края, за кото-
рым был конец моей карьеры. Я отказался бросить все на самотек" [13]. В итоге 
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громадных волевых усилий Брим выучился заново играть на гитаре и уже спус-
тя три месяца после травмы отправился в концертный тур по США. 

В 2000-е годы реализовалась давняя творческая инициатива Джулиана 
Брима – учреждение фонда "Julian Bream Trust" (2008). Одной из основных его 
функций является репертуарная политика: предоставление грантов для написа-
ния концертных и конкурсных произведений как маститым, всемирно извест-
ным композиторам так и начинающим, молодым авторам8. 

Можно с уверенностью сказать, что в английской гитарной музыке наи-
большей востребованностью обладают те сочинения, которые в ХХ веке манифе-
стируют культуру и язык давно ушедших эпох. Именно этот срез национальных 
традиций знаменует поворот к культурной идентификации английского гитарно-
го репертуара в мировом музыкальном наследии. 

Список указанных ранее произведений демонстрирует, что концерты, фантазии, 
партиты, баллады, народные танцы и сюитные циклы как традиционные жанры анг-
лийской инструментальной музыки ХVI–XVII веков занимают существенное место в 
новом репертуаре. Многие из них пронизаны отголосками, аллюзиями, характерными 
оборотами и цитатами из сочинений лютневых мастеров Елизаветинской эпохи. В не-
которых опусах воссоздаются точные ладогармонические и метроритмические модели 
старинных танцев на протяжении разделов, отдельных частей или даже целых циклов. 
В других – культурный диалог различных эпох ведется через сопоставление и смеше-
ние языковых и стилевых особенностей музыкальной ткани. Зачастую лишь благодаря 
заимствованию жанровых наименований и отдельных интонационных оборотов ста-
ринного национального народно-бытового мелоса, а также указанию адресатов по-
священий у слушателя выстраивается необходимый ассоциативный ряд.  

Среди семи "Английских сюит" Джона Дюарта, написанных для разных ги-
тарных составов (дуэтов, квартетов и даже гитарных секстетов), наибольшей попу-
лярностью пользуется первая сюита для гитары соло, ор. 31 (1967), в которой 
полновесно отражены традиции английской старинной музыки. Трехчастное про-
изведение воссоздает атмосферу английского королевского двора эпохи Ренессан-
са. Автор прибегает к приему стилизации, опираясь на жанровые модели лютневой 
музыки Джона Дауленда и Джона Джонсона. Сдержанность, грациозность и плав-
ность арпеджированной аккордовой фактуры среднего раздела роднит "Prelude" с 
паванами Дауленда. Протяжный песенный характер второй части "Folk song" апел-
лирует к жанру старинной английской баллады, а быстрый "Round dance" (хоровод) 
представляет собой типичный английский деревенский круговой танец: 

 
 
"Nocturnal after John Dowland", оp. 70 (1963) Бенджамина Бриттена является 

наиболее ярким образцом современной английской гитарной музыки, в котором 
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кульминационной зоной всего вариационного цикла является завершающий раз-
дел. В нем дословно цитируется песня "Come, heavy sleep" Джона Дауленда из его 
Первой книги лютневых песен "First booke of songes or ayres" (1597). По замыслу 
Б. Бриттена, "Ноктюрнал" представляет собой пример обращенного вариационно-
го цикла, где тема появляется лишь в конце произведения:  

  
 
Восемь предваряющих вариаций вплетают лишь отдельные тематические 

фрагменты (паттерны). В языковом, фактурном и тональном плане они выступают 
разнородными нарративами, подготавливающими аутентичное звучание самой те-
мы – старинной песни. По словам Тэйлора Грина, "изначально монофоничная му-
зыкальная фактура становится постепенно богатой и насыщенной, а мелодическая 
линия всегда возвышается над аккомпанементом. Другим элементом сердцевины 
произведения, лежащим за гранью музыкального языка, является повествователь-
ность: нарратив как основа построения вариационной формы" [4, 64].  

Характерной чертой камерной инструментальной музыки Малколма 
Арнольда является постоянное обращение к жанру фантазии9. "Фантазия для 
гитары" ор. 107 перекликается с традициями старинных английских мастеров 
лютневой и вирджинальной музыки. Она представляет собой объемное сочине-
ние, насыщенное свойственными этому жанру каскадами разложенных арпед-
жио и обогащенное современным языком, широкой палитрой технических и 
художественных приемов. Элементы народных английских танцев эпохи Ре-
нессанса и Барокко четко артикулируются в его "Концерте для гитары с оркест-
ром" ор. 67. Практически вся третья часть "Allegro con brio" основана на 
танцевальной ритмике жиги. Трехдольная пульсация, быстрый темп вкупе с 
ритмикой основной темы, построенной на полифонических приемах нисходя-
щей канонической секвенции, отсутствие сильных вводнотоновых тяготений и 
стройность консонирующих гармонических вертикалей апеллируют к жанро-
вым элементам заключительных танцев сюиты: 
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Среди иных произведений, отмеченных влиянием старинной английской 
музыки на уровне жанровых моделей и темповых сопоставлений частей, упо-
мянем четыре партиты для гитары соло, "Fantasy-Divisions"10 Стивена Доджсо-
на, семь "Английских сюит", три партиты, "A Tudor fancy" Джона Дюарта, 
"Preludes and Fantasies" Р. С. Бриндла. 

Несомненно, культурное наследие XVI–XVII веков оказало огромное 
воздействие на творчество современных английских композиторов. В гитарном 
искусстве этот диалог времен отразился, прежде всего, благодаря профессио-
нальной активности выдающихся английских гитаристов. Масштаб их культур-
но-просветительской деятельности привлек внимание к инструменту целой 
плеяды композиторов-соотечественников. Результат такого сотрудничества по-
зволил открыть новую страницу не только в английской гитарной музыке. Это 
был мощный эволюционный рывок для всего современного гитарного искусст-
ва: через диалог с культурным наследием ушедших эпох – к современной му-
зыкальной лексике. 

 
Примечания 

 
1 Так историки английской музыки Л. Ковнацкая и Л. Энтелис называют период в му-

зыкальной культуре Англии с конца XVII до начала XX века [2; 3]. 
2 Термин "Ренасимьенто" (от исп. renacimiento – возрождение) соотносится с движе-

нием за национальное возрождение, возникшим в Испании в конце XIX – начале XX веков.  
3 Речь идет о периоде правления последней представительницы Дома Тюдоров – Ели-

заветы І (1558–1603). 
4 В числе первых произведений, посвященных еще 13-летнему Д. Бриму, указывается 

"Nocturne for Guitar Solo" (1946) Р. С. Бриндла. 
5 В своей научной работе "Гитарные сочинения Стивена Доджсона" [6] Джон Маккен-

зи упоминает, что помимо Д. Брима английским композиторам многие произведения заказы-
вал итальянcкий гитарист и композитор Анжело Жилардино. 

6 В альбоме представлены: Этюды № 5, № 7 (1929) Эйтора Вилла-Лобоса (Бразилия), 
"Quatre pieces breves" (1933) Франка Мартена (Швейцария), "Drei Tentos" (1958) Ханса Вер-
нера Хенце (Германия), "Четыре фрагмента для гитары "El Polifemo de Oro"" (1956) Реджи-
нальда Смита Бриндла (Англия) и "Nocturnal after John Dowland" op. 70 (1963) Бенджамина 
Бриттена (Англия). 

7 В творчестве Джона Дюарта, в сравнении с другими английскими композиторами, 
гитарная музыка оказалась главным увлечением, мейнстримом. Им написаны около 150 про-
изведений для гитары соло, дуэтов, трио и других гитарных ансамблей. В тексте приводятся 
лишь некоторые наиболее значительные опусы. 

8 Некоторые из последних произведений, посвященных Бриму, созданы по заказу 
Фонда: Соната № 5 "Ars Combinatoria" Лео Брауэра (2013) и "Construction with Guitar Player: 
Beyond the White Hand" Харрисона Биртвистла (2013). 

9 Помимо "Фантазии для гитары", М. Арнольд написал подобные произведения практи-
чески для всех деревянных и медных духовых инструментов, а также для виолончели и арфы. 

10 Название "Divisions" является старинным английским аналогом партиты. 
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ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

 
Розглянуто сучасну ситуацію розвитку духовної музики християнської релігійної 

традиції, включаючи як католицьку, так і православну її гілки. Увага акцентується на висо-
кому ступені варіативності музичного супроводу літургій у сучасних храмах, що призводить 
до жанрових девіацій у річищі духовної музики. Автор дотримується думки, що коріння за-
значених девіацій слід шукати у наріжних особливостях європейської культури. 

Ключові слова: європейська культура, християнська релігійна традиція, сакральна 
музика, жанрові девіації, еволюція, розвиток, григоріанський хорал, поліфонія, постмодер-
нізм. 
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зыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. 

К вопросу о жанровых девиациях в европейской духовной музыке второй поло-
вины ХХ – начала ХХI столетий. 

Рассмотрена современная ситуация развития духовной музыки христианской рели-
гиозной традиции, включая как католическую, так и православную её ветви. Внимание ак-
центируется на высокой степени вариативности музыкального сопровождения литургий в 
современных храмах, что приводит к жанровым девиациям в русле духовной музыки. Автор 
придерживается мнения, что причину данных девиаций следует искать в ключевых особен-
ностях европейской культуры. 

Ключевые слова: европейская культура, христианская религиозная традиция, са-
кральная музыка, жанровые девиации, эволюция, развитие, григорианский хорал, полифония, 
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Regarding the question of genre deviations in the European sacral music in the second 
half of the 20th – beginning of the 21st centuries. 

Central place in the article occupies an analysis of modern situation of the ways of evolution 
in the European sacred music including both its catholic and orthodox branches. The main question 

                                                
© Ліва Н. В., 2016  



Музикознавство ____________________________________________ Ліва Н. В. 

 38 

is that of great variety inside of the European sacral music which produces different genre 
deviations inside the same religious tradition. The process is usually regarded as negative – due to 
destructive results of cultural crisis. But the real reason of that lays in the specificity of the 
European culture which is continuously changing. So we need not fear of any deviation because it 
is the basic trait of the culture. 

Key words: European culture, Christian religious tradition, sacral music, genre deviations, 
evolution, development, Gregorian choral, polyphony, postmodernism.  

 
Багатовіковий історичний розвиток Європи як масштабного соціокуль-

турного утворення у ХХ–ХХІ століттях призвів до ситуації, згідно з якою фе-
номен західноєвропейської культури можна й слід розуміти надзвичайно 
широко. Починаючи з епохи Нового часу, семантичні межі даного поняття 
розширювалися відповідно до розширення впливу Європи за межами її геогра-
фічної локації. Сьогодні проєвропейський культурний простір вбирає в себе 
практично усі країни Північної та Південної Америки та усі слов’янські народи, 
його вплив відчувають на собі навіть Африка та Схід. Відповідь на запитання, у 
чому саме полягає сутність європейського впливу в названих регіонах, що є його 
"культурним ДНК", – прозора й однозначна: християнська релігійна традиція, 
потужний духовний стрижень, що протягом віків формував і продовжує фор-
мувати соціальний менталітет як у самій Європі, так і в масштабному ареалі її 
культурного резонансу.  

Проблематика даної статті пов’язана із суттєвою й невід’ємною складо-
вою християнського релігійного культу – його музичним супроводом, без якого 
зазначений резонанс, можливо, не здійснився би в такому грандіозному мас-
штабі. Мета даної публікації полягає в окресленні і виявленні факторів інтен-
сифікації процесу жанрових девіацій у царині духовної музики – серйозної 
проблеми сучасності, спровокованої кризовою ситуацією конфесійного розга-
луження всередині християнства. 

Сакральна музика християнської традиції як у православному, так і в ка-
толицькому її відгалуженнях репрезентує сьогодні безпрецедентний в історії 
європейської культури плюралізм підходів до вибору музичного супроводу бого-
служінь. Множинність точок зору стосовно того, як саме має звучати сьогодні 
літургія, не має еквіваленту в жодному з попередніх століть існування християн-
ства. Йдеться навіть не про міжконфесійні суперечки: сьогодні у храмах однієї 
конфесії можна спостерігати абсолютно різні підходи до музичного оформлення 
повсякденної відправи. В числі уподобань – строгий григоріанський спів (або 
його православна альтернатива – знаменний, грецький, валаамський, київський 
розспіви тощо); різноманітні авторські версії літургії (меси) або ж її окремих 
частин (хорові твори композиторів XVIII століття – Д. Бортнянського, М. Бере-
зовського, А. Веделя, Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя; композиторів так званої Нової 
московської школи – П. Чайковського, П Чеснокова, С. Рахманінова, сучасних 
західних та вітчизняних авторів релігійної музики). Особливу – граничну фор-
му сучасних відправ, допустиму сьогодні у католицькій християнській традиції 
(минаючи її численні протестантські відгалуження, особливо – в Америці), яв-
ляють собою піснеспіви у стилі поп-музики, де сакральне навантаження несе 
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самий лише текст (нерідко подібний підхід експлуатується у спеціальних служ-
бах для молоді). 

Різного роду музичні компроміси мають місце не лише у католицьких 
богослужіннях. Наприклад, творчість православного композитора митрополита 
Іларіона (Алфеєва), єпископа Віденського та Австрійського, взагалі являє со-
бою своєрідний сплав православної музичної традиції з традицією західноєвро-
пейською. О. Попова, аналізуючи "Божественну літургію" Іларіона, зазначає, 
що у даному циклі використовуються "характерні європейські прийоми у поєд-
нанні з індивідуальним трактуванням жанрів (тональна основа, що пронизує усі 
піснеспіви циклу, кадансування, наближене до музики бароко тощо)" [4]. Зви-
чайно, факт подібного поєднання великою мірою був спричинений регіональ-
ною необхідністю, проте він ілюструє собою тенденцію часу: певний музичний 
матеріал вільно "мандрує" від храму до храму, утворюючи часом несподівані 
інтонаційні сполучення. 

Привнесення особистісного начала у царину надособистісного часто стає 
закономірним наслідком авторського підходу в процесі створення духовної му-
зики. У статті О. Попової акцентується увага на "не-канонічних" тенденціях у 
творчості іншого композитора православної традиції – В. Довганя [3]. В його 
концерті "З Триоді пісної" (1993) задіяні "сучасні засоби, здавалося б, далекі від 
жанрової форми Триоді". За твердженням авторки, даний твір – "один із яскра-
вих прикладів того, як духовне зближується зі світським, а церковне тяжіє до 
концертності" [4, 19]. Наведений приклад може слугувати ілюстрацією явища, 
що значною мірою продукує й живить таку сферу творчості, як позалітургічна 
музика – тобто інструментальні твори, в основу яких покладені канонічні 
тексти, або чисто інструментальна музика з відповідною програмною назвою 
("Memento", "Знамення", "Христос воскресне з мертвих" тощо). Подібні твори 
часто різняться від внутрішньо-храмової музики насамперед специфікою мови – 
широким використанням модерних композиторських технік ХХ століття. Вза-
галі твори позалітургічної традиції, дотичні до релігійної теми, але написані для 
вжитку поза межами храму, мають тривалу історію існування (їхні ретроспек-
тивні попередники – середньовічні містерії, різдвяні пісні, колядки, вертеп), 
проте в наш час дана традиція значно посилюється. Відповідно інтенсифікуєть-
ся процес жанрового розгалуження у її річищі. 

Інтенсифікація позалітургічної творчості межує з переходом конфесійних 
меж. Знаменням часу може служити відображення подібної ментальності у му-
зичній критиці. Так, аналізуючи Другий концерт для фортепіано з оркестром 
М. Скорика (друга частина концерту має назву "Молитва"), М. Северинова за-
уважує: "Необхідно відзначити, що для прочитання коду архетипових образів 
сакрального у творі важливою є думка М. Еліаде, який зазначає, що всьому ак-
тові людського життя самому по собі властива сакральна цінність (у чому са-
кральне перевершує релігійне)" [5, 96]. Висловлена точка зору привертає увагу 
яскраво вираженою спорідненістю зі східним (зокрема, індійським) типом сві-
тобачення, де сакральними вважаються усі прояви людського буття. 
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Ситуація, що спостерігається сьогодні у царині християнської духовної 
музики, дає підстави констатувати наявність у даній сфері численних жанрових 
девіацій. Означений процес звично характеризувати як негативний і пояснюва-
ти деструктивними наслідками культурної кризи, у провокуванні якої (особли-
во – у пострадянському просторі) не останню роль зіграв атеїзм і закономірним 
наслідком якої є криза духовна. Дійсно, це так, але причини означених девіацій, 
на нашу думку, криються значно глибше. 

Суттєва семантична складова поняття жанру пов’язана з його приклад-
ною функцією. Попри усю надвербальність, трансцендентність музичної мови, 
тонка, але міцна "нитка" жанрової приналежності завжди "прив’язує" музичне 
мистецтво до прози повсякдення: будь-який жанр завжди є відповіддю на по-
пит, пов’язаний з певного роду діяльністю (цей фатальний зв’язок не в змозі 
повністю подолати навіть найбільш віддалена від практичної діяльності й скон-
центрована на "чистій" рефлексії інструментальна музика). Прикладна природа 
жанру виявляє себе як така і в ситуації храмового побуту. 

Проблема жанрових девіацій закономірно ставить дослідника перед необ-
хідністю окреслення типології жанрів духовної музики. Однак, саме у даній си-
туації здійснення типологічного аналізу є завданням великої складності, що, 
своєї черги, зумовлюється мінливістю й варіативністю сучасної палітри са-
кральних жанрів. Першим кроком на шляху вирішення цієї непростої задачі 
може стати спроба виокремити певні музичні феномени, що на загальному мін-
ливому тлі слугуватимуть своєрідними константами – музичними еталонами, 
сформованими європейською релігійною традицією. 

Американський дослідник сакральної музики ключових релігій світу 
Й. Суейн зазначає, що попри розмаїття конфесій та віровчень, загальні уявлен-
ня про те, яким має бути музичний супровід служби Божої, у провідних релі-
гійних практиках збігаються. У передмові до створеного ним "Історичного 
словника сакральної музики" (2006) учений конкретизує означені збіги: переду-
сім, це має бути спів, принципово монофонічний, де на один склад тексту при-
падає один звук; дана монодія не потребує ні супроводу, ні будь-якого 
гармонічного оздоблення; її характерна риса – неметричність, повна відсутність 
рівномірної акцентуації, що надає піснеспівам певної абстрактності, роблячи їх 
антиподом танцювальності [8]. 

Неважко помітити, що в європейській духовній традиції окресленій ха-
рактеристиці вповні відповідають григоріанський спів IX–XI століть та знамен-
ний розспів православної традиції. Означений еталон плекали впродовж 
століть, а наприкінці ХІХ століття у провідних країнах Європи (Франції, Англії, 
Німеччині) відчули потребу у дбайливій його реставрації. 

 Особливе посилення даної тенденції спостерігається в наш час. Так, у 
2005 році відомий естонський композитор Арво Пярт в інтерв’ю журналу "Fono 
Forum" висловився наступним чином: "Значення григоріанського хоралу не має 
нічого спільного з музикою. Воно пов’язане з життям, мисленням, вірою. Гри-
горіанський спів вимагає інакших світоглядних засад. Для нас це – іноземна 
мова. Спершу я робив простодушні спроби осягнути її враз. Кілька років пос-
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піль у мене нічого з того не виходило, і я не знав, у чому справа. Доки не зро-
зумів, що григоріанський хорал – не просто музика" [9, 38]. 

Сакральне мистецтво, покликане сприяти спілкуванню людини з Віч-
ністю, природно мусить знаходитися в межах відповідних очікувань і вимог, 
серед яких наріжною є наступна: оскільки Бог – вічний і незмінний, незмінною 
має бути й музика, призначена для поклоніння Йому. Саме з цієї причини бого-
служебні піснеспіви завжди намагались "законсервувати", навіть у певному ро-
зумінні "канонізувати". Воднораз, попри усю мотиваційну логіку означеної 
тенденції, в європейській культурі завжди співіснувала тенденція протилежна. 
Не зважаючи на численні суворі заборони й ретельні зусилля втримати культо-
вий спів у недоторканості, сакральна музика Європи на протязі двох тисячоліть 
існування християнства інтенсивно змінювалась, перебуваючи у стані постій-
ного розвитку й оновлення. 

Передусім це пояснюється загальною специфікою західноєвропейської 
культури, мінливої й мобільної за своєю сутністю. Для європейської (християн-
ської!) ментальності, на відміну від її альтернативи – східної культури, – було й 
залишається природним інтенсивне переживання існування у часі. Перманент-
не відчуття линності часу, інакшими словами – історизм (на який на початку 
ХХ століття звертав увагу в своїх працях М. Бердяєв) якнайкраще характеризує 
європейську культуру. Для неї й сьогодні залишається актуальною історична 
метафора О. Шпенглера: "Над нашим ландшафтом з тисяч і тисяч веж удень і 
вночі лунає годинниковий бій, що постійно зв’язує майбутнє з минулим… 
Західну людину важко помислити без дбайливого вимірювання часу – ця хроно-
логія усього, що відбувається, вповні відповідає нашій нечуваній потребі в архео-
логії, тобто зберіганні, розкопуванні, колекціонуванні всього, що відбулося. Епоха 
бароко інтенсифікувала готичний символ баштового годинника, довівши його до 
гротескного символу годинника кишенькового, що постійно супроводжує окрему 
людину" [6, 292]. 

Дана характеристика органічно доповнюється наступною сентенцією 
Й. Суейна: посилаючись на Луї Ібсена аль Фаругі, американський дослідник за-
значає, що властива європейському сакральному мистецтву потреба еволюціо-
нувати закладена в самій природі християнства, духовним центром якого став 
Бог-особистість, Боголюдина [8, ХХ]. Скільки існує європейська культура, сті-
льки вона змінюється – відповідно до того, як змінюються уявлення про навко-
лишній світ і про сакральне, що й знаходить відбиток у мистецтві, особливо – 
літургійному. 

Отже не дивно, що на певному етапі розвитку професійного музичного 
мистецтва означена константа європейської музичної релігійної традиції – григорі-
анський хорал – закономірно підпадає під дію еволюції, обростаючи додатковими 
голосами і поступово перетворюючись на поліфонічне багатоголосся, що досягає 
свого розквіту у творчості франко-фламандських поліфоністів XV–XVI століть. 
Tвори a’capella Лассо, Палестріни, Окегема вже мають (хоч і завуальовану) мет-
ричність. Поступово метр все ясніше починає проявляти себе, і паралельно з фор-
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муванням ладотональності, а відтак – гомофонно-гармонічного мислення, європей-
ська сакральна музика ще більше віддаляється від свого початкового ідеалу.  

У XVI–XVIIІ століттях означене віддалення взагалі справляє враження 
безповоротного. Жодні перепони не можуть зашкодити невпинному розвитку 
новонародженої drama per musica. Так, у 1703 році, незважаючи на папську за-
борону влаштовувати театральні й оперні вистави в Римі протягом п’яти років 
(санкція Ватикану як подяка Богові за відсутність людських жертв під час не-
щодавнього землетрусу), італійська опера "мімікрує", набуваючи вигляду ду-
ховної ораторії, лібрето якої створюється на основі біблійних оповідань або 
сюжетів, де дійовими особами стають Милосердя, Цнота тощо. За своєю му-
зичною мовою ці твори нічим не різнилися від опери (саме такими є "Oratorio 
per Santa Francesca Romana" Кальдара, "Il Giardino di Rose" Скарлаті та інші 
твори, що свого часу через папську заборону були забуті на кілька століть і за-
ново відкриті десять років тому завдяки концертній діяльності оперної співачки 
Сесілії Бартолі [7]). На початку XVIIІ століття заборонені оперні вистави відбу-
валися у палацах кардиналів під виглядом приватних концертів, жіночі партії 
успішно виконувалися кастратами. Водночас світські інтонації дедалі більше 
просочувалися у церковний побут, витісняючи традиційний строгий стиль. Від-
повідно, музичний супровід богослужіння поволі втрачав аскетизм. 

Значущим у даному контексті виглядає одне з висловлювань Арво Пярта 
у згаданому вище інтерв’ю. Підкреслюючи роль григоріанського хоралу у сво-
єму духовному становленні, композитор – автор "Страстей по Йоану" (1982) – 
категорично заперечує будь-який вплив на даний твір музики Й. С. Баха. Епоха 
Реформації протиставила складним поліфонічним побудовам невибагливий 
протестантський хорал, що його легко могла виконувати паства і що згодом ра-
зом з іншими інтонаційними джерелами ліг в основу бахівської творчості. Про-
тестантський хорал, як і музика Баха, – феномени того зламного періоду 
музичної історії, коли теоцентрична картина світу на довгі століття відходить у 
минуле. Згадаємо також, що за життя Баха служителі культу постійно нарікали 
на те, що музика, створювана ним для церковного вжитку, занадто жива й 
насичена людськими пристрастями. Тим більший подив у даному зв’язку 
викликає наступний парадокс: попри усі формальні відхилення від щойно вста-
новленого взірця музичної сакральності – григоріанського хоралу (міцна гар-
монічна основа й багатоголосся на противагу монодії, ладотональність та чітка 
метричність) – загальновизнані глибина і космізм творів Й. С. Баха дають ваго-
мі підстави вважати їх альтернативним еталоном духовної музики! 

Подальша музична еволюція призводить до закономірних наслідків. У добу 
романтизму вперше в історії музичної культури сакральна музика перестає бути 
суто культовою: меси, реквієми, ораторії "покидають" межі храму, набуваючи 
статусу самодостатніх художніх творів. Такими є "Реквієм" Г. Берліоза, духовні 
твори Ф. Шуберта, Ф. Ліста. Цитуючи у своїй книзі німецьких дослідників 
Ф. Хуга і В. Веттера, О. Антонова акцентує увагу на наступній значущій подро-
биці: у католицькому богослужінні ХХ століття виключено з ужитку меси 
Ф. Шуберта, оскільки в них відсутня обов’язкова у канонічному тексті фраза 
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"Credo… in unam Sanktam catholicam et apostolicam ecclesiam" ("Вірую у єдину 
святу католицьку апостольську церкву") і в цілому вони далеко відходять від 
музичних церковних традицій [1, 35]. 

Безперервні суперечки з приводу того, якою саме повинна бути музика, 
що супроводжує богослужіння, пронизують усю історію існування християнства. 
В них ніколи не могли дійти згоди. Здається, на наш час плюралізм точок зору 
на дану проблему досяг апогею. Звичайно, окремі жанрові відхилення можна 
пояснити конкретними обставинами, в тому числі – соціально-економічними 
(подібно до того як, наприклад, домінування органу в релігійній традиції Ні-
меччини XVII–XVIII століть почасти можна пояснити мізерним "бюджетом" 
тогочасних храмів, що виключало можливість найняти хор.) Проте коріння да-
ного феномену лежить не в соціально-економічній площині. 

Багато сучасних композиторів створюють музику, в основі якої лежить 
сакральний текст. Питанням, чи є ці твори сакральними у строгому розумінні 
слова, задаються сьогодні з тією ж пристрастю, що й у попередні століття. У 
певному розумінні можна стверджувати, що європейська сакральна музична 
традиція з моменту її виникнення складається з суцільних жанрових девіацій. 
Інакше кажучи, девіація є властивістю європейської сакральної музики. Те, що 
ми спостерігаємо сьогодні, є логічним продовженням процесу розв’язання про-
тиріч, закладених у минулому. 

Е. Германова де Діас, досліджуючи християнську релігійну традицію в 
умовах постмодерну, відштовхується від поширеного сьогодні принципу істо-
рико-культурної періодизації: епоха традиціоналізму (з часу виникнення хри-
стиянства по Новий час), модерн (Новий час) і постмодерн (сучасність). У 
працях різних дослідників дана періодизація варіюється у часі, але щодо особ-
ливостей кожної з епох розходжень немає. Відповідно, епоха позиціонування й 
розквіту християнської релігійної традиції являє собою тезу, Новий час раціо-
налістичного її заперечення – антитезу, а постмодерн є антитетичним запере-
ченням Нового часу й водночас – синтезом обох попередніх епох [2]. Беручи до 
уваги побутуючі у сучасному дискурсі різноманітні характеристики постмо-
дерну, серед яких суттєву роль відіграють постулат "в культурі усе вже відбу-
лося", а також феномен "смерті автора" у постмодерному мистецтві, дозволимо 
собі виразити сумнів щодо того, що християнство як релігія особистісна взагалі 
здатне органічно узгодитися з постмодернізмом, "розчинитися" у ньому. (Що-
правда, есхатологічний песимізм безумовно резонує з відповідними апокрифіч-
ними його елементами, зокрема – гностичними). Воднораз, дана історична 
періодизація дає змогу побачити, що третій з окреслених етапів за своєю сутні-
стю дійсно являє собою діалектичний синтез попередніх етапів історичного 
процесу рецепції сакрального. Сучасний носій про-європейської культурної 
традиції знаходиться у стані духовного пошуку, що само по собі не є процесом 
негативним. До цього пошуку його спонукає сьогодні минулий тривалий період 
атеїстичного богозаперечення, що його Європа (а разом з нею – про-Європа) 
поступово подолали близько середини ХХ століття. 
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Одна з характерних девіацій духовної музики сучасності пов’язана з особ-
ливостями її музичної мови. Важко уявити у повсякденному храмовому вжитку 
сакральні твори А. Шнітке, Е. Денісова, Е. Артем’єва, інших композиторів по-
дібного типу музичного мислення. Разом з тим, музика такого роду продовжує 
виникати і є яскравим свідченням постійної потреби сучасної людини у релі-
гійній рефлексії. Тож не слід ні лякатися, ні засуджувати паростки нового у 
духовному музичному мистецтві початку ХХІ століття. 
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ВНУТРЕННЯЯ МУЗЫКАЛЬНОСТЬ 

КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
В китайской культуре стихосложение может считаться поэзией в том случае, если 

обладает внутренней музыкальностью. Такие свойства музыки, как ритм, темп, мелодия 
сообщают стихотворению лишь внешние признаки музыкальности. Условиями достижения 
внутренней музыкальности в китайской поэзии являются динамизм мысленных образов 
(ветра, человека, старого знакомого, значимого места), развитие тем времени/вечности, 
конечности/бесконечности, смерти/бессмертия, отражение философских концепций вели-
кого безмолвия, гармонии невысказанного слова и неслышимого вселенского звука, соотне-
сенного с Дао. 

Ключевые слова: китайская поэзия, внутренняя музыкальность, динамичный мыслен-
ный образ, великое безмолвие, беззвучная мелодия мироздания. 
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Внутрішня музикальність як художній принцип китайської поезії. 
В китайській культурі віршування вважається поєзією за умов володіння внутріш-

ньою музикальністю. Такі властивості музики, як ритм, темп, мелодія надають віршу лише 
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Іnternal musical how artistic principles of Chinese poetry. 
Verses in Chinese culture are considered to be poetry, only in case they possess inner 
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Внутренняя музыкальность – принцип китайской поэзии – исключает ее 
рассмотрение как только лишь рифмованных строк, но позволяет выявлять в 
ней глубинные уровни содержания. Внутренняя музыкальность связана не 
столько с мелодичностью и ритмичностью звучания вербального языка, сколь-
ко с содержанием поэтического текста, высшая красота и изысканность 
смысла которого является принципиально невыразимой посредством слов, но 
восстанавливаемой в мышлении реципиента благодаря опоре на философскую 
концепцию музыки как всепорождающего начала. Присущая китайской поэзии 
внутренняя музыкальность обусловливает особые требования к композитор-
ской интерпретации вербального текста стихотворения в китайской вокальной 
музыке. Поскольку внутренняя музыкальность поэзии, обусловленная тради-
циями национального восприятия мироздания, его философской концепцией 
как беззвучной музыки, влияет на композиторскую интерпретацию поэтических 
шедевров в вокальной музыке как европейских, так и собственно китайских 
композиторов, изучение данной проблематики представляет собой актуальную 
задачу современного музыкального китаеведения. 

Цель данной статьи – изучить сущность внутренней музыкальности как ху-
дожественного принципа китайской поэзии. 

Внутренняя музыкальность китайской поэзии сопряжена с временным 
развертыванием содержания стихотворения. Раскрывая тему жизни и времени, 
китайская поэзия приближается к музыке по красоте мелодического языка. Рас-
тянутость и сжатость в ритмическом чередовании временных фрагментов в ки-
тайской поэзии сообщает ей процессуальность и мелодичность. 

Время как интроспективная форма разворачивания поэтического со-
держания находит свое выражение не столько в словах, сколько в образной 
драматургии стихотворения. Ее специфика заключается в наличии как тех 
образов, что получили словесное оформление, так и не имеющих вербального 
воплощения: их конструирование возникает в мышлении воспринимающего 
субъекта в результате ассоциативно-символической работы его сознания. 
Динамичный мысленный образ китайской поэзии вызывает у читателя ощу-
щение развертывания во времени, подобное тому, что возникает в процессе про-
слушивания музыки. В динамичном мысленном образе объединены ритм и 
мелодия, сплетающиеся в единую духовную целостность, что позволяет его толко-
вать как проявление внутренней музыкальности, свойственной китайской поэзии. 

Китайская поэзия как своеобразный музыкальный язык основана на спе-
цифических закономерностях ритмо-мелодической конструкции. Трактовка по-
эзии как аналога музыки и музыки как воплощения поэзии, сформированная в 
древней философской китайской мысли, актуальна и сегодня. Постулат, сфор-
мулированный китайским каноником династии Тан Кун Инда (574–648): "Поэ-
зия – сердце музыки, в звуках музыки – поэзия, вместе они служат одной цели" 
(诗是乐之心,乐为诗之声,故诗乐同其功也) [12, 87], предопределил процесс раз-
вития этих искусств, сформировав свойственные им критерии совершенства. 

Отнюдь не любые рифмованные мелодичные строки следует считать 
поэзией. Например, "Стихи Да Ю" (получили свое наименование по имени их 
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автора – поэта Чжан Да-ю эпохи Тан), имея отношение к такому литературному 
жанру, как "популярные общепонятные стихи", содержат лишь такие внешние 
свойства стихосложения, как ритм и метр, и подлинной поэзией не являются. 

Условиями соответствия форм стихосложения нормам китайской поэзии 
являются выражение чувств и раскрытие внутреннего мира лирического героя. 
Благодаря воплощению эмоций, передаче черт внутреннего мира человека, в 
китайской поэзии происходит объединение прошлого, настоящего и будущего, 
а, следовательно, становится возможным достижение вечности. Высшая цель 
китайской поэзии состоит не столько в достижении словесного совершенства, 
сколько в раскрытии переживаний, вызванных ощущением течения времени, в 
выражении отношения субъекта поэзии к временному процессу. Лишь при усло-
вии достижения высшей цели китайской поэзии – раскрытии темы внутреннего 
мира героя и его отношения к течению времени – её язык обретает внутреннюю 
музыкальность. Поскольку высшая цель китайской поэзии превосходит возмож-
ности вербального языка, ее достижение возможно посредством сообщения мело-
дичности (как условия внутренней музыкальности) в выражении невысказанного – 
динамичного мысленного образа времени-пространства. Внутренняя музыкальность 
стихотворения призвана компенсировать недостаточность слов, возникающую в 
процессе сотворения динамичного мысленного образа китайской поэзии. Поэт 
периода Восточной Цзинь Тао Юаньмин связывал построение мысленного образа 
в китайской поэзии с сообщением ему внутренней музыкальности на основе 
"отвлечения от языка" – подобно тому, как, согласно западному философу 
А. Н. Уайтхэду, поэзия и философия "должны выходить за рамки прямого зна-
чения слов" [6, 154]. Выходя за пределы возможностей вербального языка, ки-
тайская поэзия, преодолевая жесткий регламент грамматической формы, входит в 
пространство музыки (средством выхода за рамки вербального языка является сам 
вербальный язык). Мысленный образ как воплощение внутренней музыкальности в 
поэтических строках Тао Юаньмин "осенний ветер волнует воды реки Вэй, опав-
шей листвой наполнен Чанан"（秋 – 风 – 生 – 渭 – 水, 落 – 叶 – 满 – 长 – 安） 
возникает не столько в связи с заключенным в них описанием городского пей-
зажа, сколько в связи с картиной, преисполненной печали жизни, остающейся 
невысказанной словами. 

Преодолеть время – давняя цель китайской поэзии. Способом ее дости-
жения является создание совершенного произведения искусства, что остается 
навеки среди мимолётно промелькнувших сочинений. Достижению цели ки-
тайской поэзии способствует внутренняя музыкальность, присущая лучшим 
образцам поэтического искусства. Внутренняя музыкальность находит свое вы-
ражение в интонационном содержании лучших образцов китайской поэзии, в 
пространственной семантике свойственного им стихотворного ритма, в семан-
тической структуре стихотворения. 

Ритм, рождающийся из смыслового пространства стихотворения, – 
важный фактор внутренней музыкальности китайской поэзии. Порождающее 
ритм смысловое пространство стихотворения, не будучи музыкой как таковой, 
тем не менее, предстает в качестве ее первоначальной формы (пра-формы), ес-
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ли при понимании музыкального искусства исходить из известного определе-
ния Б. Асафьева, согласно которому "музыка – искусство интонируемого 
смысла" [1, 344]. Если, согласно концепции "небесной музыки" Пифагора, че-
ловеческая гармония предстает как отражение движения небесных тел, то в от-
личие от пифагорейской традиции, китайская философия исходит из трактовки 
небесной гармонии как среды обитания человека. В китайской философии дви-
жение небесных тел формирует благоприятное для жизни человека пространст-
во: жизнь человека в мире и благоденствии, достижение сочетания внутреннего 
богатства и внешней красоты – назначение музыки и гармонии. Отражение фи-
лософской концепции мировой гармонии в поэтической форме китайского сти-
хотворения свидетельствует о наличии в нем внутренней музыкальности. 

Мысленный образ в овеянной внутренней музыкальностью китайской поэзии – 
результат встречи человека с окружающим его миром небесной гармонии (форм 
этой встречи может быть множество). Мысленный образ находит свое воплощение 
в поэтической форме, обретающей, подобно форме музыкальной, свойство дина-
мичности: "Отражение реальности с помощью музыкальной структуры опирается 
на фиксирование и выражение объекта музыки и его особенностей, а также его 
динамичной формы" [2, 298]. 

Классическим воплощением динамичного мысленного образа, а следова-
тельно, и внутренней музыкальности китайской поэзии является образ ветра. 
Поскольку образ ветра изначально характерен как для китайской поэзии, так и для 
музыки, ему имманентно присуще музыкально-поэтическое единство. Вдохнове-
ние позволяет поэту-певцу, оседлав ветер, мчаться по миру бескрайней художест-
венной фантазии; осенний ветер, срывающий листья с деревьев, вписывает свои 
"ноты" в звуковую партитуру тревожной музыки макрокосма. Образ ветра как во-
площение внутренней свободы поэта, олицетворение звучащего макрокосма в по-
этическом и музыкальном искусствах порожден звуковым источником – 
космической музыкой как непрерывно движущимся мирозданием. Трактовка вет-
ра как проявления музыки (то есть, динамического образа) сформирована в разде-
ле "Древние мелодии" старинного китайского трактата "Записи о периоде Весны и 
Осени", в котором, в частности, значится следующее: "В эпоху мира и процвета-
ния божественный дух неба и земли рождает ветер. Солнце приходит на своё 
место, луна собирает ветер, и так рождается музыка" [5, 91]. Следовательно, 
согласно традиционной китайской философии, беззвучная мелодия мироздания, 
сотворенная ветром, – основа музыки. Ветер как источник звука порождает 
музыку, создавая пространство для ее звучания. Музыка остается движением даже 
в том случае, если содержит паузы: так воспроизводятся образы тишины, молча-
ния, покоя. Образ ветра как источник музыки стал одним из самых значительных 
символов в китайской поэзии, привнеся в нее унаследованную от музыки дина-
мичность смысло- и формообразования. На начальном этапе сотворения музыки и 
поэзии образ ветра символизировал данные виды художественного творчества – 
доказательством тому служит стихотворение "Ветер" из древней "Книги песен". 

Если в музыке образ ветра, подобно всепорождающей энергии "ци", во-
площается посредством ритмических групп, то в поэзии он формируется путем 
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введения сложных семантических систем. Поскольку нашедшая выражение в 
образе ветра энергия неба и земли не имеет формы, его характеристики сложно 
передать при помощи тяготеющих к оформленности слов. Энергию, свойствен-
ную образу осеннего ветра, поэт выражает путем введения сопутствующих об-
разов опавшей листвы, вздымающихся волн. Описание плывущих по небу 
облаков или струящейся воды, как и многих других явлений природы, в китай-
ской поэзии подразумевает нерасторжимую связь с образом ветра – условием 
рождения музыки из движения вселенной, одухотворенной энергией "ци" (气), 
соединяющей небо и землю. Энергия "ци", обусловливающая единство миро-
здания и искусств поэзии и музыки, способствует формированию трактовки 
внутренней музыкальности как способа достижения всеобщей связи явлений 
природы в поэтическом тексте китайского стихотворения. Различные образы 
природы в китайской поэзии объединяются в единство, будучи соотносимыми с 
породившей их звуковой "картиной" мироздания, созданной дуновением ветра. 
Ритм, порожденный энергией движения, находит свое воплощение в музыке 
ветра, а также в вызванных им к жизни мелодиях опавших листьев, осеннего 
дождя, облаков, воды. Каждое явление природы, найдя своё место во всеобщей 
звуковой картине мира, будучи порожденным из ее универсального единства, 
обретает свое неповторимое звуковое воплощение. Так в китайской поэзии 
осуществляется действие принципа единства в различии и различного в едином 
при воплощении в ней философской концепции сотворения мира из музыкального 
звука. Динамичный образ ветра, получив словесное воплощение, став способом 
проявления внутренней музыкальности, придает китайскому стихотворению 
натурфилософский характер, позволяя соотнести его содержание с истоками 
формирования мироздания, энергии "ци", музыки и поэзии. 

В китайской поэзии и музыке движение и покой как формы проявления 
внутренней музыкальности дополняют друг друга, подобно тому, как это 
происходит в стихотворении "Отдых среди опавших цветов чайного дере-
ва". В бессловесном пространстве китайской поэзии, наряду с ее вербальной 
наполненностью, воплощено всё сущее – Дао, остающееся неназванным и 
непроявленным. В мировоззрении китайского народа восприятие времени тесно 
переплетается с восприятием пространства. Один единственный миг в нацио-
нальном китайском мировоззрении способен передать образ движущегося вре-
менного потока, подобно тому как "один опавший лист говорит о наступлении 
осени". Пространственный образ трансформируется в "объект времени", по 
А. Гуссерлю. В китайской поэзии связь между временем и пространством воз-
можно передать посредством единого художественного образа. Между време-
нем и пространством существуют определенные причинно-следственные связи. 
В древнем трактате значится: "Ритм времени (год, четыре сезона, двенадцать 
месяцев, триста шестьдесят пять дней) ведут за собой пространственные 
выражения (север, юг, запад, восток, верх, низ и т. д.)". Это означает, что в на-
циональном восприятии мироздания постижение времени предшествует осоз-
нанию пространства, что нашло отражении в омузыкаливании поэтического 
времени-пространства. 
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При помощи введения динамичного мысленного образа фрагмент поэти-
ческого текста обретает внутреннюю музыкальность, благодаря которой в 
китайской поэзии возникает исходящее из Дао целостное отражение жизни, 
единство микро- и макромиров, взаимодействие настоящего, прошлого и буду-
щего в едином временном потоке. 

Внутренняя музыкальность присуща не только китайской поэзии, но и 
китайской живописи. Так, художники изображают на полотне не только архи-
тектурные сооружения и топографические особенности местности, но изображая 
безмолвную красоту окружающего мира, словно бы включают исторгаемую им 
неслышимую мелодию, становящуюся частью художественного пространства 
живописи. Мироздание, преисполненное звуками музыки, рождающимися 
вследствие соединения пространства и времени, – идеал, к воплощению кото-
рого стремятся китайские художники и поэты [9, 434]. Если в музыке мелодия 
обретает непосредственное (слышимое) воплощение, то в китайской поэзии, 
как выражение присущей ей внутренней музыкальности, она находит опосре-
дованное выражение, будучи обусловленной вербальным текстом и существуя 
исключительно вместе с ним и благодаря ему. 

В старинной "Книге песен" есть такие строки: "Когда я уходил, ветви ивы 
словно кружились в танце с ветром; когда я возвращался, наступил сезон дож-
дей". Здесь музыкальность языка поэзии заключена в не представленном в сло-
вах смысле, в невыраженных в вербальном тексте эмоциях. Один из аспектов 
скрытого в стихотворении смысла сопряжен с передачей идеи течения неуло-
вимого времени: расставание героя с родиной сопряжено с весной, его возвра-
щение – с осенью. Так пространственно-временной аспект вербального текста, 
связанный темпо-ритмом, способствует проникновению в его структуру внут-
ренней музыкальности. Обнаружение внутренней музыкальности китайской 
поэзии предполагает выявление и сопоставление свойственных ей смысловых 
планов – выраженного посредством слов и невысказанного словами; на их пе-
ресечении возникает неслышимая (внутренняя) музыка. 

Для китайской поэзии характерны образы старого знакомого и "значимого 
места". Благодаря их введению в форме стихотворения возникает прием повто-
ра, проявляющийся за рамками вербального текста. Повтор такого типа следует 
определить как мысленный, поскольку достигается в сознании восприни-
мающего субъекта, а не в структуре поэтического текста. Люди, видевшиеся 
однажды и встретившиеся вновь, обретают статус "старых знакомых", тогда как 
пространства, посещенные вновь, становятся "значимыми местами". И образ 
старого знакомого, и образ "значимого места" неотделимы от художественных 
тем расставания и путешествия. При этом происходит повышение значимости 
семантической наполненности временных структур, оформление которых по-
добно музыкальному ритму. Течение времени в стихотворениях, развивающих 
темы расставания/путешествия, сопряжено с циркуляцией временных потоков, 
устремляющихся из прошлого в настоящее и будущее. Если пространство 
мысленного образа китайской поэзии формируется с помощью слов, то 
выражение времени в ней связано с метроритмом и мелодичностью языка, что 
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сообщает поэзии внутреннюю музыкальность. Поэтический мысленный образ 
основан на гармонии ритма словесного и музыкального. Поскольку образы ста-
рого знакомого и "значимого места" обладают свойствами, позволяющих трак-
товать их как мысленные, они также являются воплощением внутренней 
музыкальности китайской поэзии. 

Внутреннюю музыкальность поэзия обретает также в отображении тем, 
связанных с течением времени-пространства как условием формирования мыс-
ленных образов. Среди них – темы конечности-бесконечности жизни, предо-
щущения "смертности", "смертного часа" как условия человеческого бытия, 
одиночества-печали как порождения не столько жизненных событий, сколько 
самой жизни. Раскрытие этих тем сопряжено с невозможностью исчерпывающе 
выразить их словами. Указанные темы в китайской поэзии имеют философское 
происхождение, поскольку их содержание порождено концепцией "великого 
звука в тишине" (Лао Цзы). 

Высокая художественная ценность китайской поэзии обусловлена не то-
лько особенностями стихосложения. Ее ценность заключается в отображении 
черт китайской философии, основанной на метафоричности мышления. Сфор-
мированная в философии классическая метафора "единства человека и неба" 
(天人合一) нашла многогранное проявление в китайской поэзии. Поскольку оз-
наченное единство выражается посредством звуковой гармонии, сама философ-
ская концепция, заключенная в китайской поэзии, основывается на внутренней 
музыкальности. 

Художественную ценность китайской поэзии обусловливает также раск-
рытие философской темы времени и вечности. Обращение к этой теме придает 
китайской поэзии то качество динамичности, что предопределяет появление ди-
намичного мысленного образа как условия внутренней музыкальности. "Во мно-
гих стихах китайских поэтов выражается чуткое отношение ко времени, часто 
присутствуют мотивы сожаления о его быстротечности. Конечно, западные поэты 
тоже не равнодушны к понятию времени, но они не выражают по отношению к 
нему столько эмоций, как китайские поэты" [4, 56]. Отношение ко времени не свя-
зано с погоней за "вечным сейчас" – оно основано на воплощении идеи всемирно-
го порядка в образе "Дао", законов мироздания. Философская тема соотношения 
вечности и мига нашла свое отражение в строках старинных стихотворений: 
"Человек на берегу смотрит на своё отражение в реке, которое пролетает, как миг, 
рядом с вечным отражением месяца"; "Цветы с годами остаются похожими друг 
на друга, а люди меняются". 

Запечатлевая время в поэтической форме, китайские поэты отнюдь не 
страшились глаголов, они их намеренно опускали, в отличие от традиции за-
падной поэзии, в которой образы времени выражаются, в основном, с помощью 
глаголов (что обусловлено строем многих европейских языков, в которых 
выражение "вечного" связано с глаголами). В отображении времени китайской 
поэзии сказались такие свойственные ей законы, как установление гармонии 
слов и высшего порядка, чувства и философской абстракции, временного и 
вечного. Время в китайской поэзии трактуется не как некий конкретный пери-
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од, в течение которого происходят те или иные события, а как отражение кру-
говорота мироздания, стоящего над временем. Вечное и невыразимое "Дао" 
раскрывается посредством изображения фрагмента времени в пространстве 
вселенной. 

Поскольку тема вечности и времени в китайской поэзии обладает звуко-
вым генезисом, основана на гармонии божественного и человеческого начал, 
вовлечении динамических мысленных образов, ее раскрытие неизменно связа-
но с проявлением принципа внутренней музыкальности. Принцип внутренней 
музыкальности наблюдается и в трактовке образа человека, представляемого 
посредством отображения окружающего его мироздания, соотнесения с "Дао". 
Поскольку "Дао" постоянно и неизменно, его порождением является концепция 
"единства человеческих сердец и подчинения единому порядку". Если человек, 
осмысливая собственную жизнь, сохраняет индивидуальность, то при размыш-
лении о "Дао" он лишается своего "я", погружаясь в звуки вечной музыки. 
Следовательно, обращение к теме человека размышляющего неотделимо от ее 
музыкальной первоосновы, находящей выражение во внутренней музыкальнос-
ти поэтической формы. 

Принцип внутренней музыкальности в китайской поэзии обусловлен и 
трактовкой образов природы. Распускающиеся цветы, опадающие листья и ле-
пестки, текущая вода, смена времен года неизменно сопряжены с движением, 
подобно чувствам, которые они символизируют. Присущая образам природы 
динамичность, наличие сопряженных с ними множества смыслов, остающихся 
невысказанных словами, позволяют сделать вывод о том, что они также содер-
жат в себе внутреннюю музыкальность. Образы природы включены в тот про-
цесс всеобщего поиска путей отображения смысла "вне слов" в китайской 
поэзии, что закономерно предполагает наличие внутренней музыкальности. 

Исключение из китайской поэзии фабулы и сюжета обусловливает зна-
чимость роли поиска "невыразимого смысла", постижение которого возможно 
посредством внутренней музыкальности. Наряду с "невыразимым смыслом", 
сопряженным с формированием динамических мысленных образов, специфи-
кой восприятия времени/вечности, философская концепция "глубокого пости-
жения" искусства и мироздания также способствует формированию внутренней 
музыкальности национальной поэзии. 

Проявление принципа внутренней музыкальности в китайской поэзии 
сопряжено со своеобразным отражением еще одной философской доктрины, со-
гласно которой за звучащей мелодией скрывается безмолвие, подобно тому, как 
за жизнью скрывается смерть. Безмолвие – источник зарождения музыки, усло-
вие её возникновения, изначальная и подлинная форма её существования. По-
добно тому, как наложению красок предшествует грунтовка (по Конфуцию, 
"краски накладывают после грунтовки"), музыке предшествует безмолвие. В ки-
тайской поэзии отражена философская трактовка музыки, согласно которой она 
порождена безмолвием и, отзвучав, в безмолвие возвращается. Высказывание 
Лао Цзы о "величии еле слышного звука" стало нерушимым постулатом в исто-
рии искусства Китая. Разные исследователи интерпретируют данное суждение 
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по-разному. Согласно мнению профессора Центрального китайского музыкального 
института Цай Чжун Дэ, "Первое заблуждение – считать, что данное суждение 
говорит нам, что тишина важнее звука. Второе заблуждение – воспринимать его 
как описание красивого звука, а третье – отождествлять эти слова Лао Цзы с 
конфуцианской идеей беззвучной музыки" [8, 144]. Современный искусствовед 
Цзян Кун Яну комментирует приведенное высказывание Лао Цзы таким обра-
зом: "Самая прекрасная музыка является проявлением "Дао", это музыка в самой 
её сущности, и хоть она и "велика", мы не способны её услышать" [10, 17]. Ему 
же принадлежит мысль о том, что "великий звук" – проявление движения миро-
здания: "Лао Цзы восхищался не запутанной комбинацией пяти ступеней гаммы, 
а плавным течением "Дао" в музыке" [там же, 21]. Неслышимая совершенная 
музыка, одно из звуковых воплощений которой воплощено во внутренней 
музыкальности китайской поэзии, являет собой, по Чжуан Цзы, "голоса 
природы". Под философским понятием "еле слышный звук" следует понимать не 
тишину как звуковое явление, но как сущность, постижение которой посредст-
вом органов чувств невозможно. Это способ восприятия мира через музыку, в 
процессе чего она обретает интровертивную форму. Именно этот смысл заклю-
чен в конфуцианской концепции, согласно которой "великая музыка едина с 
небом и землёй"; именно этот смысл следует искать в трактовке внутренней 
музыкальности как принципа китайской поэзии. В образе "бессловесной внут-
ренней радости" как отображении целостности жизни Тао Юаньмин отобразил 
философское понимание тишины как выражения внутренней музыкальности. 

В стихах Тао Юаньмина раскрыта сущность философского понимания 
"красоты в молчании". Сотворенная им поэтическая форма считалась настолько 
близкой к идеалу, что Су Дунпо ценил его гений выше, нежели талант Либо и 
Дуфу. Поэзия Тао Юаньмина совершенна не только по литературной форме, но 
и в связи с воплощением принципа внутренней музыкальности, достигнутой на 
основе обобщения процесса тончайших наблюдений за миром. Если поэзия 
представляет собой "речь и безмолвие; вечную речь и вечное молчание", то 
музыка – это "вечное отсутствие речи и отсутствие молчания" (Чжуан Цзы, 
"Притчи"). Хотя звуки природы отражаются человеческим слухом, они лишены 
индивидуальности. Ван Гуовэй в работе "Заметки о народном жанре Цы" 
указывал на "отсутствие индивидуального начала": "Только достигая разотож-
дествления со своей личностью, человек достигает покоя; отождествляясь со 
своей личностью, он достигает момента тишины в движении". "Отсутствие 
индивидуального" – сущность музыкального духа. Гегель писал: "Единственным 
подходящим образом для музыки является ни на что не направленное интрос-
пективное существование, а также уникальный абстрактный характер. Это на-
ше совершенно пустое "я", индивидуальность, лишённая содержания" [3, 332]. 
"Пустое я" – теоретическое понятие феноменологии, которое соответствует 
"границе разотождествления со своим я" в китайском понимании. Отсюда сле-
дует, что гегелевское "пустое я" в контексте китайской философии обозначает 
мир как таковой. Следуя философской традиции, китайская поэзия стремится к 
выражению сущности мира, его тихого образа, не имеющего "я", но содержа-
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щего атмосферу беззвучной музыки. В этой тишине соотношение музыки и 
стихов, слов и звука выражается не посредством формы и содержания 
(поскольку музыка не является пустым сосудом для слов), а способствует уг-
лубления внутреннего смысла, заключенного в словах. М. Хайдеггер писал: 
"Давным-давно, размышляя над сущностью речи, я не хотел использовать сло-
во ‛речь’" [7, 118]. Сила поэтической речи проявляется в безмолвии – торжестве 
неслышимого вселенского звука, посредством которого поэзия соотносится с 
Трансцендентом. 

Безмолвное звучание, смыслы, невыразимые посредством слов, внутрен-
няя музыкальность китайской поэзии указывают не только на форму существо-
вания слов. Звуковое оформление поэзии раскрывает ее связь с "Дао" – 
источником рождения музыки. О безмолвном звучании поэзии писал М. Хай-
деггер: "Написание стихов (Dichten) предполагает следование (Nachsagen), то 
есть поэт создаёт мелодичное звучание, следуя духу спокойствия. Перед тем, 
как высказывать (sagen) и выражать (Aussprechen) смысл, поэт долго пребывает 
в состоянии наблюдения. ... Язык наблюдения и высказывания становится язы-
ком следования, после чего является поэзия (Dichtung). Безмолвие как сущность 
поэзии выражена в ‛Уникальном стихе’" [7, 59]. "Уникальный стих" возникает 
из вечного наблюдения человека за миром. "Музыка" (первоначальный танец) 
начинается, когда человек стремится к ритму и мелодии, музыка и стихи – ре-
зультаты этого стремления. Песни человека разобщают его с природой. 
М. Хайдеггер объяснял это как "раздор между близкими". Поэзия и музыка рас-
ходятся, а потом снова соединяются, таким образом, возникает этот раздор. 
Процесс развития искусств показал, что музыка и поэзия имеют сходства не то-
лько во внешней звуковой форме, но и во внутренних характеристиках. Насла-
ждаясь мотивами и ритмами, можно обнаружить, что оба искусства направлены 
на один объект: "Достижение высшей формы высказывания, высказывания 
внутреннего состояния, благодаря чему язык выражается во внешней форме, 
являясь апологией внешней формы, но "звучит" в молчании предметов. Он пре-
восходит объекты, имеющие форму, и приближается к тем, что не имеют фор-
мы, соединяя их в одно целое" [11, 160]. В китайских метафизических учениях 
считается, что за "обладанием" (явлением) кроется "отсутствие" (сущность). Язык 
и звук (а также счастье и горе) принадлежат уровню явления. В процессе развития 
поэзии внимание поэтов было направлено не только на явления, но и на "отсутствие" 
того, что скрывалось за явлением. С началом попыток поэтов постичь "отсутствие 
явления" появилось понятие "великая музыка без звука". 

Стихосложение только тогда является поэзией, когда обладает внутрен-
ней музыкальностью. Такие свойства музыки, как ритм, темп, мелодия сооб-
щают стихотворению лишь внешние свойства музыкальности. Условиями 
достижения всеобъемлющего проявления внутренней музыкальности в китай-
ской поэзии являются динамизм мысленных образов, отражение философских 
концепций времени и вечности, великого безмолвия, гармонии невысказанного 
слова и неслышимого вселенского звука. Эти черты внутренней музыкальности 
пронизывают все этапы развития китайской поэзии. 
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БЕРГСОНІВСЬКА "ДИНАМІЧНА СХЕМА" 

ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛОГО У ТВОРАХ Ф. ПУЛЕНКА 
(НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ ДЛЯ ФЛЕЙТИ ТА ФОРТЕПІАНО) 

 
Автором статті розглянуто закономірності організації цілого у творах Франсіса 

Пуленка. Здійснено спробу пояснити особливості формотворення з позицій поняття "дина-
мічної схеми", введеного французьким філософом Анрі Бергсоном. На прикладі Сонати для 
флейти та фортепіано (1957) показано дію даного принципу в музиці композитора. Висвіт-
лено основні фактори, що визначають характер музичного розвитку у творі: якість почат-
кового матеріалу, час створення, час звучання. 

Ключові слова: динамічна схема, Анрі Бергсон, принципи формотворення, Франсіс 
Пуленк, камерно-інструментальна музика, соната. 

 
Менделенко Дарья Валентиновна, аспирантка кафедры истории мировой музыки 

Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. 
Бергсоновская "динамическая схема" как принцип организации целого в произ-

ведениях Ф. Пуленка (на примере Сонаты для флейты и фортепиано).  
Автором статьи рассматриваются закономерности организации целого в произве-

дениях Франсиса Пуленка. Предпринята  попытка объяснить особенности формообразова-
ния с позиций понятия "динамической схемы", введенного французским философом Анри 
Бергсоном. На примере Сонаты для флейты и фортепиано (1957) показано действие данно-
го принципа в музыке композитора. Освещены основные факторы, определяющие характер 
музыкального развития в произведении: качество начального материала, время создания, 
время звучания. 

Ключевые слова: динамическая схема, Анри Бергсон, принципы формообразования, 
Франсис Пуленк, камерно-инструментальная музыка, соната. 
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Bergson's "dynamic scheme" as the organizing principle of the whole in the works of 
F. Poulenc (by the example of Sonata for Flute and Piano). 

The author examines the regularities of organization of the whole in the works of Francis 
Poulenc. In the article is made an attempt to explain the peculiarities of formation from the position 
of the concept of "dynamic scheme" introduced by Henri Bergson, the French philosopher. By the 
example of Sonata for Flute and Piano (1957) is shown the action of this principle is the music of 
the composer. The author distinguishes the main factors determining the character of the musical 
development in the composition: quality of initial musical material, creation time, playing time. 

Key words: dynamic scheme, Henri Bergson, the principles of formation, Francis Poulenc, 
chamber music, sonata. 

 
Мій "канон" – інстинкт.  

У мене немає якого-небудь принципу, і я анітрохи не соромлюся цього.  
У мене немає ніякої системи письма, і слава Богу! <…>  

Натхнення – це таємнича річ, яку краще було б не намагатися пояснити. 
Ф. Пуленк 

 
У дослідженнях творчості Франсіса Пуленка ключовими характеристиками 

його стилю часто постають природність та інстинктивність. За словами А. Еля, ав-
тора першої монографії, присвяченої композиторові, саме природність "керує від 
самого початку і протягом усього розвитку його творчістю – різноманітною та ба-
гатоликою" [14, 309], а єдине правило, якого дотримується Пуленк у сфері музичної 
техніки, на думку дослідника, – це правило інстинкту [там само, 319]. 

Музикознавці відзначають надзвичайну легкість сприймання його музи-
ки: Е. Лякомб говорить про її "привітність" для слухача; енциклопедія Larousse 
вказує на "читабельність" як одну з визначальних рис музики композитора.  

Такі риси зробили музику Пуленка улюбленою для широкого кола слухачів, 
та разом із тим закріпили за ним "легенду легкості" (légende de facilité) [15, 818], 
що переслідувала композитора усе життя. Та чи означає природність, легкість 
сприймання музики її простоту? Сам Пуленк наголошував на тому, що за зовніш-
ньою простотою й удаваною композиційною свободою криється ретельне, до 
найменших деталей, опрацьовування кожного опусу. Парадокс полягає в тому, 
що чим більш простим та поверхневим здається твір при сприйнятті, тим біль-
ше часу йшло на його створення і на те, щоб, за словами композитора, "ретель-
но приховати сліди своїх зусиль" [там само]: так, композитор створив Stabat 
Mater за три місяці, але йому знадобилося півроку, щоб написати свій "клятий 
концерт "в кашкеті" (en casquette)" (йдеться про Концерт для фортепіано з оркест-
ром, що зазнав у подальшому нищівної критики). 

Питання про закономірності організації цілого у музичних творах Пуленка, 
принципи формоутворення, незважаючи на появу значної кількості досліджень 
в останні роки [8; 11; 12] та дедалі більше зацікавлення його творчістю в укра-
їнському музикознавстві, і досі залишається одним з найбільш складних та 
маловивчених. 
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Проблема особливостей формоутворення в музиці Пуленка вирішується у 
зазначених джерелах по-різному: дослідники звертають увагу на такі особливості 
композиційної будови у творах Пуленка, як нестандартні пропорції, скорочення 
репризних розділів форми, використання композиційного прийому "обрамлення", 
відсутність розробковості у бетховенському розумінні, переважання експози-
ційного типу викладу музичного матеріалу, "колажне співставлення" початко-
вих тематичних елементів як основний засіб музичного розвитку, тематична 
варіантність і т. ін. О. Жукова пов’язує нестандартні пропорції та "неквадрат-
ність" побудов у музиці композитора з формотворчими принципами францу-
зької музики докласичного періоду [8, 169], Є. Багрова розглядає специфіку 
форми у творах композитора з позицій жанрового синтезу (на думку дослідни-
ці, пізні сонати композитора являють собою зразки особливого синтетичного 
жанру, в якому поєднуються структурні особливості сонатного жанру та духов-
них кантат композитора) [2]. Панівна тенденція у франкомовних джерелах – 
констатація "абсолютної свободи" форми та відсутності у творах композитора 
будь-яких правил чи обмежень. 

Більшість з наведених спостережень вказують на кінцевий результат 
формотворчого процесу, не висвітлюючи первинні принципи, що лежать в його 
основі. Недостатня розробленість цього питання зумовлює актуальність звер-
нення до даної проблематики. Зазначимо, що проблема розуміння принципів 
організації, вірного визначення музичної форми є актуальною не лише для тво-
рчості Пуленка, а й для французької музики в цілому, адже аналітичний апарат, 
що сформувався у вітчизняному (і ширше – "пострадянському") музикознавст-
ві, зорієнтовано передусім на класико-німецьку музичну традицію. Метою 
статті є спроба пояснити особливості формотворення у музиці Ф. Пуленка з по-
зицій поняття "динамічної схеми" (А. Бергсон). 

Говорячи про свободу форми, Ф. Пуленк підносить цю рису до рівня 
загальних для композиторів французької традиції в цілому: "Французькі компо-
зитори з елегантністю приховують плани своїх композицій, через що центральна 
Європа (по той бік Рейну) дорікає нам у відсутності форми" [15, 801]. Подібну 
думку знаходимо у К. Дебюссі в його статті "Про смак": композитор також на-
голошує на небажанні розкривати таємницю творчого процесу та підкреслює 
значення, яке має для французької музики поняття смаку: "…краса твору мис-
тецтва залишиться назавжди таємничою, тобто ніколи не можна буде перевіри-
ти "як це зроблено". Збережемо ж за всяку ціну чари, притаманні музиці. <…> 
В ім’я всіх богів не намагаймося ні звільнити її від цієї таємниці, ні прагнути 
роз’яснити її. Прикрасьмо її тонким дотриманням "смаку". І нехай він буде 
хранителем Таємниці" [7, 214].  

Та як поєднується ця "абсолютна свобода" форми чи її "відсутність" з ус-
таленими уявленнями про раціональність французької культури? Н. Колмого-
рова у дослідженні, присвяченому питанням теорії та практики музичного 
формотворення у Франції, вказує на одну з визначальних рис для французької 
школи – "нахил до раціоналізації творчого процесу, до осмислення та система-
тизації музичних прийомів" [9, 9]; Б. Асаф’єв пише про "ясність та чіткість ри-
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сунку, конструкцій, гармонічних обрисів та ритмічних членувань" [1, 122], при-
таманні французькій музиці; К. Дебюссі зазначає, що саме ясність, зібраність 
виразу та точність форми є "основними рисами французького духу" [7, 57; там 
само, 78]. Так чи інакше, кожен, хто доторкається до французької музики, гово-
рить про особливий порядок, що інтуїтивно у ній відчувається, про відчуття 
смаку та міри, що знайшли найвищий прояв у французькому музичному мис-
тецтві.  

Повертаючись до вислову Пуленка, зазначимо, що на наш погляд, мова 
має йти не про "відсутність форми", а про дію у французькій музиці специфіч-
них закономірностей, сторонніх для класичної австро-німецької традиції, та про 
витончене мистецтво пропрацьовування деталей, що приховується за зовніш-
ньою абсолютною свободою форми. Подібну думку стосовно Сонати для флей-
ти висловлює А. Ель: "Абсолютна свобода форми – на зразок останніх сонат 
Дебюссі – приховує витончену, практично невидиму майстерність. Ця завуа-
льована строгість, у поєднанні з дивовижною свіжістю натхнення <…> надає 
твору властиву йому граничну природність та його досконалість" [14, 272-273]. 

Щоб пояснити принципи формотворення, що діють у творчості Пуленка, 
нам здається можливим звернутися до поняття динамічної схеми, яке ввів "най-
більш музичний з французьких філософів"1 Анрі Бергсон у своїй праці "Інте-
лектуальне зусилля" (1902).  

Філософ стверджує: будь-яке інтелектуальне зусилля (найвищим із зусиль 
інтелекту Бергсон вважає зусилля творче – "зусилля винаходження") має в ос-
нові "динамічну схему" – початкове уявлення, що містить у "згорнутому" ви-
гляді елементи цілого, які надалі, у процесі розгортання, буде представлено у 
вигляді "зовнішніх одна одній" частин.  

Одразу зазначимо, що слово "схема" (schéma), яке використовує філософ, 
не має вводити читача в оману, адже мова йде скоріше про своєрідне "передс-
прийняття" (préperception) [3, 140], уявлення "дообразного" характеру. Харак-
терною рисою такого уявлення є його цілісність, неподільність у взаємодії усіх 
складових частин. Така початкова схема принципово непридатна для вербаліза-
ції, вона, за словами А. Бергсона, "насилу піддається визначенню, але відчуває-
ться кожним із нас" [3, 131]. 

Будь-який творчий процес, на думку філософа, буде рухом від "динаміч-
ної схеми" у напрямку до образу, рухом, що розвиває цю схему: "Письменник, 
що творить роман, драматург, який створює особистості та обставини, музи-
кант, який створює симфонію, і поет, що пише оду, – всі мають на думці дещо 
просте, загальне, абстрактне. Для музиканта і поета це – враження, яке потрібно 
розгорнути у звуки чи образи; для романіста чи драматурга – положення, яке 
потрібно розгорнути у події, загальне відчуття, соціальне середовище, – словом, 
дещо абстрактне, що має втілитись у живі особистості. Працюють над схемою 
цілого, а результат отримують лише тоді, коли доходять до ясного образу час-
тин" [3, 143]. 

Відмінність такого уявлення від схеми у звичному розумінні (де усі еле-
менти визначено заздалегідь) – у його особливій гнучкості, адаптивності: при 
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здійсненні інтелектуального зусилля відбувається вертикальний рух від схеми 
до образу і у протилежному напрямку, і в цьому процесі схема не лише виконує 
організуючу функцію, а й сама може зазнавати змін під дією конкретних обра-
зів [6]; підсумок розвитку при цьому може докорінно відрізнятись від початко-
вого задуму. 

Така динамічна схема була б не "конспектом", проекцією кінцевого ре-
зультату становлення, вона не містила б у собі образи у стислому викладі, а да-
ла б, за словами Бергсона, "вказівки на напрямок, якого треба буде триматися, 
та на дії, які треба буде виконати, щоб відтворити ці образи" [3, 130]. 

Але не завжди дана "схема" має передувати образові. Іноді процес ста-
новлення цілісності відбувається у протилежному напрямку. Посилаючись на 
дослідження Т. Рібо2, Бергсон говорить про існування двох форм творчої уяви – 
інтуїтивної та рефлективної: "Перша йде від єдності до частковостей, друга – 
від частковостей до єдності, що ледь прояснюється. Ця остання починається з 
уривку, що служить ніби приманкою, і поволі поповнюється…" [3, 143-144]. В 
цьому випадку загальне уявлення виникає вже як підсумок творчого процесу. 

На наш погляд, Ф. Пуленку був більш властивий другий із вказаних типів 
творчої уяви: структура його творів і, зокрема, його Сонати для флейти та фор-
тепіано (обраної нами у якості зразка), є кінцевим результатом поступового ро-
згортання у часі динамічної схеми; форма твору є результатом розвитку. 

Описаний Бергсоном принцип втілився у Сонаті для флейти в особливо-
стях трактовки форм та порушенні класичних пропорцій. Структури, що лежать 
в основі класичної сонати, задають тут лише загальний напрямок розвитку, не 
створюючи при цьому чітких структурних рамок. Так, від сонатної форми пер-
шої частини композитор залишає тільки принцип протиставлення двох контра-
стних тем і повторення у репризі основних тематичних елементів. Головна і 
побічна партії розростаються до масштабів самостійних розділів, перетворюю-
чи форму Allegretto malincolico, фактично, на тричастинну. 

У Фіналі Сонати композитор використовує рондальні принципи (багато-
разове повернення початкової теми, її чергування з різнохарактерним тематич-
ним матеріалом), але в цілому її будова віддалена від схеми класичного рондо. 

Ще один наслідок використання принципу динамічної схеми – порушен-
ня у творі класичних пропорцій, асиметрія, скорочення репризних розділів. 
Враховуючи на кожному етапі попередній досвід тематичного розвитку, Пу-
ленк ніколи не повторює початковий тематизм у повному обсязі: поступово 
скорочуючи його масштаби, він зводить тему до короткої інтонації – характер-
ного упізнаваного елемента. Відтворений потім у репризі, такий елемент ви-
кликає весь комплекс пов’язаних із ним асоціацій. Ця особливість призводить 
до скорочення масштабів розділів форми (приміром, репризний розділ першої 
частини Сонати для флейти у чотири рази менший за експозиційний). При цьо-
му репризу скорочено лише за фактичним часом звучання, а не за кількістю 
включених до неї "подій". 

Два фактори, що визначають характер розвитку у творі – якість музично-
го матеріалу та час створення. 
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Так, особливості будови кожної з частин Сонати закладено вже у харак-
тері її початкового тематизму: роздробленість, мозаїчність, масштабні "невід-
повідності" та контрастність складових елементів, що властиві третій частині 
Presto giocoso Сонати, містяться у стислому вигляді у її першій темі; перева-
жання мелодичного начала, плинність, неподільність теми "Кантилени" визна-
чають і будову другої частини в цілому, якій властиві тематична однорідність 
та переважання варіантного розвитку матеріалу.  

Видається, що в цьому випадку мова йде також про загальну для францу-
зької музичної культури рису. Подібну думку знаходимо у Н. Колмогорової: 
спираючись на французькі трактати В. д’Енді3 та М. Дюпре4, дослідниця ствер-
джує, що "форма визначається французькими музикантами за початковою те-
мою. Характер інтонацій та структура теми одразу свідчать про те, яка послідує 
форма" [9, 11].  

На цю властивість, як загальну для французької музики, вказує також 
Б. Асаф’єв: порівнюючи французьку традицію із німецькою, музикознавець 
пише, що у французькій музиці "форма є дещо саме собою зрозуміле, при-
роджене матеріалу начало" [1, 124]. Ю. Холопов, підкреслюючи природність 
музичного мислення К. Дебюссі, зазначає, що музична форма у прелюдіях ком-
позитора є розгортанням у часі звукової структури, "цілісність якої (подібно до 
генетичного коду, записаного у кожній клітині живого організму) міститься у 
кожному мотиві, в кожній фігурі, передусім – у початковому тематичному ядрі 
головної теми" [13, 496]. 

Другим із визначальних чинників у розвитку музичного твору є час ство-
рення. На думку А. Бергсона, "… для художника, котрий малює картину, витя-
гаючи її з глибини своєї душі, час не буде чимось другорядним. Він не буде 
таким інтервалом, який можна було б подовжити або вкоротити, не змінюючи 
його змісту. <…> Час винаходження становить тут єдине з самим винаходом. 
Це є розвиток думки, що змінюється по мірі свого здійснення. Словом, це жит-
тєвий процес, – такий само, як дозрівання ідеї" [4, 322]. 

У випадку з творчістю Пуленка можна говорити також про дію третього 
фактору – часу звучання. Відомо, що композитор часто переробляв твори вже 
після їх прем’єри і навіть виходу з друку нотного тексту. Пояснюючи особли-
вості свого творчого процесу, композитор наводить історію про художника 
П’єра Боннара, який одного разу прийшов до Музею сучасного мистецтва в 
Люксембурзі і, нікого не попередивши, став підправляти прямо в експозиційній 
залі свою картину. На питання здивованого директора музею "Що відбуваєть-
ся?" слідувала відповідь:  

– "Уявіть собі, що, відвідавши нещодавно ваш музей, я раптом зрозумів, 
чого саме бракувало моєму пейзажу і прийшов його виправити. 

– Але ж потрібно було мене попередити! Я би влаштував вас у своєму кабінеті. 
– Я надав перевагу сюрпризові, тому що, по-перше, ви могли не дозволити 

мені зробити це, та, що ще більш важливо, я хотів виправити його у відповідності 
до того, що бачить публіка [курсив оригіналу. – Д. М.]". Далі – коментар Ф. Пу-
ленка: "Ця відповідь завжди видавалася мені мудрою порадою. Саме таким чином, 
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завдяки публіці, не дивлячись на неї, в той час, коли я грав, я знайшов нову версію 
моєї Сонати для віолончелі та фортепіано, повторивши її шість разів в Італії, з 
П’єром Фурньє. Зараз мені здається, що вона має закінчений вигляд. Помилка про-
порції не вимагає, неодмінно, значного скорочення, але, дуже часто, ледь вловимої 
"підрізки", розподіленої по всьому твору" [15, 797-798]. 

У цьому висловлюванні криється важлива риса мислення композитора. 
Подібно до того, як художник виправляв вже готову роботу в залежності від то-
го, що бачив відвідувач музею, Пуленк при створенні (і переробці) своїх творів 
орієнтувався на їх безпосереднє розгортання в реальному часі, прагнув спри-
йняти музику з позицій слухача. 

Відзначимо суттєву особливість мислення Пуленка: твори композитора 
часто справляють враження таких, що створюються безпосередньо у процесі 
виконання, тобто вони побудовані на принципах імпровізації, хоча й не є нею за 
суттю. Композитор позбавляє слухача будь-якої можливості передбачити по-
дальший розвиток, нескінченно варіюючи тематичний матеріал, порушуючи 
строгі пропорції класичних форм, вводячи несподівані повтори чи новий кон-
трастний тематизм. 

Під таким кутом зору вислів Пуленка, який наведено в епіграфі до статті, 
набуває зовсім іншого смислового відтінку. Коли композитор говорить про від-
сутність у нього якої-небудь системи чи принципу, мова йде не про відсутність 
законів чи повну довільність, і тим паче не про "відому обмеженість суспільної 
свідомості Пуленка" (як це стверджує І. Медведєва [9, 159]), а лише про те, що 
не може бути раз і назавжди визначених універсальних "схем" чи "готових ре-
цептів" побудови музичного твору5, а метод роботи і будова цілого залежать від 
якості початкового тематизму, тобто кожного разу індивідуальні. Ймовірно, 
саме це мав на увазі пан Крош, закликаючи "шукати дисципліни у свободі, а не 
в правилах застарілої філософії, придатної лише для слабких" [7, 39]. 

Це пояснює яскраву індивідуальність і нестандартність структур у музиці 
Пуленка. У його сонатних циклах форми ніколи не повторюються, хоча загальні 
закономірності залишаються достатньо стабільними; нормативні для сонатної 
композиції форми (де структуру кожної частини визначено наперед вже самим 
жанром) трансформуються під дією конкретного музичного матеріалу. 

Пізніше, в інтерв’ю з Клодом Ростаном, Пуленк скаже: "Тема нинішньої 
бесіди ("Як ви працюєте?"), якої я побоююсь, та яка видається неминучою, дуже 
бентежить мене. Адже, насправді, дуже складно робити якісь висновки з сукуп-
ності окремих випадків" [15, 815-816]. І далі: "В мене немає визначеного мето-
ду роботи, бо я вважаю, що кожен твір вимагає особливого способу розробки" 
[15, 818].  

Такий характер мислення композитора значно ускладнює аналітичне вив-
чення його музики. Оскільки методи роботи Пуленка над кожним твором різні, 
не може бути і єдиного методу аналізу, який можна було б застосувати до всієї 
його творчості. 

Наведені нами вище роздуми про динамічну схему не претендують на 
значення універсального принципу у творчості Ф. Пуленка, а лише пропонують 
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поглянути під новим кутом на творчий процес і особливості мислення компози-
тора, музика якого викликає прихильність до себе й зачаровує, але шлях до її 
розуміння, за влучним висловом Жана Руа, "закритий кам’яною стіною для 
тлумача та аналітика" [16]. 

 
Примітки 
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СТРОФА У КОМПОЗИЦІЇ РОК-БАЛАДИ 

 
Аналізується типова структура строфи рок-балади як жанру, в опорі на тріаду 

"простір–рух–час"(Є. Назайкінський). Матеріалом дослідження виступає корпус західноєв-
ропейських та вітчизняних текстів, загальновизнаних як рок-балади. Представлені просто-
рові умови виконання вказаного жанру (рок-концерт, студійний запис тощо), функції 
учасників комунікації (фронтмена, інструменталістів, слухачів), їх кількість та характер 
спілкування. Розглядаються інтонаційні та метроритмічні особливості жанру, принципи 
побудови строфи та драматургічні функції строф/куплетів типової рок-балади. 

Ключові слова: жанр, рок, рок-балада, строфа, рок-концерт. 
 
Вавшко Ирина Васильевна, аспирантка кафедры истории мировой музыки Нацио-

нальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. 
Строфа в композиции рок-баллады. 
Анализируется типичная структура строфы рок-баллады как жанра, в опоре на 

триаду "пространство–движение–время" (Е. Назайкинский). Материалом исследования 
послужил корпус западноевропейских и отечественных текстов, общепризнанных как 
рок-баллады. Представлены пространственные условия исполнения данного жанра (рок-
концерт, студийная запись и т.п.), функции участников коммуникации (фронтмена, инст-
рументалистов, слушателей), их количество и манера общения. Рассматриваются интона-
ционные и метроритмические особенности жанра, принципы построения строфы и 
драматургические функции строф/куплетов типичной рок-баллады. 

Ключевые слова: жанр, рок, рок-баллада, строфа, рок-концерт. 
 
Vavshko Iryna, post-graduate student of the History of world music chair, Tchaikovsky 

National Music Academy of Ukraine. 
Verse in the composition of rock ballad. 
A typical verse structure of rock ballad as a genre, based on a triad "space-motion-time", as 

suggested by Y. Nazailivskyi, is analyzed in the article. The corpus of Western European and 
national texts, acknowledged to be rock ballads, is an object of the research. Spatial conditions of 
performance of this genre (rock concerts, studio records etc.), functions of participants of 
communication (front man, instrumentalists, and audience), their number and manner of communication 
are represented. The article considers intonational and metro-rhythmic particular of genre, principles of 
verse formation and dramaturgic functions of verses/couplets of typical rock ballads. 

Key words: genre, rock, rock ballad, verse, rock concert. 
 
Рок-музика – один із виявів третього пласту – "того пласту сучасної куль-

тури, що його репрезентують собою нові масові жанри ХХ століття" [4, 7]. При 
аналізі року, який зазвичай розглядається як стильове явище, доцільно звертати 
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увагу й на інші рівні організації цілого, зокрема – жанровий. Як відомо, основу 
рок-музики формують два прості жанри – рок-н-рол та рок-балада. 

Однією з ключових ознак жанру рок-балади є її композиційна схема – 
вступ, строфа, брідж. Названі складові є характерною ознакою рок-композицій 
взагалі, проте саме в умовах жанру рок-балади зазначені композиційні фази 
мають специфічне вирішення, сприяють хвилеподібному розвитку драматургії. 

Метою даної статі є аналіз будови строфи рок-балади, яка ще не ставала 
об’єктом спеціальної уваги музикознавців. Сказане зумовлює актуальність та 
наукову новизну даної публікації. 

Аналіз типової структури строфи рок-балади доцільно здійснювати, орі-
єнтуючись на тріаду, запропоновану Є. Назайкінським: "простір–рух–час" [5]. 
Звернемо увагу на наступні параметри, що відносяться до просторових харак-
теристик жанру: 

1) умови музикування;  
2) кількість учасників комунікації та їхні функції;  
3) характер спілкування учасників комунікації. 
Просторові умови музикування 
Рок-балада поєднує ознаки типових просторово-комунікативних моделей, 

які ми умовно позначимо як "серенада" та "концертний виступ".  
Від "серенади" тут – індивідуалізована спрямованість комунікації, міні-

мальна персоналізована дистанція між адресатом та адресантом, що дає підста-
ви говорити про камерний, невеликий за масштабами фізичний простір.  

З іншого боку, у рок-баладі є усі ознаки моделі "концертного виступу": 
наявність особливо маркованого (освітленням, бар’єрами, охороною, наявністю 
спеціальних конструкцій) простору виконавця – сцени; велика фізична відстань 
між учасниками комунікації; збільшені масштаби реального простору виконан-
ня (типовими майданчиками виступів рок-гуртів є стадіони, палаци спорту, ве-
ликі – неакустичні – концертні зали) тощо. 

Проте, навіть виконуючись на стадіоні, рок-балада спрямована персо-
нально на кожного слухача. Масштаби реального фізичного простору у перцеп-
туальному вимірі віртуалізуються, "стискаються" до індивідуально-камерної 
комунікації (це здійснюється, зокрема, за рахунок використання аудіовізуаль-
ного обладнання). Виникає ефект, подібний до того, коли слухач вмикає рок-
баладу, перебуваючи наодинці. В той же час, просторово-комунікативна ситуа-
ція "сцена–публіка" залишається. Таке парадоксальне поєднання особистісного 
та колективного є однією з характерних рис зовнішньої структури жанру рок-
балади. 

Кількість учасників та їх функції 
Комунікативна ситуація "один виконавець – один слухач" насправді пос-

тає як ситуація "виконавці – слухачі", що вимагає додаткових коментарів та 
уточнень. Зауважимо, що у рок-музиці, як і інших виявах "третього пласту", 
загальновизнана в академічній традиції комунікативна тріада "композитор–
виконавець–слухач" набуває трансформованого вигляду: (композитор=вико-
навець) – слухач. Досить часто рок-композиція – плід колективної творчості, 
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коли один з членів гурту пише слова, інший – музику; ще один варіант – над 
створенням і віршів, і музики працюють усі разом або ж хтось один. Усталеної 
норми, спільної для всіх (чи навіть більшості) гуртів не існує. 

До складу типового рок-гурту входять чотири-п’ять учасників: соліст 
(фронтмен), гітарист, бас-гітарист, ударник, клавішник (в окремих випадках). 
Нерідко рок-музиканти виконують не одну функцію, водночас виступаючи і 
вокалістами, і поєднуючи декілька інструментів1. 

Також для рок-гуртів досить розповсюдженою є практика запрошення 
музикантів, які володіють нетиповими для рок-музики інструментами: різнома-
нітними духовими, струнними, сюди ж додамо і клавішні. Вони доповнюють 
"базове" звучання, створюють особливий колорит, якого важко досягнути лише 
традиційним роковим набором. Наприклад, блок-флейти у Led Zeppelin, струнні 
у Scorpions тощо. 

Як бачимо, "виконавець" у розглядуваній комунікативній ситуації, по-
перше, поєднує у собі функції композитора та виконавця і, по-друге, є поліпер-
сональним. Це змушує при аналізі специфіки комунікації звернути особливу 
увагу на характер спілкування її учасників. 

Характер спілкування між учасниками комунікації 
Загальна схема комунікації у рок-баладі налічує наступні пари: соліст–

ансамбль, соліст–публіка, ансамбль–публіка. Розглянемо кожну з них. 
• Соліст–ансамбль. Рок-балада – жанр, що має усі ознаки сольного. Це жанр 

одного виконавця (вокаліста-фронтмена), інші ж музиканти виконують супровід-
ну роль, доповнюючи, підтримуючи, створюючи задуманий настрій. Просторово 
це втілюється у співвідношенні "рельєф–фон"; музично – "мелодія–супровід". Ко-
ли вступає вокаліст, інші музиканти одразу ж відходять на другий план (у випадку 
живого концертного виконання – фізично, знаходячись в глибині сценічного про-
стору; в умовах концерту та запису – фонічно, виконуючи службову, супровідно-
акомпануючу роль), аби не відволікати слухача від головного – словесно-
мелодичного ряду. Якщо активні (швидкі, танцювальні) рок-композиції направле-
ні у першу чергу на рух (танець, часто стихійний), коли на вербальний текст звер-
тається менше уваги, то головна функція рок-балади – донести конкретні слова; 
увага на цьому фокусується ще у вступному розділі.  

• На лідируючі позиції соліста з самого початку нам вказує динаміка – яск-
равий голос, фоном до якого виступають інші інструменти, або ж бек-вокал. Якщо 
уявити не варіант аудіозапису, а рок-концерту (живого, або у відео-версії), то тут 
перевага вокаліста над іншими музикантами не лише прослуховується, але й спос-
терігається наочно. Як правило, фронтмен стоїть далеко попереду сцени, а за до-
помогою сучасних технічних засобів (світло, виведення на великий екран тощо), 
ще більше підкреслюється дистанція між учасниками гурту. Таким чином, розпо-
діл на рельєф та фон, мелодію та акомпанемент функційно залишається традицій-
ним, але подається у гіперболізованому вигляді. Звісно, лідерська позиція соліста 
відносно інших учасників гурту характерна не лише для виконання рок-балад, а й 
для інших жанрів рок-музики. Проте, за рахунок орієнтації в першу чергу на сло-
во, в рок-баладі ця дистанція особливо підсилюється. 
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• Соліст-публіка. Нагадаємо, що рок-балада – індивідуально-спрямований 
жанр, головна мета якого – "Я –Тобі". Незалежно від того, скільки людей вод-
ночас слухають баладу, вона спрямована окремо до кожного. Фактично ніколи 
в текстах рок-балад нам не зустрілося таких слів, як "ви", "вам", а лише "Я", 
"Ти", "Ми", "Нам" тощо. Сфера "вони" може бути лише як побічна, другорядна. 
Згадаємо будь-який живий рок-концерт. При виконанні рок-балади уявна дис-
танція між слухачем та виконавцем-солістом мінімалізується, слухач стає уявно 
ближчим до співака, фактично перетворюючись на активного співучасника ви-
конання. Модель поведінки слухача під час виконання рок-балади передбачає, 
по-перше, відсутність активного руху і, по-друге, домінування слухання над 
самовиявами, що редукуються до характерного колективного запалювання во-
гнів (запальнички, мобільні телефони). Розповсюджено є практика "діалогу", 
коли вокаліст навмисне не доспівує фрагмент композиції, повертаючи мікро-
фон до публіки. 

В ситуації, коли спів направлений індивідуально до кожного, аудиторія 
автоматично перестає робити типові для рок-концерту дії (гучно співати, стри-
бати тощо), а натомість перетворюється в одне тіло, єдиний організм, стає спі-
вучасником виконання. Саме це є найбільшим парадоксом – єдине тіло, що 
складається із безлічі монад, кожна з яких є адресатом повідомлення. Звернення 
до тебе особисто зумовлює підкореність свого "Я" колективному, яке проявляє-
ться через ідентифікацію себе з цим тілом. 

Крім того, зближенню сприяє і зовнішній вигляд виконавців. Якщо під 
час академічного концерту виконавці виділяються від публіки вишуканими 
сценічними костюмами, то в рок-музиці – навпаки. 

• Ансамбль–публіка. Ця комунікативна пара не настільки помітна у порів-
нянні з попередньою, проте також існує, особливо в імпровізаційному розділі 
рок-балади (бріджі), коли соліст тимчасово відходить на другий план. 

Таким чином, під час виконання рок-балади дистанція між солістом та 
ансамблем має тенденцію до збільшення, тоді як між солістом та публікою – 
навпаки. Фактично перед нами зоровий обман, оскільки бачимо одне, але від-
чуваємо інше. В цьому також полягає парадокс рок-балади як жанру, що так 
притягує до себе слухачів.  

*** 
Наступний рівень аналізу – інтонаційно-синтаксичний. Саме він у кон-

цепції Є. Назайкінського відповідає категорії руху. Згрупувавши відповідні ка-
тегорії кожної тріади та виділивши ті, що стосуються руху, маємо ряд: 
"синтаксис", "рух", "інтонаційний", "емоційний". Тому вважаємо за природне у 
цьому підрозділі аналізу типових ознак жанру сконцентрувати увагу насампе-
ред на мелодиці рок-балади – феномені, що найяскравіше виявляє ознаки, вла-
стиві виділеному ряду. У даному випадку ми аналізуємо не конкретну мелодію, 
а узагальнений образ мелодій рок-балад. 

Головною ознакою мелодичної лінії типової рок-балади є наближення до 
розмовної мови, оповідальність. В. Конен, аналізуючи творчість Боба Ділана, 
вказує: "Найвражаюча риса цього юного барда – висока якість його поезії при 
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якнайтіснішому зв’язку з музикою. Подібно до блюзів, пісні Ділана, що явно 
спираються на їхні традиції, можна назвати "проспіваним мовленням", настіль-
ки невіддільні в них один від одного ці два художніх елементи, настільки точно 
музичні кульмінації віддзеркалюють смислові кульмінації тексту…" [4, 134]. 
Таким чином, ще раз підкреслюється домінування слова над музикою та роль 
музики, що не відволікає від тексту, а направляє на краще його сприйняття та 
розуміння. 

Саме через перевагу та домінування розмовних інтонацій для строфи рок-
балади стають характерними: 

• вузький діапазон мелодичної лінії. Мелодика переважно поступенева, 
стрибки на широкі інтервали, як правило, відсутні або ж є їх незначна кількість 
– зокрема, в моменти кульмінації2. Наприклад, діапазон рок-балади "Stairway to 
heaven" – велика секста, хоча фактично увесь розвиток відбувається в діапазоні 
чистої квінти, "Love hurts" Nazareth – чиста квінта з субквартою, так само як і у 
"Wind of change" Scorpions; 

• порушення квадратності, що притаманна, наприклад, танцювальним 
жанрам рок-музики. Саме тому немає практики танцю під рок-баладу (окрім 
ритмічного погойдування, переступання з ноги на ногу). Порушення квадрат-
ності яскраво виявляється у різній кількості тактів (відповідно, сильних долей) 
у фразах. Уникання квадратності досить поширена ознака, що виходить в пер-
шу чергу з вільної будови поетичних текстів і впливає на музичну складову; 

• порушення періодичної ритміки вірша, часто відсутність або ж недоскона-
ле римування. Натомість, на кожен склад припадає окремий звук, фактично від-
сутні розспіви (переважає силабічний тип викладу). Знову ж таки, відсутність 
розспівів, додаткових прикрас ще раз вказує на перевагу слова над музикою. 

Ще однією яскравою ознакою мелодики рок-балад є наявність типових 
зворотів – як інтонаційних, так і гармонічних. Щоб слова були чітко зрозуміли-
ми, вони часто пов'язуються з певними мелодичними інтонаціями. Переважа-
ють секундові ходи, часте повторення зворотів-поспівок, хвилеподібний рух, 
що створює ефект плавності, розміреності, погойдування, заспокоєння тощо. 
Наприклад, мелодія заспіву рок-балади Nazareth "Love hurts" – постійне повто-
рювання двох звуків (низхідний секундовий хід) з незначними відхиленнями. 

Одна з ознак мелодії рок-балади – чіткість та лаконічність, для легкого 
запам'ятовування та відтворення. Б. Кац називає таке явище "ходячими интона-
циями" або "шоком узнавания". Причому ці інтонації часто спільні не тільки 
для так званої масової музики, але й для академічної. Дослідник пише, що пе-
ред слухачем відбувається "...дивовижний приклад появи "знайомих незнайом-
ців": оригінальне звучання створюється з нового поєднання старих елементів 
<...> впізнаваність забезпечена різним категоріям слухачів" [3, 208]. 

У ладовому відношенні велике значення надається плагальності, на що 
вказує В. Сиров: "Особливо широко в гармонії рока постає плагальність. У тому, 
що плагальне мислення набуває виключної важливості, переконує нас величезна 
кількість проаналізованих пісень, композицій, альбомів різних гуртів, напрямків 
та стилів <…> Наприклад, плагальні послідовності у натуральному або дорійсь-
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кому мінорі – основа баладного стилю, чи ми візьмемо "Taste of Honey" Beatles 
або <…> "Stairway to heaven" Led Zeppelin, "Brothers in Arms" Dire Strites, "Nothing 
Else Matter" групи Metallica…та інші" [7, 208]. Саме плагальність підкреслює арха-
їзований колорит, такий частий у рок-баладах, доповнює його. 

 
*** 

Строфа у рок-баладі може являти собою або куплет, або куплет з приспі-
вом [1, 121–123]. Кількість строф/куплетів не є принциповим моментом – їх 
може бути від двох до шести, а подекуди і більше; ця кількість не пов’язується 
з необхідністю повного викладення сюжету (що характерно для фольклорних 
або романтичних балад), а зумовлюється позамузичним чинником та специфі-
кою побутування рок-музики як жанру відповідної інтонаційної практики. Як 
відомо, у середині ХХ сторіччя, напередодні виникнення рок-музики, відбулася 
диференціація грамзаписів різної швидкості: на платівки зі швидкістю 33 об/хв, 
винайдені фахівцями Columbia Broadcastting Sistem (CBS), записувались твори 
класичної музики, а на платівки зі швидкістю 45 об/хв, розроблені інженерами 
Рокфелерівського центру Radio Corporation of America (RCA) – популярна му-
зика [5, 26-28]. Найпопулярнішим форматом т. зв. "сорокап’яток" був сінгл – 
платівка, на кожному боці якої розміщувалась одна композиція, що признача-
лась для використання на радіо та у музичних автоматах. Випуск сінглу пере-
дував виходу альбому, оприлюднюючи найяскравіші його композиції (а рок-
балади зазвичай є саме такими піснями). Таким чином, кількість строф опосе-
редковано могла обмежуватись тривалістю звучання сінглу3. 

Важливо, що у рок-баладі структурною одиницею строфи є рядок. Кіль-
кість рядків у куплеті також може бути довільною, строгих канонів тут не існує. 
Більше того, для жанру рок-балади типовим моментом є несиметричні строфи, 
що, знову ж таки, виходить з вільної манери виконання (оповідальності), ім-
провізаційності. Довжина рядка і, відповідно, кількість акцентів у ньому зумов-
люється ритмом слова, а не танцювальною формулою, закликаною організувати 
колективний рух певної кількості учасників, а відтак – такої, що тяжіє до си-
метричності та квадратності. 

Для рок-балади ж, як вже було зазначено, властивий декламаційний 
принцип, що є протилежний метричному: "За основу тут береться не розмір 
(метр) вірша, не метрична сітка, а зустрічний ритм, синтаксис. Причому особ-
ливу увагу приділено слову і синтагмі <…> Декламаційний принцип відповідає 
піднесеному стилю, стилю глибоких роздумів, емоційно наповнених монологів. 
Увага до слова, виділення слова і синтагми, а не віршового рядка, в деклама-
ційній мелодії приводить до різноманіття ритмічних фігур, несиметричності 
ритму, подовження наголошених голосних (посилення кількісного акценту) 
<…> Вірш ніби повертається до прози" [1, 54]. Всі наведені характеристики з 
повним правом можна віднести до жанру рок-балади. 

Рядок у рок-баладі ламає строфіку вірша. Якщо виокремити лише вер-
бальну складову, то вона рідко відповідатиме вимогам звичної для вуха силабо-
тонічної поезії.  
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Отже, композиція строфи (так само, як і музичний розвиток, драматургія 
по принципу наростання-хвилі) відрізняє баладу як жанр та баладність як його 
стильовий прояв. 

Рядок строфи рок-балади може складатися від одного слова (кількох 
складів) – до повного речення. Крім того, досить часто кожен рядок рок-балади 
чітко виокремлюється музично, чим підкреслюється смислова вагомість кожного 
з них та ще раз акцентується оповідальність, близькість до живої мови, з типо-
вими зупинками між реченнями. Від невизначеної рамками, нерегламентованої 
кількості слів у рядку відповідно виникає різна кількість складів, які, в свою 
чергу, впливають і на ритмічну структуру вірша, і на римування. Повторимо, 
що головна з його ознак – ігнорування квадратності. Несиметрична кількість 
складів у рядках, як і переважання мовних інтонацій. сприяють порушенню ри-
мування. 

Для рок-балади найтиповішим є використання куплетної форми з приспі-
вом. Відомо, що одним із різновидів поділу куплетної форми є поділ на куплет-
ну форму в пісні та куплетну форму в романсі [1, 123–126]. В аналізі 
строфи/куплету рок-балади доцільніше говорити про куплетну форму пісні: 
"Пісня – головна область використання куплетної форми. Чітка, рельєфна, така, 
що запам’ятовується мелодія, багатократно повторена, характерна для всіх різ-
новидів жанру: народної, масової, естрадної пісні. В древніх жанрах можна го-
ворити про пісенну формулу – коротку поспівку <…> Мелодика куплетної 
пісні опирається на усталені пісенні традиції, включає в себе вже відомі інтона-
ції <…> Для куплетної пісні характерна стислість, лаконічність мелодії, мож-
ливість існування без супроводу" [1, 123]. Перераховані ознаки, як вже 
згадувалось, є типовими для мелодії строфи рок-балади. 

Як і в пісенних формах, побудова строфи рок-балади не є регламентова-
ною, що пов’язано з вільною, оповідною манерою виконання, несиметричністю 
куплетів/строф тощо. Оскільки вербальна складова в рок-баладі є провідною, а 
музичне втілення її доповнює, доцільно говорити про варійовану строфу та її 
різновиди – куплетно-варіаційну та куплетно-варіантну форми. 

Для більшості рок-балад характерною є куплетно-варіаційна форма, що 
має наступні характеристики: "Вокальна мелодія в куплетно-варіаційній формі 
залишається в кожній строфі без змін, зберігається її мелодичний малюнок, 
форма, синтаксис, супровід же змінюється і являє собою варіації, в яких зміни 
узгоджені з розвитком тексту. Функції вокальної мелодії і супроводу тут начеб-
то розмежовані: мелодія, повторюючись без змін, як у куплетній формі, розкри-
ває образ узагальнено, супровід же деталізує текст і, таким чином, бере на себе 
функцію наскрізного розвитку" [1, 127]. У рок-баладі під зміною супроводу ро-
зуміємо поступове додавання інструментів, що несе за собою посилення дина-
міки, емоційне наростання. 

Проте існують зразки, де не лише кожна строфа/куплет, але й кожен ря-
док являє собою видозмінену, майже іншу мелодію. Такі рок-балади відносимо 
до куплетно-варіантної форми1. Така форма характерна, наприклад, для твор-
чості гурту Led Zeppelin. В рок-баладі "Stairway to Heaven" куплетно-варіантні 
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риси помічаємо в додаванні контрастного, нового матеріалу після бріджу. В 
інших рок-баладах – "Since, I’w been loving you" та "Baby, I’m gonna live you" – 
кожен куплет та навіть рядок настільки автономні, що вказана форма стає акту-
альною для всього твору. 

Таким чином, завдяки своїй різноплановості та стилістичним особливо-
стям кожного гурту зокрема, строфа рок-балади може бути втілена різними спо-
собами: куплет-приспів та без приспіву. Принципи побудови строфи вказаного 
жанру не регламентовані і також залежать від стилю виконавця та компози-
торського задуму. 

Кожна зі строф/куплетів у рок-баладі може сприйматися слухачем по-
різному та виконувати різну драматургічну функцію – в залежності від того, в 
якому місці форми знаходиться. До бріджа, як правило, розвиток відбувається 
по наростаючій, після – по спадаючій. Скажімо, перший куплет (куплети) рок-
балади зазвичай виконує ту ж функцію, що і вступ, підсилюючи та закріплюю-
чи його роль – вводить в певну атмосферу, налаштовує на конкретну ситуацію, 
спонукає зосередитись та слухати. В плані виконавського втілення часто збері-
гається інструментарій вступу, той же музичний матеріал і голос вокаліста на 
тихій динаміці. Наприклад, "Stairway to heaven" Led Zeppelin, "Imagine" Джона 
Леннона, "Behind blue eyes" The Who, "When you came into my life" Scorpions 
тощо. Принциповим моментом рок-балади є сольна вокальна партія. В першому 
куплеті бек-вокал є радше винятком, аніж типовим моментом. 

На приспів (якщо він присутній) зазвичай припадає основна звукова маса – 
включення всього інструментарію та підсилення динаміки. Відбувається пев-
ний емоційний сплеск, драматичне напруження (часто завдяки пульсації удар-
них), адже саме в приспіві зазвичай криється основна ідея рок-балади як 
пісенного за ґенезою жанру. До прикладу, в рок-баладі Aerosmith "I don’t want 
to miss a thing" у вступі та першому куплеті вокал на фоні електрогітари, фор-
тепіано та бас-гітари, на останніх складах першого куплету включаються ударні 
та підсилюється динаміка і вже другий куплет звучить більш потужно. Анало-
гічна ситуація – у таких рок-баладах, як Deep Purple "Soldier Of Fortune", де 
вступ – соло акустичної гітари, перший куплет – вокал на цьому ж фоні з дода-
ванням тамбурина, а на приспіві підключається ударна група. В композиції 
Scorpions "Still loving you" вступ електрогітари, вокал на цьому ж фоні, у дру-
гому куплеті вступає ударна група та бас-гітара, що витримуються до кінця 
рок-балади. 

Після бріджа (якщо він є), як правило, все йде на спад. Може прозвучати 
ще один куплет за принципом першого, приспів на тихій динаміці з виключен-
ням ударних, або ж після бріджу на коротких фразах-фрагментах з попередньо-
го матеріалу завершується рок-балада. 

Саме розвиток, хвилеподібна драматургія відрізняє рок-баладу від інших, 
зокрема, як це часто пишуть у словникових виданнях, "повільних, ліричних 
композицій", де мова може йти скоріше про баладність, а не рок-баладу як ок-
ремий жанр. Досить часто до рок-балад приписують звичайні повільні пісні, 
беручи темп як головну ознаку жанру. Проте саме динамічні перепади, постійна 
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емоційна зосередженість та напруга, що присутня в розвитку строфи є однією з 
характерних рис рок-балади. 

 
Примітки 

 
1 Наприклад, в гурті Led Zeppelin Джон Джонс є бас-гітаристом і клавішником. Джон 

Бон Джові з гурту Bon Jovi – вокалістом та гітаристом, Фредді Меркюрі з Queen – вокалістом 
та клавішником, Роджер Вотерс з Pink Floyd – вокалістом та бас-гітаристом. 

2 Pink Floyd "Hey you" – мала септіма, Bob Dylan "Knocking on heaven’s door" – велика 
секста, The Eagles "Hotel California" – октава, Aerosmith "Angel" – мала децима. Список можна 
продовжити. 

3 До прикладу, рок-балада Джона Леннона "Imagine" складається з трьох куплетів та 
приспіву, композиція гурту Queen "Love of mylife" – з двох куплетів, приспіву, та скорочено-
го третього куплету (без двох початкових рядків). У рок-баладі Led Zeppelin "Babe, I'm Gonna 
Leave You" чотири куплети без приспіву, у "Angie" Rolling Stones – три куплети. 
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ВИКОНАВСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК  
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ КАМЕРНОЇ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ 

 
На основі аналізу актуальної проблематики сучасної камерно-вокальної творчості 

автор формулює поняття виконавської мобільності, що грунтується на чіткому усвідом-
ленні співаком художніх завдань та високій виконавській майстерності. Акцентується ва-
жливість творчої активності виконавця в процесі оволодіння сучасною технікою 
вокального інтонування, прилаштуванні власної музично-виражальної системи до нового 
музичного матеріалу. Визначено роль інтелектуального та емоційного факторів опанування 
високим мистецтвом співу. 

Ключові слова: камерно-вокальна музика, виконавство, вокально-сценічна творчість, 
виконавська мобільність, виражальні можливості, професійна майстерність, художній образ. 

 
Баланко Орися Николаевна, преподаватель Киевского института музыки имени 

Р. М. Глиэра. 
Исполнительская мобильность как фактор развития современной камерной во-

кальной музыки. 
На основе анализа актуальной проблематики современного камерно-вокального твор-

чества автор формулирует понятие исполнительской мобильности, базирующееся на чет-
ком осознании певцом художественных задач и высоком исполнительском мастерстве. 
Акцентируется важность творческой активности исполнителя в процессе овладения со-
временной техникой вокального интонирования, припособлении собственной музыкально-
выразительной системы к нового музыкальному материалу. Определена роль интеллекту-
ального и эмоционального факторов в овладении высоким искусством пения. 

Ключевые слова: камерно-вокальная музыка, исполнительство, вокально-сценическое 
творчество, исполнительская мобильность, выразительные возможности, профессиональ-
ное майстерство, художественный образ. 

 
Balanko Orysya, lecturer of Kiev Glier Institute of Music. 
Mobility in performance as a factor of the development of contemporary vocal 

chamber music. 
Based on analysis of the creative process of the contemporary chamber vocal medium, the 

author puts major emphasis on mobility in the vocal performance. The author emphasizes the i-
mportance of acquiring the newest techniques of vocal intonation and the role of intellectual and 
individual approaches in reading and interpreting new musical material. 

Key words: chamber vocal music, performance, vocal and stage creation, performance m-
obility and the expressive possibilities, professional skill, artistic image. 

 
Проблематика сучасного вокального виконавства останнім часом приваб-

лює багатьох вітчизняних дослідників. У полі зору авторів наукових розвідок – 
проблеми, пов’язані з культурою мови у співі (В. Антонюк), національними во-
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кальними традиціями (А. Кулієва), співвідношенням мовної та музичної інтонації 
у вокальному виконавстві (Т. Мадишева),вокально-виконавською діяльністю як 
видом художньої творчості (Н. Гребенюк), інтерпретацією вокального твору 
(С. Гмиріна, Т. Захарчук), стильовими механізмами виконавської творчості 
(Л. Деркач) тощо. 

Втім, у наявних публікаціях, присвячених різноманітним проблемам во-
кальної майстерності, залишається не висвітленим питання значущості такого 
феномену, як виконавська мобільність співака. Саме цим і обумовлена мета да-
ної статті – визначити сутність виконавської мобільності як одного з найважли-
віших чинників розвитку сучасної камерно-вокальної творчості. 

Специфіка професійної діяльності виконавців усіх спеціальностей поля-
гає у включеності її до тріади композитор – виконавець – слухач (у більш су-
часному варіанті: предмет інтерпретації /музичний твір/ – об’єкт інтерпретації 
/виконавець/ – реципієнт /слухач/). Виконавець – головна комунікативна ланка 
на шляху музичного твору до слухача, тож у такій ситуації надзвичайно важли-
вим є фактор свідомої самооцінки власних можливостей та відповідального ві-
дношення до поставлених автором музичного твору художніх завдань. 

Виражальні можливості виконавця-вокаліста значною мірою пов’язані зі 
специфікою людського голосу. Загальновідомо, що голос є унікальним музич-
ним інструментом, можливості якого формувалися і поступово розкривалися у 
процесі розвитку вокальної музики від прадавніх часів до сьогодення. Разом з 
тим існують певні обмеження, обумовлені психофізіологічними особливостями 
людського організму. Лише музично-інтонаційний досвід визначає певну мане-
ру виконання, диктує необхідний "режим" функціонування голосового апарату. 
Мобільність останнього грунтується на двох складових: чіткому усвідомленні 
співаком художніх завдань та високій виконавській майстерності. 

Спів досить часто й справедливо називають "художньою вокальною мовою" – 
у цьому визначенні природно синтезовані дві найважливіші складові, навколо 
яких ведеться суперечка у вокальній педагогіці: художнє виконання чи вокально-
технічна майстерність повинні мати пріоритет у підготовці виконавця-вокаліста? 
На наш погляд, співвідношення естетичного та професійно-технічного факторів у 
даному разі доцільно співставити із "проблемою" змісту та форми, "у взає-
мозв’язку яких зміст, будучи визначальною стороною цілого, являє собою єдність 
всіх складових елементів об’єкта, його властивостей, внутрішніх процесів, проти-
річ і тенденцій, а форма є способом існування і вираження змiсту" [8, 146]. 

На нашу думку, професійна виконавська техніка співака – це не лише во-
кально-технічна майстерність, але увесь комплекс його цілеспрямованої діяль-
ності в процесі реалізації виконавського завдання по втіленню творчого задуму 
композитора. Не випадково видатний український вокальний педагог О. Микиша 
доповнював відоме положення італійської вокальної школи "для того, щоб співа-
ти, потрібен голос, голос і голос" власним переконанням: "Для того, щоб співати, 
потрібен розум, палке серце, залізна воля і аж потім голос" [5, 53]. 

Тип, темброві властивості, динаміка звучання голосу, діапазон – природні 
ознаки, що формують вокальні дані людини. Набуті властивості виникають під 
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впливом таких факторів, як внутрішньо-індивідуальний – удосконалення во-
кальної майстерності, пошук акустично-динамічних градацій звучання голосу, 
співставлення різноманітних тембральних світлотіней голосу, змін у виконав-
ському характері, розвитку інтелектуальних знань; зовнішньо-індивідуальний, 
який формується під впливом творців музичного процесу – композиторського 
задуму, колективного тлумачення авторського тексту (учасниками ансамблево-
го супроводу або диригентом), зовнішній (умови концертного виступу – камер-
на обстановка чи велика сцена, акустика залу тощо). Врешті-решт, до поняття 
"техніка вокально-сценічної творчості" ми відносимо не лише вокально-
технічну майстерність співака, але усю його діяльність, пов’язану з виконанням 
виконавського завдання. Різноманітність пропорцій та комбінацій внутрішньо-
індивідуальних факторів музично-виражальної системи (тембр, межі діапазону, 
динаміка звучання) виявляють індивідуальний стиль співака. 

Однією із стилістичних проблем виконання сучасної камерно-вокальної 
музики є надання звучанню голосу інструментального характеру, пошук 
відповідної виконавської манери. Інтерпретатор вокальної партії має воло-
діти певним інтелектуально-виконавським арсеналом – від доведених до рівня 
бездоганності, природного "автоматизму" вокально-технічних навичок до тео-
ретичних знань, які б дозволяли розшифрувати нотний запис. Лише за таких 
умов виконання може бути легким і природним, доступним для сприйняття 
широким колом слухачів. 

У цьому сенсі виконавця сучасної камерно-вокальної музики можна по-
рівняти зі співаком-виконавцем епохи бароко – їх спільною рисою виступає 
виконавський універсалізм. Нотний текст композиторів бароко був доволі 
умовним, співакам надавалась свобода у його прочитанні, а виконання, за до-
помогою різноманітних прикрас та динамічних відтінків, дозволяло виявляти 
ступінь вокального таланту. Натомість виконавська інтерпретація камерно-
вокальних творів сучасності залежить не лише від достеменного відтворення 
нотного тексту, але й урахування усних або письмових рекомендацій та поба-
жань композитора, що можуть допомогти виконавцю знайти свій, неповторно-
індивідуальний інтонаційний "вислів". 

Інтерпретація творів, позначених новою естетикою камерного музи-
кування, крім вироблення якісно іншої вокальної манери, нетрадиційного 
звуковидобування, що відрізняється від усталених прийомів бездоганного ака-
демічного співу, вимагає від вокаліста "полістилістичної" підготовки та розви-
нутого музично-художнього мислення. У "Crying" ("Голосіння" для сопрано, 
кларнета та фортепіано) В. Рунчака виконання вокальної партії ускладнюється 
специфікою розшифрування нотного тексту. Для аутентичного українського 
фольклорного жанру "плачу-голосіння" характерна емоційна напруга, відтвори-
ти яку максимально, наближаючись до першоджерельного звучання, компози-
тору вдалося через імпровізаційність організації інтонаційної, метроритмічної та 
мовленнєво-фонетичної складових твору. Авторські пояснення щодо виконання 
додаються до тексту і деякою мірою слугують відправною точкою розуміння ви-
конавської специфіки твору. Її сенс – у насиченості звукозображальними ефекта-
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ми, несподіваними прийомами звуковидобування, що в процесі виконання ану-
люють у слухача звичне відчуття людського голосу і перетворюють його на 
"музичний інструмент". Характерною особливістю виконання "плачу" у даному 
творі є гнучкість та пластичність імпровізаційної вокальної лінії, насиченої дрі-
бною хроматичною та діатонічною мелізматикою, низхідними глісандо тощо. 

У циклі В. Польової "Undergraund birds" (2004) орнаментика підсилює ак-
центуацію вокальної лінії, створюючи ефекти викрикувань, ридань, раптових 
наростань звучання голосу. Композиторка звертається до прийому вокалізуван-
ня приголосних звуків, який досягається завдяки чіткій якісній артикуляції. Та-
кі засоби, як крикливість на високих звуках, регістрова "строкатість", горлові 
призвуки не є природними й характерними як для співака епохи бароко, так і 
для академічного співака сучасності. 

Проблема розуміння необхідності подібної "перебудови" виконавського 
мислення має значно глибші коріння, ніж просто "технічне переоснащення" 
музично-виражальної системи співака. Ці процеси неможливо розглядати поза 
загальним контекстом музики ХХ – початку ХХІ століть, у якій активно розми-
ваються й видозмінюються самі поняття жанру і стилю. По суті, основною ха-
рактеристикою жанрових та стильових процесів, що відбуваються у сучасному 
музичному мистецтві (і камерно-вокальній музиці зокрема), є їх відкритий ха-
рактер, виникнення художніх явищ, що мають полістилістичну та поліжанрову 
природу. Інтерпретація сучасної вокальної музики вимагає від вокаліста профе-
сійного усвідомлення жанрово-стилістичних моделей музики у поєднанні з 
напрацьованими виконавсько-практичними навичками. Відповідальність вико-
навця як інтерпретатора у таких умовах підвищується до максимального рівня. 

Звичайно, у процесі засвоєння нового репертуару необхідна виконавська 
мобільність, активне опанування різними видами вокальної техніки (нерідко 
дуже складними), що потребує значних фізичних та нервових затрат. Серед за-
собів, здатних захистити нервову систему співака від перевтоми, надзвичайно 
важливим є емоційний чинник. Налаштованість на високий творчий результат 
підвищує працездатність і зменшує втомлюваність голосу. Л. Деркач виділяє 
наступні установки, закладені "у професійну діяльність співака-інтерпретатора 
у вигляді механізмів інтенціонального життя свідомості: 

• аксіологічна – процес безперервної оцінки виконуваної музики, засно-
ваний на її співвідношенні з системою інтуїтивних уявлень про ціннісний до-
свід та відтворенні в моменти самореалізації особистості співака (акме); 

• творча – активізується у музиканта-виконавця в момент, коли він по-
думки ставить себе на місце інтерпретатора, щоб параллельно з його тракту-
ванням формувати власну концепцію твору; 

• пізнавальна (когнітивна), серед яких найбільш високим рівнем узагальнен-
ня виступають дві категорії художнього сенсу в музиці – жанр і стиль [3, 17–18]. 

Таким чином, узагальнює дослідниця, "установка – це цілісний стан пси-
хіки музиканта-виконавця, що залежить від потреб, завдань діяльності, її умов" 
[3, 18]. 
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Сучасне камерно-вокальне музикування вимагає від виконавця-вокаліста 
переосмислення, удосконалення та прилаштування власної музично-виражальної 
системи до нового музичного матеріалу. Одним із засадничих показників мо-
більності виконавця-вокаліста є ступінь володіння інтонаційною варіативністю 
свого голосу, адже музика – це мистецтво інтонації, інтонація є вираженням 
емоційно забарвленої думки, тож інтонування – головний засіб вираження емо-
цій, втілених у музичному творі. У вокальному творі це насамперед вокальне 
інтонування – "‛живе’ одухотворене звучання людського голосу як виявлений у 
звуці унікальний психологічний малюнок особистості" [4, 14]. 

У сучасному вокальному творі, де зазвичай присутні лише формалізовані 
моделі почуттів, а смисловий зміст тексту може бути "закодованим" у різних 
мовних комбінаціях, експресивних звукосполученнях тощо, інтонаційна палітра 
несе особливе функціональне навантаження. За словами К. Руч’євської, "на-
справді музика ніколи не розкриває той самий зміст, що його несе в собі текст, 
але вносить свій власний зміст. Текст і музика стають елементами нової систе-
ми, якою і є вокальний твір" [7, 117. Курсив автора. – О. Б.]. 

Саме особистісна свідомість та творча активність виконавця дозволяють у 
даному разі розкрити специфічні особливості музичної мови, донести її семан-
тику до реципієнта. Сучасному співакові вже недостатньо оволодіти звукови-
сотною та метроритмічною сторонами музичного твору. Чи не найважливішим є 
уміння знайти необхідний тембр для кожного звуку, для твору в цілому, здатність 
відтворити даний тембр у потрібний момент. Тож, важливим показником профе-
сіоналізму стає володіння різними засобами втілення темброво-інтонаційної па-
літри музики – тут ми знову повертаємося до тези про творчу автономність 
співака, який, працюючи над сучасним твором, обов’язково привносить у даний 
текст свої сенси, демонструє своє прочитання ідеї, закладеної автором. 

Ключовими ознаками сучасного камерно-вокального мистецтва, таким 
чином, виступають: 

• жанрова "колажність", "калейдоскопічнсть"; 
• інноваційність системи музично-виражальних засобів, яка включає по-

тенціал усіх учасників камерного ансамблю (починаючи від дуету соліст – кон-
цертмейстер): 

а) оригінальні тембральні вирішення (подекуди невідповідність, навіть 
"несумісність" тембрових сполучень); 

б) регістрова строкатість; 
в) новації у вокальному інтонуванні; 
г) "інструменталізація" вокальної партії; 
• нова семантика вербальних текстів у звуковому просторі: 
а) поезія мовою оригіналу; 
б) переосмислення інонаціональних текстів у перекладах; 
в) можлива відсутність змісту у словесному або музичному ряді; 
г) ускладнена артикуляція; 
• динамічні та фонічні ефекти: 
а) розгалужена динамічна шкала;  
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б) електроакустичні засоби; 
в) позамузичні звуки, звуконаслідування тощо; 
• театралізована програмність, сюжетно-персоніфіковані методи музич-

ного розвитку, ігрова манера виконання. 
Виходячи з означених характеристик, сучасна камерна вокальна музика 

для виконавців є сферою спеціальних творчих завдань, ускладнених оновлен-
ням самої природи даної жанрової галузі музики: традиційно лірична, нині вона 
являє широкий спектр образних значень, включаючи драматичні, й спонукає до 
пошуку адекватних виконавських засобів. 

Музично-виражальна система співака у сучасному розумінні – це сукуп-
ність інтелекту, вокальних та артистичних даних, природних та набутих 
властивостей, за допомогою яких розкривається композиторський задум і фор-
мується виконавська майстерність. Для виховання ерудованого виконавця-
вокаліста (який володіє необхідною сукупністю професійних знань, умінь та 
навичок, має високий рівень виконавської підготовки, спрямованої на глибоке 
осягнення художнього змісту вокальних творів, здатен вести широку концертну 
діяльність) у процесі його навчання слід сконцентруватися на вирішенні певно-
го комплексу професійних завдань. Серед головних назвемо: 

- розвиток музично-творчих здібностей (музичний слух, пам’ять, почуття 
ритму, образне мислення, творча уява та фантазія); 

- розширення музичного кругозору (оволодіння основними стилями та 
жанрами світової й вітчизняної музичної культури); 

- напрацювання і вдосконалення професійних навичок (читати з листа, 
транспонувати, співати в ансамблі, підбирати по слуху і гармонізувати мелодію 
тощо); 

- розуміння структури твору, його драматургії; знання основних принци-
пів формоутворення, уміння виявляти драматургічні функції елементів музич-
ної мови (інтонації, мотиви, фрази), відчувати кульмінації в окремих розділах 
та у композиції в цілому; 

- вміння здійснити теоретичний аналіз виконуваного твору, скласти до 
нього словесний коментар; 

- накопичення навичок самостійної роботи над музичним опусом – від 
початкового до завершального етапів йогозасвоєння; 

- здійснення постійного слухового самоконтролю; 
- як результат – уміння грамотно, технічно й стилістично точно, художньо 

виразно, артистично виконати музичний твір (сольну програму). 
Виконавське втілення інтерпретаційного задуму потребує розуміння ху-

дожньої природи та особливостей музичного матеріалу, володіння спеціальни-
ми технологіями поетапного розучування твору, знання прийомів та способів 
звуковидобування, уміння активізувати творчу уяву та образні асоціації у про-
цесі художньої інтерпретації музики. Не менш важливим є опанування техно-
логій мобілізації й релаксації у період підготовки до концертних виступів. 

Такий комплекс взаємопов’язaних та взаємообумовлених знань і прак-
тичних навичок є головним об’єктом засвоєння в процесі виконавської підго-
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товки вокаліста, адже окрім художньої цінності виконання, існує таке поняття, 
як технічне ремесло (напрацювання повного спектру виконавських прийомів). 
Якість "продукту", що створюється співаком, повинна бути найдосконалішою – 
це той фундамент, на якому будується подальше натхненне виконання. Його 
значення обумовлено тим, що лише при достатньо високому рівні володіння 
кожним із компонентів та елементів системи виконавської професійності су-
часний камерний співак може розраховувати на успішне здійснення музично-
виконавської діяльності. 

Понад сто років тому, говорячи про необхідність постійної роботи над 
удосконаленням виконавцем своєї вокальної форми, професор класу вокалу 
Петербурзької консерваторії К. Еверарді справедливо стверджував: "Співак по-
винен прагнути до того, щоб дихання, злиття регістрів і взагалі робота співа-
цького механізму протікала автоматично"; "Поганий той співак, котрий під час 
виконання думає про свій голос" [1, 27]. Досягнення повної свободи у співі, ав-
томатичне управління голосом і доведення усіх технічних прийомів до такої 
віртуозної невимушеності, щоб слухачеві здавалося, начебто спів виходить "сам 
собою" – таким є головне завдання будь-яких вокальних вправ. Людина, яка 
обрала професію співака, може досягти досконалості (як і в будь-якій іншій му-
зикантській професії) лише систематичною копіткою працею. 

Разом з тим, не можна применшувати роль інтуїтивного начала у ви-
конавському мистецтві. Є. Назайкинський, акцентуючи скороминущі зміни у 
звучанні, які подекуди навіть не фіксуються свідомістю, пише: "На якому б 
інструменті не грав музикант, яким би голосом не володів, в усіх випадках роз-
гортання звукового руху вимагає миттєвих, виключно швидких модуляцій, з 
яких складаються переходи від одного звуку до іншого й розгортання самих 
звуків, з яких у багатьох випадках складається сам безперервний і безперервно 
мерехтливий звук" [6, 80]. Особистісний аспект у будь-якому виді творчої 
діяльності є надзвичайно важливим. З одного боку, особлива сила впливу вико-
навської майстерності полягає в унікальності творчого процесу, коли музичний 
твір "оживає" на очах у публіки, сприймається без будь-яких спеціальних "нау-
коподібних" зусиль, викликаючи відповідну емоційну рефлексію. З іншого – 
однієї лише художньої ерудиції, емоційності, інтуїції та темпераменту недос-
татньо, щоб передати змістовий сенс музичного твору. Необхідні не лише грун-
товні знання у різних сферах художньої творчості, але й володіння певними 
методами, які дозволяють оптимально вирішувати проблеми, що виникають у 
процесі виконавської творчості. 

І все ж таки пріоритет у сучасному професійному вихованні майбутніх 
концертних виконавців має стильовий аспект. Усвідомлення стильових орієн-
тирів музичного твору, творчості композитора якісно змінює, підвищує мож-
ливості розуміння й "розшифрування" композиційних прийомів музичного 
розвитку, вмотивованості та аргументованості використання виконавських за-
собів виразності. Відводячи особливу роль постаті виконавця як інтерпретатора 
вокального твору, Н. Гребенюк справедливо стверджує, що "творчість виконав-
ця накладається на стильові особливості музичного твору, які й обумовлюють 
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конкретні цілі і завдання всієї вокально-виконавської творчості співака" [2, 17]. 
Тим самим підвищується значення загальнотеоретичної підготовки вокалістів у 
формуванні їх професійного мислення – саме знання з історії музики, історії 
музичних стилів, аналізу музичних творів, інших предметів музично-історичного 
та музично-теоретичного циклів, постійний розвиток слухового досвіду співака 
дають у комплексі інтелектуальне розуміння, тонке емоційне відчуття викону-
ваного твору та його достойне художньо-творче прочитання. 

Робота над сучасними камерно-вокальними творами вимагає, як свідчить 
практика, задіяності деяких додаткових аспектів виконавської методики, особ-
ливих знань (передусім, обізнаності у сучасних композиторських техніках) та 
професійних умінь. Завдання виконавця – оволодіти особливостями інтонацій-
ної палітри композитора й створити цілісний, інтонаційно завершений музич-
ний образ (достатньо часто у сучасних композиціях наявна образна статика, що 
потребує від виконавця підвищеної уваги до способів виявлення драматургіч-
ного розвитку твору), передбачити й утримати логіку розвитку музичної думки. 
При цьому оптимальним є дотримання балансу у співвідношенні художніх та 
технічних завдань, що можливо, знов-таки, лише за умов повного подолання 
технічних складностей. В ідеалі виконавець мусить "ескізно" засвоювати 
музичний матеріал у максимально короткий термін, вносячи корективи у пе-
редбачений композитором виконавський "ідеал" у залежності від поставлених 
художньо-технічних завдань. 

З точки зору технічного опанування сучасним музичним матеріалом варто 
виділити навички: 

- вільно оперувати слуховими й руховими уявленнями під час виконання 
твору;  

- знаходити відповідну палітру темброво-динамічних фарб; 
- швидко орієнтуватися у напрямках темпових та динамічних змін;  
- спрощувати, у разі необхідності, варіанти "другорядних" елементів тек-

сту (прикраси, елементи нетрадиційних звукових ефектів і т. ін.); 
- концентрувати увагу на звучанні й свободі вокального апарату, здій-

снювати самоконтроль результатів виконавських дій, процесів збудження й 
гальмування. 

Набуті під час навчання навички потребують постійного, протягом всього 
життя, вдосконалення – так само, як і підживлення "загального професійного 
тонусу" виконавця. Сучасні інформаційні технології дають невичерпні можли-
вості для саморозвитку й самовиховання співака, підвищення культурного 
рівня тощо. У загальному доступі знаходиться величезна кількість аудіо- та 
відеоматеріалів, статей, книг, методичних розробок тощо – усе це дозволяє пос-
тійно підтримувати необхідний рівень професіоналізму, бути обізнаним у най-
новітніших методиках оволодіння виконавською майстерністю. 

Історія доводить, що усі видатні майстри співу були великими трудівни-
ками. Не зможе співати той, хто не вміє вдумливо слухати музику, скрупульоз-
но її аналізувати, знаходити глибинний зміст. Інтелект – одна з основних 
необхідних якостей будь-якого музиканта, і для справжніх співаків ця аксіома 
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також актуальна. Природно, що інтелект повинен поєднуватися і з інтуїцією, і з 
темпераментом – лише у такому випадку може бути досягнутий найвищий рі-
вень професіоналізму. Майстерний виконавець привносить до авторського тек-
сту характерні, особливі риси образно-смислового контексту сучасної культури 
та своєрідної, індивідуальної манери виконання. В результаті музичний твір, 
створений у далекому минулому або ж сучасним автором, стає зрозумілим слу-
хачеві, збагачується новими інформаційними горизонтами. У певному сенсі 
виконавець розширює межі розуміння авторського тексту, доводить його бага-
тогранність, розкриває нові смисли існування даного твору в сучасному соціо-
культурному середовищі. 

Таким чином, у процесі камерно-вокальної творчості (в широкому розу-
мінні – як створення музики, так і її виконання) найбільш вразливою сьогодні 
виявляється музично-виражальна система співака, ступінь його професійної 
підготовленості. Відповідно, необхідним критерієм професійності сучасного 
виконавця-вокаліста є володіння усіма можливими технічними прийомами, що 
складають мистецтво співу. Але найголовніше – це вокально-артистична мо-
більність співака. Для нас це поняття включає широкий спектр виконавських 
можливостей, обумовлений розвинутою здібністю й умінням розкривати ху-
дожній зміст творів за допомогою відповідних засобів виконавської виразності. 
Іншими словами, під мобільністю розуміється відкритість музично-виражальної 
системи співака, універсальність професійного потенціалу, здатність карди-
нально змінювати виконавський арсенал необхідних засобів, інтелектуальна 
рухомість, легкість і швидкість у прийнятті "теоретичних" рішень щодо вико-
навської техніки як засобу втілення художнього образу музичного твору та їх 
"практичного" запровадження. Показово, що відомі інтерпретатори сучасної 
вокальної музики, відповідаючи у бесідах з автором даної статті на питання 
щодо виконавської мобільності, незалежно один від одного акцентують інте-
лектуальну складову (Л. Войнаровська: "На сцені мобільною є думка"), емоцій-
ний фактор (Т. Ходакова: "Готовність творити тут і вже") та професійне 
підгрунтя творчості співака. 

Необхідність мобільної виконавської форми зумовлена, перш за все, са-
мим способом існування музичного твору – відтворенням по суті схематичного 
нотного запису у вигляді живого звучання, яке й забезпечує повноцінне життя 
музичних артефактів. 
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"ІНТИМНА ВІДГОРОДЖЕНІСТЬ" ТЕОФІЛЯ ҐОТЬЄ: 
ПРОЕКТ "ЧИСТОГО" МИСТЕЦТВА 

 
Спираючись на біографічний метод, в контексті проблем "масового" та "елітарного", 

автор аналізує творчість видатного французького письменника, критика, представника 
течії "мистецтво для мистецтва" Теофіля Ґотьє. Стверджується, що твори письменника, 
в яких поєднуються естетичне і утилітарне, елітарне і масове, впливаючи на людську чут-
тєвість, формують її. Залишаючись поза соціальними проблемами, автор, з одного боку, 
пропонує читачеві занурення у мрію, у гру уяви, "піднімає" його над дійсністю, а з іншого, 
грає образно-стилістичними кліше, теоретичними рефлексіями щодо мистецтва. 

Ключові слова: "чисте мистецтво", "елітарне", "масове", творчість Теофіля Ґотьє. 
 
Жукова Наталия Анатольевна, доктор культурологии, доцент, зав. отделом этно-

культурологии и культурной антропологии Института культурологии Национальной ака-
демии искусств Украины. 

"Интимная отгороженность" Теофиля Готье: проект "чистого" искусства. 
Опираясь на биографический метод, в контексте проблем "массового" и "элитарного", 

автор анализирует творчество выдающегося французского писателя, критика, представи-
теля течения "искусство для искусства" Теофиля Готье. Утверждается, что произведения 
писателя, в которых сочетаются эстетическое и утилитарное, элитарное и массовое, 
воздействуя на человеческую чувственность, формируют ее. Оставаясь вне социальных 
проблем, автор, с одной стороны, предлагает читателю погружение в мечту, в игру 
воображения, "поднимает" его над действительностью, а с другой, играет образно-
стилистическими клише, теоретической рефлексией относительно искусства. 

Ключевые слова: "чистое искусство", "элитарное", "массовое". творчество Теофиля Готье. 
 
Zhukova Natalia, Doctor of Cultural Studies, assistant professor, head of the ethnoculturology 

and cultural anthropology department, Institute of Culturology, National Academy of Arts of Ukraine. 
Тheophile Gautier’s "intimate estrangement": project "pure" art. 
In this paper, based on the biographical method in the context of "mass" and "elitist", the 

author analyzes the work of Theophile Gautier, the famous French writer, critic, representative of 
"art for art". Life for representatives of "art for art's sake" is not some category that is subject to 
beauty. In the framework of art it has a special area. Art exists for itself and justifies its own purpose 
that bears in itself fine. T. Gautier sets the platform for an elitist art. It is alleged that the writer's 
works, which combine aesthetic and utilitarian, elite and mass, affecting the human sensibility, form it. 
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Staying out of the social problems, the author, on the one hand, invites the reader to dive into a 
dream, a game of imagination, "raises" him over reality, and the other hand he plays figurative and 
stylistic clichés and theoretical reflections of art.  

Key words: "pure art", "elitist", "mass", Theophile Gautier's creativity. 
 
Після десятиліть панування постмодернізму, на порозі нової епохи, що 

характеризується повільним, але впевненим поверненням до образності, актуалі-
зується питання взаємодії утилітарного та естетичного, елітарного та масового. У 
цьому контексті відроджується інтерес до течії "мистецтво для мистецтва", зок-
рема, до творчості Теофіля Ґотьє, чий спадок і сьогодні не може залишити бай-
дужим ані пересічного читача, ані науковця. Ім’я Т. Ґотьє пов’язують, як 
правило, з поетичною збіркою "Емалі та камеї", а також із виникненням та об-
ґрунтуванням ідеї "чистого мистецтва". Такий підхід дещо спрощує і звужує 
уявлення щодо таланта Т. Ґотьє, витонченості та вишуканості його розуму, а 
також труднощів долі, які, у свою чергу, вплинули на вибір тих чи інших пріо-
ритетів у художній діяльності. У даній статті здійснена спроба комплексного 
аналізу творчості французького поета, письменника, критика в контексті пробле-
ми взаємодії елітарного та масового. 

ХІХ – початок ХХ століття – період, повний перетворень, коли залишки 
середньовічних ремесел гинуть, не витримуючи конкуренції з машинним ви-
робництвом; майстри, що зберігають секрети майстерності, стають найманими 
робітниками. Промисловий підйом врешті-решт призводить до руйнування 
повільного багатовікового ритму життя людини, а відтак, її предметно-
просторового оточення. Настрої тогочасних митців відбиті у їх творчості, епі-
столярії, зокрема, у листах Г. Флобера, котрий, звертаючись 21 вересня 1841 р. 
до свого друга Е. Шевальє, зауважував: "Пройшли ті часи, коли небеса і земля 
поєднувалися у величному зляганні. Сонце блідне і місяць блякне поруч з газо-
вими ріжками. Всякий день якесь світило йде: вчора це був бог, нині любов, 
завтра Мистецтво" [27, 40]. Через кілька років (1853), коли його настрої стають 
ще більш похмурими, у листі до Л. Коле письменник з гіркотою відмічав: "По-
клоніння людства самому собі і заради себе самого (...що призводить до зне-
особлення Прекрасного), цей культ черева породжує вітри ..." [27, 271]. 

У період всепоглинаючої купівлі-продажу, цинічного розрахунку, загаль-
ної фальші – постає запитання: чи може зберегтися мистецтво та ідеал краси в 
умовах сильного тиску з боку маси, яка в силу певних причин відірвана від тра-
дицій естетики? Уся важливість такого запитання гостро відчувалася групою 
митців і письменників. Гасло цих митців – "мистецтво для мистецтва". Визнаними 
лідерами течії, що виникла у Франції, стали Т. Ґотьє, Г. Флобер, Ш. Бодлер, Е. та 
Ж. Гонкури. В Англії вона була представлена В. Патером та О. Вайльдом. Аме-
риканець Е. По, хоча і помер раніше, ніж ця течія була визнана, став її провіс-
ником. Усі вони були пов’язані спільністю поглядів як на життя, так і на 
мистецтво.  

Митці, що належали до цієї течії, кидаючи виклик ворожому світові, не 
просто оспівували ідеал краси, а у тиші кабінетів розпалювали полум'я при-
страсного поклоніння їй, адже для них вона була вищою та абсолютною цінністю. 



Питання культурології, історії та теорії культури ___________Жукова Н. А. 

 86 

Т. Ґотьє вустами одного з своїх персонажів зізнається: "Я жадав краси, не 
знаючи, чого бажаю. Це подібно до того, що відчуваєш, коли дивишся на сонце 
широко розкритими очима... Я страждаю страшенно. Не мати можливості бути 
подібним цій досконалості, втілитися в ній та відчувати її в собі, не мати мож-
ливості переказати, який цей ідеал і не дати відчути його іншим" [14, 470].  

Як зазначають К. Е. Гілберт та Г. Кун, піднята завдяки фанатичному по-
клонінню до вершин, не доступних людині, краса набуває жахливої величі, зло-
вісної й похмурої пишності, якою володіє ідол якоїсь варварської релігії. Так, 
Ш. Бодлер у своєму "Гимні красі" вигукує: "Не всё ль равно, с небес приходишь 
иль из ада, / О Красота, немой, невинный, жуткий зверь. / Твой взор, уста и 
грудь даруют мне усладу / И в Рай неведомый мне раскрывают дверь" [6, 32].  

Відтак, краса проголошується вищою та абсолютною цінністю.  
Зазначимо, що ідея інтерпретації краси як вищої та абсолютної цінності 

не є авторським відкриттям Т. Готьє, заслуга котрого в іншому, а саме – у реані-
мації інтересу до феномену краси в середині ХІХ століття. Не слід забувати, що 
сприймання краси як абсолютної цінності сягає часів Платона. У подальшому різ-
ні модифікації означеної тези присутні у роздумах Августина, Томи Аквінського, 
Д. Скота, Леонардо да Вінчі, А. Дюрера, Л. Валли, Т. Компанелли та ін.  

Хронологічно теоретичні ідеї Т. Готьє були, безсумнівно, продовженням 
романтизму, коріння якого сягають доктрини Ф. Шлегеля. А романтична кон-
цепція свободи мистецтва зобов’язана своїм існуванням Г. Гейне (1797–1856), 
який жив у еміграції в Парижі. Як слушно зауважує український естетик О. Ма-
ламура, перефразуючи думку Ж.-П. Сартра, "у змістовному аспекті романтизм 
був визначений як культурна позиція естетичного дистанціювання від дійсності. 
Усі інші особливості романтичної концепції: абсолютизування індивідуальності, 
насолода красою, схильність до іронії – є похідними від неї" [20, 6]. Від себе 
додамо: так само, як і підкреслений аполітизм – одна з важливих рис прибічни-
ків течії "мистецтва для мистецтва".  

Промисловість швидко розвивалася, але у зберігачів романтичних традицій 
цей факт викликав огидність, збентеженість щодо формування сталого царства 
крамарів замість царства свободи. 

Одним із найяскравіших представників течії "мистецтво для мистецтва", 
безумовно, був французький письменник, поет, критик П’єр Жюль Теофіль 
Ґотьє (1811–1872), чия аполітичність "багато в чому зумовлена його належні-
стю до другого покоління романтиків, чиє розчарування в суспільному житті 
посилилося неоднозначними підсумками липневої революції 1830 р., яка пере-
могла Бурбонів, але привела на трон Луї-Філіпа і тим самим ніби затвердила 
прозаїчну і вульгарну владу грошей" [23, 529]. Саме тому такі письменники, як 
Теофіль Ґотьє, Альфред де Мюссе або Жерар де Нерваль переорієнтують уяв-
лення сучасної їм літератури, розчарувавшись у буржуазному напрямі розвитку 
культури. Окрім того, як відмічає Н. Пасхарьян, вони "протиставляють посе-
редності й утилітаризму екстравагантність в одязі, художню ексцентричність, 
позначаючи свої особливості і піднімаючи їх над прозаїчною реальністю" [23, 530]. 



Мистецтвознавчі записки____________________________________Випуск 29 

 87 

Французький теоретик М. Крузе підкреслював їх бажання не тільки творити по-
новому, але й зробити з самих себе, з власного існування витвір мистецтва. 

Життя для представників "мистецтва для мистецтва" не є категорією, під-
порядкованою красі, але в її рамках мистецтву відводиться особлива сфера: во-
но, з його специфічними цінностями, існує само для себе, виправдовуючи 
власне призначення тим, що несе в собі прекрасне. В одній із статей, що вийш-
ла друком у журналі "Митець", Т. Ґотьє писав: "Ми віримо в самостійність мис-
тецтва; мистецтво для нас – не засіб, а мета, і митець, який прагне до чого-
небудь іншого, окрім краси, на нашу думку, не є митцем" [7, 512]. 

У свідомості читача Т. Ґотьє асоціюється з образом пристрасного захис-
ника романтизму, а також як автор ідеї "мистецтва для мистецтва", один з мет-
рів так званої "Парнаської школи", творець славетної поетичної збірки "Емалі 
та камеї", ліричні мініатюри якої й до сьогодні вважаються яскравим прикладом 
довершеності форми. Проза Т. Готьє сприймається як програма течії "мис-
тецтва для мистецтва" (саме це сталося з романом "Мадемуазель де Мопен") 
або як недостатньо оригінальний зразок готичної белетристики – більш декора-
тивної, ніж вдумливо-глибокої. Залишивши ставлення до цього стереотипу на 
роздуми кожного окремого читача, зауважимо, що відійшовши у бік від так би 
мовити магістральної лінії романтизму, Т. Ґотьє готує ґрунт елітарному мис-
тецтву. 

Безумовно, розкриття особливостей творчості митця не може обійтись без 
застосування біографічного методу, який, завдяки роботам О. Валевського, 
І. Вернудіної, Т. Ємельянової, В. Менжуліна, О. Оніщенко1 став потужним 
засобом широкого кола досліджень у сучасній українській гуманістиці. Відтак, 
спробуємо стисло відтворити біографію Теофіля Ґотьє. 

Теофіль Ґотьє народився в 1811 р. у місті Тарб2. За словами самого пись-
менника, у п’ять років він почав читати, малювати, вчити з батьком латину. У 
1822 р. вступив до інтернату коледжу Людовика Великого. Оскільки хлопчик 
не зумів пристосуватися до життя в інтернаті, батьки віддали його до колежу 
Карла Великого у статусі вільного екстерна, а самі переїхали ближче до нав-
чального закладу. 

У колежі Т. Ґотьє зав’язує дружні стосунки, які підтримуватиме все життя. 
Його друзями стають Огюст Маке – майбутній співавтор О. Дюма-батька, Ежен 
де Нюллі, якому Т. Ґотьє присвятить поему зі своєї першої збірки, Жерар Лаб-
рюні – майбутній поет Жерар де Нерваль, котрий значно вплине на свого мо-
лодшого товариша, зокрема, введе його у світ німецької літератури. 

За часів навчання в коледжі Теофіль починає писати вірші, займається 
малюнком і живописом, відвідує студію образотворчого мистецтва Луїса Еду-
арда Ріу, результатом занять з яким стане картина "Святий Петро, що зціляє 
розслабленого", яку Теофіль напише для церкви м. Мопертюї (1829).  

У цьому ж 1829 р. Ж. Нерваль знайомить Т. Готьє з В. Гюго (1802– 1885), 
а наступного року включає до групи молодих людей, котрі повинні підтримати 
п’єсу Гюго "Ернані" (на показі якої, як відомо, зіткнулися представники двох 
літературних напрямів – класицизму і романтизму). Твір В. Гюго, що демонст-
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ративно поривав з канонами класицистичної драми, був прийнятий "у багнети" 
консервативною публікою, яка свистом і шиканням зустрічала кожну поетичну 
"вільність", що звучала зі сцени під час прем’єри. Теофіль прийшов на прем’єру 
у червоній комізельці, спеціально зшитій на зразок середньовічних камзолів – 
це фактично був маскарадний костюм, що нагадував історичний час, обожню-
ваний романтиками.  

Як зауважує російський літературознавець С. Зенкін, в особі Т. Ґотьє теат-
ральність ніби переступила рампу, зі сцени переметнулася до глядацької зали [15]. 
"З жахом вказували того вечора на месьє Теофіля Ґотьє в полум’яно-червоному 
жилеті та панталонах попелястого кольору з поздовжньою смужкою з чорного 
оксамиту, у крислатому пласкому капелюсі, з-під полів якого вибивалися хви-
лями його кучері. Спокій його правильного блідого обличчя і холоднокров-
ність, з якою він розглядав поважних людей у ложах, показували, якою мірою, 
здавалося йому, театр опустився у гидоту й нікчемність" [25]. 

Зазначимо, що ще у 1827 р. Т. Ґотьє входить до групи так званого "Мало-
го (або другого – Н. Ж.) Сенакля", учасниками якого були А. де Віньї, О. Дюма, 
П. Меріме, О. де Бальзак, Ш.-О. Сент-Бев, А. де Мюссе, Ж. де Нерваль; очолю-
вав її В. Гюго. На відміну від консервативно налаштованих членів першого 
"Сенакля"3, більшість з яких були супротивниками Великої Французької рево-
люції і прихильниками монархії, письменники, що увійшли до другого "Сенак-
лю" – ліберали і республіканці, які набагато активніше та послідовніше за 
попередників виступали за нове романтичне мистецтво. Наприкінці 1830 р. гур-
ток поетів і художників-романтиків на чолі з В. Гюго облаштовується у май-
стерні скульптора Жеана Дюсеньора. Пізніше про цей період життя Т. Ґотьє 
розповість в "Історії романтизму". 

Липнева революція 1830 р. розоряє батька Т. Ґотьє, однак, не зважаючи 
на це, у цьому ж році коштом Жан-П’єра Ґотьє друком виходить перша збірка 
молодого автора "Вірші", яка через політичні події залишилася непоміченою. У 
жовтні 1831 р. в журналі "Меркурій ХІХ століття" публікується перша стаття 
Т. Ґотьє "Мистецтво. Бюст Віктора Гюго", присвячена витонченим мистецтвам 
[22, 680-682]. З цього часу митець доволі плідно працює і як літератор, і як тео-
ретик мистецтва. 

Відмітимо надзвичайну різноманітність літературної діяльності Т. Ґотьє. 
Він писав вірші, новели, романи, п’єси, історичні дослідження, статті з різних 
питань культури, нариси-портрети, театральні огляди, звіти про художні виставки, 
не рахуючи щотижневих фейлетонів, присвячених життю Парижа 40-х – 70-х ро-
ків позаминулого століття. Захоплений пристрастю до подорожей, він об’їздив ба-
гато країн: Бельгію, Голландію, Італію, Іспанію, Туреччину, Грецію, навіть 
Росію, залишивши яскраві, колоритні за стилем книги подорожніх вражень [25]. 

Зазначимо також, що значну частину прози Т. Ґотьє публікував у періо-
дичній пресі, тим самим беручи участь у розвитку фейлетонної форми роману. 
Працездатність його була дивовижною: 75 статей у 1836 р., 96 – у 1837, 102 – у 
1838. На 1852 рік Ґотьє був автором 1200 фейлетонів [17, 8]! Витримати такий 
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робочий ритм надзвичайно важко, і митець починає "підхльостувати" власний 
організм гашишем, що спричинить захворювання серцево-судинної системи. 

Т. Ґотьє здобув надзвичайно високий авторитет як художній критик. В 
силу власної непрактичності, уявлень про журналістську честь, він не зумів 
хоча б скільки-небудь розбагатіти на своїх фейлетонах. За часів Т. Готьє такі 
поняття як "журналістська честь" вважалися старомодними і дехто (зокрема, 
літературний ділок Еміль де Жирарден) його відверто зневажав. Брати Е. та 
Ж. Гонкури у "Щоденнику" згадують, як "Тюрган говорив Тото Ґотьє: "Бачиш, 
щоб заробляти великі гроші, треба бути не серед тих, хто працює, треба зуміти 
потрапити в число тих, хто змушує працювати"" [9, 234]. Т. Ґотьє все життя був 
серед перших – тих, хто працює… Головне те, що, витрачаючи час на критичні 
статті, він майже не займався літературною творчістю. Внаслідок цього як 
письменника його майже забули. Успіх принесла збірка "Емалі та камеї", перше 
видання якої датується 1852 р. 

Час минав. Митець з гіркотою розумів, скільки років згаяно. У 1860 р., 
постійно відволікаючись на журналістську роботу, Т. Готьє починає писати роман 
"Капітан Фракас". Протягом 1861–1863 рр. він наполегливо друкує його з номера 
у номер в одному із журналів, а закінчивши, негайно випускає окремим виданням. 

Читацький успіх роману пробудив у Т. Ґотьє честолюбні задуми: пись-
менник став думати про обрання до Академії. Незважаючи на власні професійні 
заслуги, на підтримку Ш. Сент-Бева – могутнього академіка, літературного 
критика, – аполітичний і доброзичливий Т. Ґотьє, який відкрито захоплювався 
Е. Делакруа і А. Ламартіном (вважалися неблагонадійними), "водив дружбу" з 
"непристойним" Ш. Бодлером, – не виглядав "відповідною" кандидатурою в 
очах консервативної Академії. Як відмічає Г. Косіков, Т. Ґотьє балотувався чо-
тири рази (у 1862, 1867, 1868, 1869 рр.) – і чотири рази провалювався [17, 10]. 
Безумовно, емоційно-негативні події не могли не відбитися на підірваному здо-
ров’ї письменника. 21 жовтня 1872 р. Т. Ґотьє – співець краси і досконалості – 
пішов з життя. 

Не можна не погодитись з думкою Н. Пасхарьян, що Т. Ґотьє – фігура пара-
доксальна, він все своє життя був шанувальником В. Гюго, котрий бачив у роман-
тизмі лібералізм мистецтва, і водночас, – письменником, байдужим до політичних 
колізій своєї епохи; він був "істориком битв за романтизм" і попередником, ду-
ховним натхненником Ш. Бодлера, Г. Флобера, Ш. Леконта де Ліля та ін. Будучи 
далеким від усякої заангажованості, у своїй творчості (зокрема, в передмовах до 
роману "Мадемуазель де Мопен", до роману "Фортуніо") письменник заперечує 
будь-які претензії мистецтва на соціальну роль. Адже у "століття підлості", з яким 
"бути нарівні нестерпно долі"4, "краса, багатство і щастя – єдина трійця, що заслу-
говує поклоніння" [11, 10], – він був одним з перших, хто підтримав художню 
практику Г. Курбе і почав зацікавлену розмову про реалізм [23, 533]. 

До речі, заперечуючи функціональність мистецтва, Т. Ґотьє сам досить 
реалістичний в описах портретів, інтер’єрів, одягу. Митець дуже уважно ста-
вився до відтворення всіляких аксесуарів, предметів побуту і обстановки. Його 
книги часом нагадують музей або лавку антиквара, до такої міри вони перепов-
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нені усім тим, що називається "явища матеріальної культури". Водночас ця 
реалістичність не наближає до реальності, а дивним чином занурює або у фан-
тасмагорію, або в кошмар, як то кохання до мумії у "Романі про мумію". 

Щодо кохання – слід зазначити, що у творах Т. Ґотьє поряд з оспівуванням 
Прекрасного майже завжди присутній прихований нерв, який пов’язаний не тіль-
ки "з прагненням перетворити мистецтво на мистецтво жити" [18, 211], а й з 
темою, так би мовити, "мертвого кохання", що присутня у деяких його творах. 
Можна навіть говорити про сакралізацію такого кохання ("Спірит", "Ніжка мумії", 
"Роман про мумію", "Кохання мертвої красуні"). Не випадково автор проголошує: 
"…ви жадаєте пані Парабер, а мене ніщо так не збуджує, як мумія" [8, 446]. 

Деякі героїні Т. Готьє – або привиди, або вампіри (Кларімонда з "Кохання 
мертвої красуні"), котрі привласнюють чужу життєву силу, схиляють до сти-
хійного-забороненого: це профанно-сакральне настільки ж жахливе, страхітли-
ве, наскільки і привабливе. Означений контекст робить цілком логічним 
запитання: чому Т. Ґотьє цікавить тема ведовства, забобонів, містичного жаху, 
"мертвого кохання"?  

З одного боку, на нашу думку, це можна пояснити романтичною традицією – 
зверненням до міфів, саг, "готичних романів", що були досить популярні у ХІХ сто-
літті, до фантастичних творів Е. Т. А. Гофмана, котрого Т. Ґотьє нескінченно 
поважав. Можна пояснити це і естетичним впливом Й. В. Гете на Т. Ґотьє, так 
би мовити, гетевським відлунням, відчутним у творчості французького митця – 
зокрема, "Коринфської нареченої" і Вальпургієвої ночі у першій частині "Фауста", 
особливо момент появи Медузи. Хоча, безперечно, тут можна побачити і 
зв’язок з творчістю Ж.-Ж. Руссо, і навіть з античним міфом про Орфея. До речі, 
все це створює певний ланцюг інтертекстуальності. 

З іншого боку, цілком можливо, це було пов'язано з нерозділеним почут-
тям, яке Т. Ґотьє переживав до сестри своєї дружини – Карлотти Ґрізі, яка до 
самої смерті залишалася його великою пристрастю. 

У липні 1841 р. К. Ґрізі виступила в головній ролі у прем’єрній виставі 
нового балету А. Адана "Жізель", сценарій до якого написали Теофіль Ґотьє – 
закоханий у Карлотту, Жюль-Анрі Вернуа де Сен-Жорж та Жан Кораллі (справж-
нє прізвище Перрачіні). Сюжет балету був створений за старовинною легендою 
про Віліс, відтвореною Генріхом Гейне в книзі "Про Німеччину". Віліси – душі ді-
вчат, котрі померли від нещасного кохання напередодні свого весілля і мстять мо-
лодим чоловікам, що зустрічаються їм, за свою нездійснену любов "вампіричним" 
способом – витягаючи з них життєву енергію. У балеті це евфемістично зобра-
жується за допомогою "затанцьовування" чоловіків до смерті. 

Сюжет "Жізелі" доволі чітко співставляється з сюжетами деяких творів 
Т. Ґотьє, зокрема, "Мадемуазель де Мопен", "Аватар", "Фортуніо", де герої за-
ради наближення до коханої дами приймали нове обличчя. Вони або "вселя-
лись" у незнайому зовнішню оболонку, або переодягались, щоб видати себе за 
представника іншого стану. Тут, до речі, можна провести паралель з комедіями 
Плавта – приміром, згадати "Амфітріон", де сюжет будується на тому, що Юпі-
тер з'явився до Алкмени, прийнявши вигляд її чоловіка, Амфітріона. 



Мистецтвознавчі записки____________________________________Випуск 29 

 91 

Відгомін "Жізелівського" сюжету можна знайти у вже згадуваних раніше 
романах і новелах Т. Готьє: "Спірит", "Ніжка мумії", "Роман про мумію", "Ко-
хання мертвої красуні". Відомо, що письменник "експлуатував" ефект перетво-
рення жінки на вампіра або привида. Як слушно відмічає С. Зенкін, кохання у 
творах Т. Ґотьє підпорядковується давньому закону екзогамії. Саме останнє, на 
наш погляд, заслуговує більш докладного пояснення. 

Екзогамія – звичай, заснований на забороні сексуальних відносин та 
шлюбів між членами якої-небудь групи або спільноти. Найбільш ранньою і по-
ширеною формою була родова екзогамія у первіснообщинному ладі [28, 572]. У 
Т. Ґотьє необхідність шукати наречену "іншого роду-племені" набуває іншого 
змісту: учасники "союзу закоханих" повинні належати не до різних родів, а до різ-
них культурних сфер, навіть соціальних, що можна пояснити бажанням, так би 
мовити, розширити життєві обрії, отримати дозвіл на здійснення забороненого, 
адже тільки у цьому випадку кохання "варте" життя-мистецтва. Для Т. Ґотьє не іс-
нує любові як злиття двох істот, "людина не повинна показувати, що чимось заче-
плена, – це ганебно й принизливо; не слід проявляти ніякої чутливості, особливо в 
любові, – чутливість в літературі та мистецтві є щось другосортне [8, 443]. Любов 
його героїв егоїстична (кожен сам за себе), за винятком хіба що барона де Сігонь-
яка з повісті "Капітан Фракас". Оскільки життя – це мистецтво, то і формування 
тілесного образу відбувається під дією мистецтва в акторській вбиральні перед 
дзеркалом: перетворення людини здійснюється цілеспрямовано. Так, на його дум-
ку, жінки навмисно змінюють свою зовнішність, щоб більше подобатися. Відтак, 
природна краса не є красою і не гідна уваги. Напевно тому, він "завжди волів ста-
тую – жінці і мармур –живій плоті" [16, 194]. Дивний вислів для людини емоцій-
ної, палкої… Можна припустити, що це або результат психологічної травми через 
нерозділене кохання, коли потяг до жінки поєднується з прагненням до недосяж-
ного ідеалу, або наслідок надзвичайної втоми людини, змушеної утримувати не 
тільки свою сім’ю (дружину і дочок), але і двох своїх сестер на додачу. 

У творах же Т. Ґотьє потяг до жінки зливається з потягом або до іншого 
культурного середовища, або до далекої чужої цивілізації ("Роман про мумію"). 
Водночас, "живе" кохання для нього є ніби штучним, оскільки не містить загад-
ки, так би мовити, "іншо-простору". Жінки-привиди, жінки-вампіри виконують 
роль посередників між двома просторами: вони не тільки і не стільки "споку-
шають" героя, скільки відкривають йому доступ в інший "просторо-вимір", 
дозволяють залишатися живим по інший бік земного світу. Отже, ідеальна, ба-
жана жінка Теофіля Ґотьє – спокусниця і лиходійка, доступна лише з іншого 
боку реальності. Для нього все мало бути "над": "над-мистецтво", "над-
реальність", "над-жінка", "над-кохання"… Можливо, відсутність у реальному 
житті цього "над" пояснює самотність самого митця та його персонажів. "Ґотьє 
виходить з уявлення про самотню, ізольовану, віддалену від решти людину, її 
виправдовує і оспівує. Загальна самотність і загальна роз’єднаність становить 
для нього сутність світобудови" [21, 250]. 

Слід зазначити, що постать Т. Готьє постійно знаходилася в полі зору до-
слідників, які аналізували естетико-мистецтвознавчу проблематику. При цьому 
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наголос завжди робився на теорії "мистецтва для мистецтва". Наразі теоретико-
практична спадщина Т. Готьє значно ширша і вимагає послідовного культуро-
логічного аналізу. Об’єктивність цієї позиції підтверджують, принаймні, два за-
садничих принципи, а саме: активна орієнтація на культуротворчий потенціал 
персоніфікованого підходу та авторські експерименти з феноменом культурно-
го простору. 

Як відомо, персоніфікація – це представлення природних явищ, людських 
якостей, абстрагованих понять в образі людини. Персоніфікація – як "чисто" 
культуротворчий феномен – широко розповсюджена в міфології, казках та прит-
чах. Слід наголосити, що персоніфікація у творах Т. Готьє "наснажується" алего-
рією та асоціаціями, створюючи – врешті решт – суто готьєвський художній світ. 

Спираючись на персоніфікований підхід, Т. Готьє "вибудовує" різні куль-
турні простори, серед яких найвиразніше представлені "іншо-простір" та "про-
сторо-вимір", які, з одного боку, допомагають збагатити естетико-художню 
виразність конкретного твору, а з іншого – "трансформувати" його у "над-
реальність", зруйнувавши традиції мімезістичної природи мистецтва. Усіма 
можливими засобами Т. Готьє намагається показати, що його мистецтво не ві-
дображає навколишню дійсність, не виконує жодних функцій, не встановлює 
діалогу з реципієнтом. Готьєвське мистецтво – завжди "чисто" естетичний под-
разник, що існує в площині індивідуальної чуттєвості. 

Повертаючись до інтертекстуальності творів Т. Ґотьє, зазначимо, що під-
ґрунтям поетики митця виступає принцип асоціацій, ремінісценцій: письменник 
уподібнює своїх героїв вже наявним персонажам різних творів мистецтва. 
Головним для Т. Ґотьє є не самоцінність події чи образу, а їх вторинне відтво-
рення – ремінісценція, що говорить про прагнення письменника відокремити 
сюжетоутворюючи елементи від реальності. Так, у романі "Двоє на двоє", опи-
суючи погляд пана де Вольмеранжа, письменник порівнює його з поглядом 
"деяких мрійливих і зловісних янголів Альбрехта Дюрера" [12, 418]; у романі 
"Джеттатура" відмічає, що описати "портрет комодора [можна лише – Н. Ж.] в 
дусі сатиричних гравюр Хогарта" [13, 200]. 

Окрім живописних полотен, письменник ніби відсилає читача до асоціа-
цій, пов’язаних з літературними творами – зокрема, А. Прево, Ч. Діккенса, 
Т. Мура та ін. Він створює власний варіант романної прози, мета якої політ ху-
дожньої уяви, творчої фантазії, існування яких не можливе поза широкою еру-
дицією. Усе означене дозволяє говорити про наявність інтертекстуальності у 
творах французького письменника. 

Т. Ґотьє створює чуттєву картину, наочний образ предметів, "виступаючи 
у трьох іпостасях: як вправний малювальник, котрий знає, що таке чітка лінія, 
твердий штрих, закінчена композиція, як живописець-колорист, що володіє 
безпомилковим відчуттям кольору, ... і як скульптор, котрий знає, який ефект 
здатна створити об'ємність і пластика скульптурної форми" [17, 13]. Його "Емалі 
та камеї", ця "крапелька світла в діаманті"5, – відсвічують всіма фарбами глянсо-
вої емалі і вималювані тонкою голкою майстра античних камей. Лінія і колір – 
ось головна турбота поетичної праці митця. Кожен вірш цього циклу – спогад 
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тих чи інших історичних імен та подій, творів живопису або зодчества, асоціа-
ції з тими чи іншими явищами художньої культури. Цінність мистецтва для 
Т. Ґотьє – в самому факті твору, у його, так би мовити, вторинності по відно-
шенню до природного оригіналу, який, на думку поета, письменника і критика, 
має найменшу цінність. Світ постає перед Т. Ґотьє як величезна лабораторія 
мистецтва, де все підпорядковано творчому задуму вимогливого художника. 

Отже, відтворити словом створений іншим митцем образ – ось та вища 
мета, яку переслідує Т. Ґотьє. Як приклад можна назвати вірш "Феллашка", де 
поет передає образ вже створеного образу єгипетської селянки з акварелі принце-
си Матильди6, або вірш "Фермодонт", де описано гравюру з картини П. Рубенса 
на сюжет античної легенди побиття амазонок і руйнування їхнього міста на 
річці Фермодонт. Такий собі екфрасіс, у якому Т. Ґотьє шукає захисту від ентропії 
плину життя. Його герої втілюють авторську мрію щодо можливості втечі від 
дійсності, навіть зміни простору "Схід –Захід" у межах центру Парижа, як це 
відбувається в романі "Фортуніо". Головний герой роману володіє майже ма-
гічною здатністю до метаморфози, водночас пануючи над обома культурними 
світами. Наразі, герой жодному з цих світів до кінця не належить і на кожний з 
них дивиться зверхньо. 

Можна погодитись з С. Зенкіним, котрий, характеризуючи творче кредо 
митця, зауважує, що "інтимна відгородженість" це формула, що непогано 
висловлює уявлення Теофіля Ґотьє про мистецтво та його ідеальне середови-
ще [16, 173]. Адже ззовні, за Т. Ґотьє, "все байдуже до всього і кожна річ живе 
або животіє відповідно до свого власного закону. Зроблю я те або це, буду я 
жити або помру, буду я страждати або насолоджуватися яке до всього того діло 
сонцю або навіть людям. … Мені багато разів приходила в голову думка, що я 
один у світі, що небо, світила, земля, будинки, дерева тільки декорації, розфар-
бовані куліси" [21, 250]. 

Однак, незважаючи на вистражданість почуттів, все ж таки слід зазначи-
ти, що для Т. Ґотьє більш характерна реакція не обурення оточуючим, а скорі-
ше, деякої відрази, сховатися від якої можна тільки вдома. Правда, як відмічає у 
своєму щоденнику Е. Гонкур, вдома у Т. Ґотьє було не зовсім затишно: "Його 
будинок щось на зразок житла художника-майстрового. Одне з тих незатишних 
жител, де недостатньо стійки меблі виводять з рівноваги і вас. Стільці – на 
трьох ніжках, каміни чадять, обід запізнюється, а Грізі безперестанку бурчить. 
Дочки говорять тільки про китайську мову, яку вони вивчають. Ну, а сам Ґотьє 
ширяє у світі своїх фраз" [8, 456]. Хоча, безумовно, ця характеристика не озна-
чає, що якщо Е. Гонкуру було не затишно, значить не затишно у своєму домі 
було й Т. Ґотьє… 

Тема "Дома" для митця була наскрізною, адже "домашність для Ґотьє ес-
тетичний принцип, що організує початок його творчості і художнє виправдання 
"мистецтва для мистецтва", осмисленого як мистецтво домашнє" [16, 175]. До-
машністю можна пояснити й епатажність Т. Ґотьє. Саме епатажність, а не бун-
тарство, якого в нього не було. Як слушно зауважує С. Зенкін, Т. Ґотьє, 
написавши у передмові до роману "Мадемуазель де Мопен" фразу: "Справді 
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прекрасне лише те, що не може приносити ніякої користі; все корисне потвор-
не", "ґрунтується на самопочутті людини домашньої, забезпеченої і задоволеної 
життям, котра нехтує ганебною користю у своєму облаштованому житлі, де про 
матеріальні потреби можна не думати; і в наступній фразі Ґотьє презирливо від-
махується від цих низьких потреб, з чудовою наочністю показуючи, що думка 
його розвивається саме в домашньому колі: У будинку найкорисніше місце це 
нужник" [16, 176]. 

Однак, "домашність" митця, насолода красою це благо для одинака. Як 
влучно підмітив російський літературний критик П. Анненков, "Ґотьє хотів би 
обійняти кожну статую, зняти з полотна картини кожну жіночу фігуру, посади-
ти її поруч з собою біля каміна, поговорити з нею" [1, 156]. 

Отже, за Т. Ґотьє, мистецтво з його специфічними цінностями існує зара-
ди самого себе і виконує своє призначення вже фактом свого існування. Мис-
тецтво – не засіб, а ціль, і митець, який прагне до чогось іншого, окрім краси, – 
не є митцем. Таке ставлення до мистецтва, ставлення до життя як до мистецтва, 
викликає у багатьох неприховане роздратування. Так, наприклад, вже згадува-
ний П. Анненков у своїх "Паризьких листах", наголошуючи на тому, що має 
"деяку відразу до поезії ремісників, від поезії робітничого класу" [1, 156], вод-
ночас зауважує з приводу творів Т. Ґотьє: "геній мікроскопічної поезії, в якій ... 
жага насолоди перероджується ... у спрагу багатства і ... вульгарної обстановки: 
золотого пилу, що підіймає карета, ... небо у нього представляє змішання небу-
валих кольорів, діброва в околицях Парижа розточує такі заплутані косметичні 
запахи, що вони привели б у глухий кут самого Губікан-Шардена7" [1, 155-156]. 

Ставлення П. Анненкова до творчості Т. Ґотьє тим більш цікаве, що сам 
російський критик був прихильником "помірного" тлумачення концепції "чис-
того мистецтва", захищаючи наступні положення: не можна змішувати істини 
науки (виражені законом і думкою) з істинами мистецтва; шкідливі як "фана-
тизм художності", так і "псевдореалізм", раболіпна "вірність навколишньому" 
[24]. Завданням літератури, на думку П. Анненкова, є "поетичне відтворення 
дійсності", з’єднання художньої праці з простим поглядом на предмети і пое-
тичним розумінням життя. У художньому творі на першому місці повинна 
стояти "художня думка" естетична, "чисто художня" форма, краса образів, ве-
лика кількість фантазії, а не філософська і педагогічна думка в ім’я утилітарних 
цілей, що не виключає в літературі повчань і її орієнтації на самопізнання сус-
пільства і розкриття його моральних сил [24]. 

Пояснити роздратування П. Анненкова "міщанством" Т. Ґотьє (вираз 
П. Анненкова – Н. Ж.) можна тим, що російський аристократ ще не відчув на 
собі руйнуючого впливу маси (будь то простолюдин, міщанин або буржуа)8, і 
тому у нього не виникає потреби сховатися, хоча б у просторі своєї домівки, від 
всеохоплюючого жлобства та хамства. Послідовникам Т. Ґотьє навіть цей при-
вілей буде не доступний. Так, флоберівський образ "вежі зі слонової кістки" 
виражає суворий аскетизм і непоправний розрив зі світом. У Ш. Бодлера "дім", 
"кімната" ще постають іноді як утопічний, бажаний маленький світ "млості, ласк, 
любові і краси" [3], де "Прекрасного строгая власть, / Безмятежность и роскошь и 
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страсть" [3], але згодом він катастрофічно втрачає свою внутрішню стійкість: його 
стрясає протиріччя між мрією і реальністю. Прикладом може слугувати прозовий 
вірш "Подвійна кімната": де образ "райської кімнати", схожої на сновидіння, де за-
стигла атмосфера злегка забарвлена рожевим і блакитним, де душа занурюється у 
хвилі ліні, напоєні ароматом жалю і бажань, де все втілює в собі достатню ясність і 
ніжну таємничість гармонії, раптово змінюється відразливою картиною брудної й 
потворної комірчини, яка дихає тліном запустіння, спогадів, жалю, зітхань, страхів, 
тривог, кошмарів, роздратувань і неврозів [4]. У вірші "Негідний скляр" герой про-
сто істерично вимагає від скляра кольорові вікна: червоні, рожеві, блакитні, магічні, 
чудові, райські [5]. А коли з’ясовує, що таких у скляних справ майстра немає, 
сп’янілий своїм божевіллям, кидає в нього з шостого поверху квітковий горщик з 
криком: "Побачити життя прекрасним! Побачити життя прекрасним!" [5]. 

Отже, самотній мешканець "Дома", засмиканий безнадійною боротьбою 
проти ворожого зовнішнього світу, шукає, і не просто шукає, а вимагає кольо-
рові скла, які зроблять світ прекраснішим, точніше створять ілюзію прекрасно-
го світу за вікном, не впускаючи у "Дім" огидне. 

Наразі, повертаючись до Т. Ґотьє, зауважимо, що його героя вікна поки 
ще відгороджують від неприємного соціального оточення, і він не відчуває "кін-
ця світу", однак декадентські настрої, що з’являться в мистецтві пізніше, своїм 
корінням сягають саме творчого кредо представників течії "мистецтво для мис-
тецтва" і, зокрема, Т. Ґотьє, для якого пошук краси не вишукування відчужено-
го естета, а скоріше туга за іншим життям, жага втілення мрії, що і є щастям. 
Оскільки мистецтво для митця було єдиним притулком найбільш повної реалі-
зації мрії, а Греція уявлялася йому тріумфом мистецтва, то у відповідності з ан-
тичною естетикою, мистецтво для нього не протистоїть життю, а заповнює 
його, є "над-природою". 

Щастя для Т. Ґотьє – це втілення мрії про єдність, гармонію, досконалість 
"Буття". Мистецтво дозволяє переміщатися в будь-які країни, епохи, пережива-
ти будь-які пристрасті, драматичні долі, залишаючись у безпеці, не приймаючи 
в описуваних подіях ніякої участі, знаходячись вдома. Безумовно, Т. Ґотьє ро-
зумів усю ненадійність цього прихистку й існування протиріччя між мис-
тецтвом і реальним життям, що вимагає відповідального вчинку. А реальне 
життя висувало свої вимоги, про які митець з гіркотою вигукнув: "Право, мені 
соромно за своє ремесло! Заради тих жалюгідних грошей, без яких я помру з 
голоду, я не наважуюся говорити навіть половини, навіть чверті того, що думаю ... 
Та й то ризикую за будь-яку фразу потрапити під суд" [8, 128]. 

Долати це протиріччя митцю допомагає іронія, що згодом перетворюється 
на скепсис і песимізм, які виражаються в примиренні зі злом і навіть зі смертю. 
Яскравий приклад – поетична збірка "Комедія смерті", що складається з двох 
частин: "Життя у смерті" та "Смерть у житті". Пізніше ця тема буде продовжена 
у циклі "Емалі та камеї", зокрема, у вірші "Посмертне кокетство". 

Для Т. Ґотьє смерть – символ ущербності буття, присутність в якому мо-
же скрасити лише споглядання "чистого мистецтва", що примирює життя зі 
смертю. Думками митець постійно повертається до античної Греції, де людина 
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задовольнялася красою чуттєвого світу, а життя "прикривало" смерть: "И чело-
век вверялся чувству / И лишь прекрасное хранил. / … Смеясь, амуры и вакхан-
ки / По мрамору надгробья шли. / … И смерть лицо свое скрывала. / … 
Искусством чтимый небожитель / Нектар на тверди неба пил… / Но уступил 
Христу Юпитер, / Олимп Голгофе уступил" [10, 263-264]. 

Таке амбівалентне примирення призводить до "безкольоровості світу", в 
якому панують усі можливі відтінки білого: лебединий, сніжний, пуховий, льо-
довий, слонової кістки, шовковий, опаловий, тростинний, морської піни і т. ін., 
("Мажорно-біла симфонія" з циклу "Емалі та камеї"). З одного боку, білий колір – 
символ чистоти, з іншого, уся ця "безкольоровість" об’єднує світ в усій його 
розмаїтості, стверджуючи спокій і незворушність, можливо, безвиході. І від 
безвиході, за Т. Ґотьє, може врятувати тільки мистецтво, як особлива частина 
світу. Хоча слід все ж зауважити, що поет висловлює цю думку з притаманною 
йому іронією: "… И боги и кумиры / Сокроются во мгле; / Звук лиры / Пребу-
дет на земле. / Творите и дерзайте, / Но замысла запал / Влагайте / В бессмерт-
ный матерьял!" [10, 300-302]. 

Навіть у повсякденному житті, не зважаючи ні на що, Т. Готьє намагався 
виокремити те, що охоплюється поняттям "прекрасне". Саме на цю здатність 
свого друга звернув увагу Ш. Бодлер: "Він любив тільки Прекрасне, але коли 
щось гротескне або потворне потрапляло йому на очі, він ще й умів здобути з 
цього таємничу і символічну красу!" [2, 147-148]. Водночас, джерелом його 
творчості є чутливість і незахищеність – джерело, яке він приховував від усіх, 
можливо, і від себе самого, надягаючи естетську маску, й саме мистецтво було 
для нього своєрідним острівцем порятунку. 

Створюючи ґрунт для елітарного мистецтва, Т. Ґотьє, водночас, зміцнює і 
позиції масової літератури, а саме – роману-фейлетону, що друкувався у додат-
ках до газети – це дозволяло встановити повсякденне спілкування автора з чи-
тачем, з масовим читачем, адже романи-фейлетони читали люди різних верств. 
До речі, аполітизм Г. Ґотьє, його "домашність" цілком вписувалися у повсяк-
денні уявлення про щастя широкого кола читачів. 

Слід визнати, що літературна спадщина Т. Готьє – блискучий приклад по-
єднання популярності з сталими естетичними засадами. Твори письменника 
формували чи "удосконалювали" людську чуттєвість. Дещо іронізуючи, дис-
танціюючись від сюжетних перепитій, що відбуваються у творі, митець ніби 
переплітає естетичне і утилітарне, елітарне і масове. Залишаючись поза соці-
альними проблемами, автор пропонує читачеві занурення у мрію, у гру уяви, 
"піднімає" його над дійсністю, з одного боку, а з іншого, як дійсно талановита 
людина грає образно-стилістичними кліше, теоретичними рефлексіями щодо 
мистецтва. У період розвитку популярної літератури самобутність Т. Готьє, як 
дійсно непересічного письменника, дозволяла зберегти достатньо високий рі-
вень творів навіть в умовах масового виробництва. Двошаровість творів Т. Ґотьє у 
поєднанні з їх чарівністю та "інтимною відгородженістю" й до сьогодні не за-
лишають читача байдужим. 
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Примітки 
 
1 Ґрунтовний аналіз переваг та недоліків "біографічного методу" пропонує україн-

ський естетик О. Оніщенко в роботі "Письменники як дослідники: потенціал теоретичних 
ідей" (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / О. І. Оніщенко. – К. : 
Ін-т культурології НАМ України, 2011 – 272 с. 

2 Його батько – Жан-П’єр Ґотьє, родом з Авіньйона, 1778 р.н., був службовцем подат-
кової інспекції, мати – Аделаїда-Антуанетта Кокар родом з міста Мопертюї, 1773 р.н. Батьки 
одружилися в 1810 р. У 1814 р. родина переїжджає до Парижу, де на світ з’являються дві сестри 
Теофіля Емілія (1817 р.н.) та Зоя (1820 р.н.). Літо діти П’єра Готьє проводять в Мопертюї у 
замку д’Артаньян, де їхній дід служить управляючим. Сестри Т. Ґотьє залишилися незаміж-
німи, письменник все життя утримував їх [22, 680]. 

3 "Сенакль" – літературний гурток французьких романтиків 20-х років ХІХ ст., до яко-
го входили Е. та А. Дешан, О. Суме, Ш. Шенедолле, Ж. Лефевр. Перший "Сенакль" очолив у 
1824 р. французький письменник-романтик Ш. Нодьє. Іноді літературний салон Нодье відві-
дували В. Гюго і А. де Віньї. Друкованим органом "Сенакля" був журнал "La Muse française" 
("Французька муза"). Цих літераторів об'єднувало бажання оновити літературу, протиставити 
застарілим, з їхньої точки зору, нормам класицистичної естетики свободу художника. Як пи-
сав близький до членів гуртка письменник О. Гіро, "боротьба йде між тими, хто хоче хоч 
іноді довіряти своєму серцю, і тими, хто вірить тільки розуму або пам'яті, хто слідує у сферу 
уяви виключно второваними шляхами; можна сказати, що боротьба йде між XVIII і XIX сто-
літтями". Найзначнішою і яскравою постаттю у гуртку був Ш. Нодье, котрого іноді назива-
ють "батьком" французького романтизму. У своєму "Курсі літератури" він дає високу оцінку 
письменникам "меланхолійної школи", до якої він відносить А. Прево, Ж.-Ж. Руссо, С. Річард-
сона, Л. Стерна, А. Бенардо де Сен-П'єра, Й. В. Гете. У творчості цих авторів Ш. Нодьє цінує 
чутливість, меланхолію та увагу до внутрішнього світу людини [26]. 

4 Назва сонету Т. Ґотьє "Бути з віком нарівні нестерпно долі". 
5 Вислів Т. Ґотьє: "Поезія – це крапелька світла у діаманті, це світлоносні слова, ритм і 

музика слів. Крапелька світла нічого не доводить, нічого не розповідає" [8, 423]. 
6 Матильда (Летиція-Вільгельміна) принцеса Бонапарт, (уроджена графиня де Мон-

фор), дочка Жерома Бонапарта і Катерини – принцеси Вюртембергської, племінниця імпера-
тора Наполеона I (1820–1904). Коли її брат Людовик-Наполеон у 1848 р. був обраний у 
президенти Республіки, вона грала помітну роль при його дворі. Після відновлення Імперії 
Матильду включають до членів імператорської родини. Її будинок був одним з літературних 
центрів Парижа у 70-90-х рр. ХІХ ст. Принцеса почала займатися живописом у Флоренції ще 
з часів своєї молодості. У Парижі у неї була майстерня, де вона займалася аквареллю під 
керівництвом Жиро. На "Салоні 1865", де Е. Мане спровокував скандал своєю "Олімпією", 
вона виставила акварелі, за які отримала медаль 3-го класу. Матильда виставлялася також у 
1866 та 1867 рр. [19]. 

7 Губікан-Шарден – голова парфумерної фірми в Парижі. 
8 Російська інтелігенція до початку ХХ ст. буде перебувати, перефразуючи О. М. Толстого, 

у сплячому стані в своїх нетрях і болотах, вигадуючи російського мужика ("Ходіння по муках"). 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛИК ХАРЬКОВСКОГО АВАНГАРДА. 

1920-е ГОДЫ 
 
Статья посвящена социальной трансформации художественной жизни Харькова 

1920-х годов и футуризму как главному выразителю процесса обновления культуры. От-
мечается особенность развития футуризма 1920-х годов – активное участие в создании 
производственного искусства. Показано, как процесс индустриализации и урбанизации 
формировал качественно новые эстетические ценности и понятия. Среди адептов футу-
ризма выделены имена А. Гастева и В. Рожицина, много сделавших для популяризации идей 
новой культуры в Харькове, но оставшихся вне поля внимания отечественной науки. Введе-
ние русскоязычных текстов харьковских сторонников футуризма в историю авангарда в 
Украине обозначено как актуальная задача отечественного искусствоведения. 

Ключевые слова: футуризм, производственное искусство, пролетаризация, урбаниза-
ция, индустриализация. 

 
Савицька Лариса Леонідівна, доктор мистецтвознавства, професор Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
Індустріальне обличчя харкiвського авангарду. 1920-ті роки. 
Стаття присвячена соціальной трансформації художнього життя Харкова 1920-х рр. і 

футуризму як головному виразнику процессу оновлення культури. Підкреслена особливість 
розвитку футуризму 1920-х рр. – його активна участь у створенні виробничого мистецтва. 
Виявлено, як процес індустріалізації та урбанізації формував якісно нові естетичні цінності 
та поняття. Серед адептів футуризму виокремлені імена О. Гастєва та В. Рожицина, які 
багато зробили щодо популяризації ідей нової культури у Харкові, але їхня діяльність зали-
шилась за межами уваги вітчизняної науки. Введення російськомовних текстів харківських 
прибічників футуризму до історії авангарду України визначене як актуальне завдання віт-
чизняного мистецтвознавства. 

Ключові слова: футуризм, виробниче мистецтво, пролетаризація, урбанізація, індуст-
ріалізація. 

 
Savitska Larisa, DSc. in Arts, professor of V. N. Karazin Kharkiv national University 
Industrial Image of Kharkov Avant-garde in the 1920s  
The article is devoted to social transformation of artistic life of Kharkov of 1920s and 

futurism, as main express of process of updating of culture. The feature of development of futurism is 
marked is active voice in creation of productive art. It is shown, as a process of industrialization and 
urbanization formed new aesthetic values and concepts qualitatively. A. Gastev and V. Rozhitsin stand 
out among the futurism agitators and figures of the Proletcult, their work period in Kharkov is 
evaluated. It was discovered that in the history of artistic culture of Ukraine these names did not 
seem to exist. The reason for that is one – the language selection of material. It is claimed that the 
analysis of the avant-garde art renovation in Kharkov will be incomplete without introducing local 
Russian-language texts into cultural space of Ukraine. It is emphasized that the ide a of approach 
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between the creator and the life is fundamental for the movement "for materialization of art". In the 
period of modern art renewal this idea is particularly important. The refore the analysis of cultural 
practices of the 1920s remains topical. 

Key words: Kharkov, futurism, industrialization, proletarization, urbanization. 
 
Хорошо известно, что активный период авангардного движения в искусстве 

Харькова приходится на 1920-е годы – время стремительно нарастающей поли-
тизации художественной жизни страны. Усилиями идеологов новой власти 
пролетарская культура из теоретической конструкции превращалась в феномен 
реальности, грозный и грозящий. В прессе настойчиво проводили мысль о не-
обходимости введения диктатуры пролетариата в культуру. В 1921 году, когда 
харьковский сектор Главполитобразования открыл выставку, состоящую из ра-
бот дореволюционного времени, и предложил перенести ее в рабочие кварталы 
города, Василий Эллан-Блакитный и его сподвижники расценили это намере-
ние как происки реакции, свидетельство отсутствия контроля за "буржуазными 
специалистами и мелкобуржуазной стихией", способной "захватить процесс 
строительства искусства" [2]. Общее собрание работников художественной ку-
льтуры тут же приняло жесткую резолюцию. В ее тексте декларировалась не-
обходимость установления твердой диктатуры в сферах искусства, очерчивался 
путь советской политики в сфере духовной жизни. Суть политики сводилась к 
"приобщению широких масс пролетариата к процессу творчества, использованию 
полезных для пролетариата специалистов искусства прошлого через суровый кон-
троль государственных и пролетарских политико-просветительских органов" [2]. 
Противостояние художников отжившей буржуазной формации и мастеров фор-
мирующейся пролетарской культуры (насаждающееся большей частью искусствен-
но) создавало в повседневности особую фронтовую среду. Конфликт, столкновение, 
война, а значит наличие фронтов (изофронт, кинофронт и, конечно, литературный 
фронт) активно озвучивались прессой, приучая общественность к состоянию веч-
ного боя с вечным противником. Кровавый цвет войны повсеместно и агрес-
сивно звучал в названиях разных производственные структур и коллективов: 
"Красный архив", "Красное студенчество", "Красная рубаха", "Красная оса", 
"Красный спорт" и т. д. Быть "красным" значило иметь своеобразный знак ка-
чества, демонстрировать преданность новой власти. 

Идея антагонизма, ставшая инструментом организации социума, могла 
проступать и в построении экспозиции выставок. На "Первой выставке проле-
тарского искусства" в Харькове (1918) произведения профессиональных ху-
дожников экспонировались в отделе "Буржуазное искусство", в то время как 
самодеятельных художников-пролетариев представили в разделе "Искусство 
будущего". Классовый критерий оценки не способствовал успеху произведений 
самоучек, однако содействовал последовательной и настойчивой работе по 
привлечению пролетариев к художественному творчеству. "Все основные зада-
чи советской художественной политики развязываются только путем развития 
самодеятельного творчества масс, – писал политрук от искусства Иван Врона. – 
Освободить и вызвать к жизни эту самодеятельность, помочь ей, содействовать 
развитию, значит правильно решить очередную задачу. Это альфа и омега на-
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шей художественной политики" [3]. Необходимость воспитания творца с мен-
тальностью пролетария осознается и всячески муссируется в прессе как условие 
укрепления идеологии большевизма. 

Создание пролетарской культуры мыслилось частью производственного 
процесса, отсюда – создание в Харькове театральной студии-мастерской "У 
станка", "Цеха поэтов" и "Художественного цеха" (1918–1919) – своеобразной 
творческой коммуны, объединившей литераторов, музыкантов, актеров и ху-
дожников. Деятели изобразительного искусства составляли производственную 
иерархию мастеров и подмастерий. "У нас завод, производство, – говорил поэт 
киевского литературного очага "Подвал" Мизинов, – надеюсь, что через год-два 
литературная промышленность не только в Киеве, но и на всем юге будет процве-
тать" [7]. В культурном обиходе появляются новые словосочетания: работник ис-
кусства, инженер искусства; к ним предъявляют требование "вдохновиться 
энтузиазмом индустриальных темпов"" [14]. В графическом оформлении журна-
лов исчезают привычные сельские пейзажи. Концовки Охрима Судоморы (ху-
дожника, оставшегося верным тематике сельской идиллии) в журнале "Новая 
громада" воспринимаются анахронизмом на фоне обложек с изображением за-
водских труб, энергично изрыгающих дым. 

Лозунг времени "Ближе к массам!" вынуждал деятелей авангарда пе-
ресматривать творческие позиции или активно доказывать актуальность своего 
искусства для новой культуры. Контуры будущего искусства пытались 
выстроить, перебирая возможные варианты среди художественных направле-
ний прошлых лет. Пассивные методы реализма, как "непригодные для вопло-
щения пафоса героического, отбрасывались" [17], "подходящую форму для 
пролетарского искусства" находили в импрессионизме" [11]. "Импрессионизм 
не отделяется и не отстает от жизни, – рассуждал поэт и несостоявшийся 
художник Иван Кулик, – не занимается, как реализм, многолетним созданием 
своих произведений, так как на это теперь нет времени. В импрессионизме нет 
лишней рассудочности и сентиментальной нудной пропаганды, так как не имеет он 
времени на пропаганду... Он занят ударной, боевой, революционно-художественной 
агитацией" [11]. Наряду с импрессионизмом, позитивно оценивали экспрессионизм; 
исключая "идеологическую и живописную растрепанность" течения, приветство-
вали страстность его "речи" как качество, необходимое пролетарскому искусству. 

С футуризмом у критики отношения складывались сложные. Для эконо-
мической фазы революционного процесса творческие методы футуризма, по 
мнению идеологов пролеткульта, были уже не пригодны. О заслугах футуризма в 
разрушении старого мира вспоминают редко (в лучшем случае футуризм характе-
ризуют как искусство переходного времени), чаще упоминают дореволюционные 
корни течения, не внушающие доверия большевистской власти. "Футуризм, как 
порождение капитализма, был верен своему классу и периоду его господства", – 
писал все тот же И. Кулик, ставя в вину футуризму индивидуализм и боязнь по-
пасть под влияние коллектива [12]. Теоретики превращали футуризм в "дина-
мизм", новый романтизм аэропланов и машин. Термин "динамизм" отдалял 
старый "драчливый" футуризм от нового, "очистившегося в огне революции" [10]. 
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Динамизм был искусством самодостаточным и слиться с пролетарским искусст-
вом не мог, поскольку имел "буржуазную богемскую природу" [9]. И все же 
именно футуризм имел наиболее выразительный имидж новаторского течения. 

Одна из особенностей творческой жизни футуризма в Харькове – его ус-
коренная трансформация, переход к решению задач, связанных с участием в 
новой экономической политике, формированием на ее основе производственного 
искусства. В 1923 году в Харькове, по примеру москвичей, создают "Левый фронт 
искусства"; в его задачу входило "внедрение в изобразительное искусство произ-
водственного принципа и обслуживание политпросветительских организаций, 
театров, клубов, заводов" [19]. Большинство харьковских лефовцев – художники, 
входившие ранее в футуристическую группу "Союз семи": Г. Цапок, Н. Мищенко, 
Б. Косарев, В. Ермилов, а также А. Хвостов, В. Бондаренко, Н. Соболь и другие. 
Появляющиеся на выставках работы В. Ермилова, выполненные инструментами 
мастерового, харьковская пресса отмечает как важное свидетельство перехода ху-
дожника от мольберта к станку. Время наибольшего общественного признания 
мастера приходится именно на период социально-культурного движения за 
"материализацию искусства". Развернувшиеся в стране индустриализация, про-
летаризация и урбанизация были его главными катализаторами. 

Успех художника настойчиво связывали с "сознательным участием в 
процессе пролетарской революции, сознательным подходом к творчеству" [11]. 
Сознательность, а рядом с ней надежность, точность, продуктивность приобре-
тают статус преимущественных качеств пролетариата, его связь с техникой 
абсолютизируется. Пролетариат и машина, как взаимодополняющие и усили-
вающие друг друга силы, в сфере искусства претендуют на первенство в 
воплощении. Героизм, социальная активность, авторитетность активно 
привязываются в искусстве к образу машины ("…Піду! Піду на паротяг! Вив-
чусь. Збудую собі так. Зроблю самокат. Плазуни. Вітрокрил. Самоліт. Маши-
ну… машину… машину…" – строки из поэмы Сандро Касьянюка "Машиночi 
душі") [13]. Идею эпохи модерна – жизнетворчество силами искусства – насту-
пающий техницизм преобразует: искусство может изменить жизнь только в 
союзе с машиной. Техника, машина – новое оружие пролетариата – откровенно 
сакрализуется, как это происходит в поэзии М. Хвилевого: 

"І молився я: 
Отче наш – електричної системи 
віку! 
На твоїх крицевих віях 
Запеклася майбуття сльоза. 
Твоя напруженість воліє 
На патлах буйних днів 
Провести лабіринти смаку. 
Да святиться – 
Твоє ім’я. 
Да буде твоя непохитна воля 
Там – 
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На землі, 
Як тут – в заводі" [18]  

1921 
Заводские трубы, опоясывающие земной шар, машины, станки, органи-

зующие окружающее пространство и превращающие его в огромный цех – рас-
пространенная картина мира в произведениях искусства и отечественной 
поэзии того времени. Его хронотоп настойчиво и, как казалось тогда, необра-
тимо был обращен в будущее. Знаком, символом (синей птицей) будущего выс-
тупал образ города. Урбанизм виртуальный, получив шанс на воплощение в 
реальности, приобрел новые черты с созданием Михаилом Семенко в 1923 году 
Ассоциации коммункультовцев. Программный пункт деятельности новой орга-
низации – установка культуры, творчества на рельсы наукотехники [8].  

В поэзии и графике индустриальный пейзаж обретает статус новой, индуст-
риальной идиллии. В 1925 году Иван Иванов, художник, близкий к группе "Семи", 
пишет акварель "Индустрия". Пространство графического листа до предела за-
полнено приметами промышленного века: в небе – дирижабль и самолеты, в 
море – пароходы, на земле – паровозы, эстакады и лес заводских труб. Такие 
индустриальные пейзажи мастерски создавали В. Ермилов, Н. Мищенко и дру-
гие члены "Семи". 

"Дымите трубы торжественно. Ваш смрадный труд не потерян. Дымите" – 
это строки из поэмы Алексея Гастева "Манифестация", опубликованной в харьков-
ском "Сборнике Нового искусства" в 1919 году [4]. В тот год Гастев возглавил Все-
украинский Совет Искусства, его поэзию публиковали местные издания "Колосья", 
"Пути творчества". Художественно-производственное мировоззрение А. Гастева 
(определение Б. Арватова, теоретика Лефа) [6] близко футуризму. Поэт энергично 
воспевал индустриализацию, используя новую образность; в его поэтическом языке 
появились словосочетания: мозгомашины, киноглаза, электронервы, артерионасосы 
и трудо-атаки [6]. Поэтический пафос "Овидия горняков, шахтеров, слесарей", как 
назвал Гастева Николай Асеев [1], можно сравнить лишь с энергетикой урбанизма 
Михайла Семенко, написавшего только в 1918 году пять стихотворений с названи-
ем "Місто". Но если поэзию Семенко после десятилетий забытья оценили по досто-
инству, то деятельность Гастева в Харькове, как и работа русскоязычных изданий, 
популяризировавших футуризм и пролеткульт, остается вне поля внимания в 
Украине. А ведь судьба у Гастева и Семенко – одна: оба были репрессированы 
и расстреляны (Семенко в 1937, Гастев в 1939 г.).  

Характерно, что в обстоятельной книге Олега Ильницкого "Украинский 
футуризм" (пер. с англ. Рая Тхорука; Львов: Летопись, 2003) нет даже упомина-
ний о харьковских журналах "Пути творчества" (1919–1921), "Творчество" 
(1919), "Колосья" (1918), "Сборнике Нового искусства" (1919), чьи публикации 
прямо манифестировали харьковскую футуристическую группу "Семи" и футу-
ризм в целом, как революцию в литературе. О. Ильницким был взят языковый 
принцип отбора материала. Но без введения в футуристическое пространство 
культуры Украины местных русскоязычных текстов анализ процесса авангард-
ного "оснащения" искусства Харькова останется не полным. 
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Две выразительные личности: Валентин Сергеевич Рожицин (1888–1942) – 
выпускник Харьковского университета, публицист, художественный критик, и 
Алексей Капитонович Гастев (1882–1939) – поэт, будущий создатель НОТ, 
прибывший в Харьков в 1919 году, – приложили немало сил к популяризации 
футуризма и пролеткульта в Украине. 

Рожицин свою деятельность начал с издания журналов "Сириус" (1916) и 
публикаций социал-демократических брошюр в издательстве " Друг народа". 
По своим политическим взглядам был близок меньшевикам, часто выступал в 
Общественной библиотеке Харькова (ныне библиотека имени В. Короленко), 
где собирались недовольные советской властью. Рожицина прозвали "златоус-
том" харьковских меньшевиков. Его политические взгляды нашли отражение в 
идейной установке журнала "Колосья", оставившего в Харькове заметный след. 
Журнал издавался Рожициным в 1918 году совместно с Феликсом Коном 
(1864–1941), работавшим (в 1917–1918 гг.) на посту комиссара Харьковской гу-
бернии по польским делам. В "Колосьях" впервые были опубликованы "Воспо-
минания" Ф. Кона о революционной деятельности в Польше и России. Большая 
же часть материала посвящена современной литературе и искусству (Э. Вер-
харн, Р. М. Рильке, А. Белый), футуристической поэзии и футуризму как куль-
турному явлению. "Колосья" репродуцировали произведения художников 
"Союза семи" (работы В. В. Бобрицкого /1898–1986/, Б. Ф. Цибиса /1895–1957/) 
и привлекали членов "Семи" к оформлению журнала. Издание последовательно 
и настойчиво выражало социал-демократические идеи. Признавая ведущей си-
лой пролетариат, идеология журнала оставалась в пределах завоеваний либера-
лизма 1910-х годов. Отстаивание права на свободу самовыражения, борьба 
против абсолютизации какой-либо идеи – заметная черта выступлений и пере-
водных статей "Колосьев". Заявляя о своей беспартийности, издание проявляло 
постоянный интерес к понятиям "интернациональное" и "национальное" в 
искусстве, к вопросам о пролетарской культуре и ее будущем. В журнале печа-
тались харьковские поэты Г. А. Шенгели (1894–1956), П. С. Шлейман (1893–
1968), А. Б. Гатов (1899–1972). Но основной автор статей – В. С. Рожицин, пи-
тавший особый интерес к футуризму. Критик выделял три его этапа: западно-
европейский, выразивший, по его мнению, эстетическое миросозерцание 
буржуазного империализма; русский, рожденный анархо-большевистским те-
чением и советский, ставший официальным искусством "красного империализ-
ма". Последнему Рожицин пророчил великое будущее. В 1919 году критик 
выступил в "Сборнике нового искусства" (1919) со статьей "Искусство и па-
дающий мир", в которой заявил о возникновении интернациональной культуры, 
международного пролетарского футуризма [15]. В этом же году Рожицин поки-
нул Харьков – его назначили председателем комитета по литературе и он (как и 
Кон) уезжает в Киев, но не надолго. 2 августа 1921 года Рожицин участвует в 
Харькове в популярном тогда литературном "шоу" – "суде" над имажинистами – в 
качестве обвинителя1.  

Будучи специалистом в области средневековой культуры, Рожицин в то же 
время интересовался современной литературой. Его имя постоянно встречается в 
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публикациях поэтических сборников, для которых критик писал содержательные 
предисловия. Немного позднее Рожицин, будучи, как мы бы сегодня его назвали, 
религиоведом, – работает в архиве Центрального антирелигиозного музея (Моск-
ва). Результат работы – публикация нескольких книг. Наиболее известная вышла 
уже после смерти Рожицина в 1955 г. – "Джордано Бруно и инквизиция"2. 

Алексей Капитонович Гастев, создатель и руководитель Центрального 
Института Труда, футуристом не был, но явно симпатизировал течению, назвав 
его эстетической дерзостью. Пролетарско-футуристический пафос Гастева на-
шел свое визуальное воплощение в обложке его книги "Поэзия рабочего удара", 
изданной вторым изданием в Харькове в 1918 г., – земной шар, опоясанный 
металлической конструкцией. Книга оформлена членом группы "Семи" 
Н. Л. Калмыковым (1896–1957). 

Заметим, что классический итальянский футуризм к этому времени завер-
шил активную, новаторскую фазу развития. В Харькове рожденный социальным и 
индустриальным воодушевлением эпохи футуризм только входил в пору расцве-
та. Энергия "машинных душ", воспетая Маринетти в 1909 году, свежо и дерзостно 
зазвучала в строках отечественных изданий. Никогда потом образ городской ци-
вилизации не получал такого романтического пафоса в отечественной культуре. 
Правда, следует отметить, что 1917 год изменил футуризм. Как писал современ-
ник и участник этого процесса Владимир Силлов, "Октябрь деформировал футу-
ризм, выведя его, прежде всего, за рамки только литературного течения и за 
пределы искусства вообще. Обобщенные гуманитарные построения футуризма 
сменились четкой социально-оконкретизированной целеустремленностью (комфуты, 
"искусство коммун", Леф и др.) [16]. Тексты Гастева – наглядное свидетельство 
такой трансформации: "Когда гудят гудки на рабочих окраинах, это вовсе не 
призыв к неволе. Это песня будущего. Мы когда-то работали в убогих мастерских 
и начинали работать по утрам в разное время. А теперь утром, в восемь часов, 
кричат гудки для целого миллиона. Теперь минута в минуту мы начинаем вместе. 
Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение. Первые наши удары гре-
мят вместе. О чем же поют гудки! – Это утренний гимн единства" [3]. Таковы 
строки из книги А. Гастева "Поэзия рабочего удара"; ее издавали множество раз, в 
последний – в 1971 году. Работы Гастева "Индустриальный мир" (Харьков, 1919), 
"Восстание культур", "Снаряжение современной культуры" (также вышедшие в 
Харькове, 1923), выразили главную установку пролеткульта – уход от самоцен-
ности станкового искусства к его реальному участию в жизни. Отсюда сложе-
ние нового социально-активного языка поэзии и художественного творчества. 
Харьков, как крупный индустриальный и интеллектуальный центр, активно 
участвовал в его формировании. 

Стоит заметить, что трансформация всех сфер жизни в стране сегодня в 
очередной раз обостряет проблему взаимоотношений искусства и реальности, 
поиск его возможных форм. Вот почему опыт художественной культуры 1920-х 
годов остается актуальным. А потому историк обязан отдать должное всем уча-
стникам "духоподъемного" эксперимента, сделавшего Харьков центром аван-
гардного искусства Украины. 
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Примечания 
 
1 "Суды" над имажинистами прошли в 1920 году в Москве (4 ноября в Большом зале 

Консерватории, 16 ноября в Политехническом музее). 
2 Здесь впервые переведены на русский язык и прокомментированы протоколы вене-

цианской инквизиции. Издание ценится в науке по сей день. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ:  
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Обґрунтовано сутність поліпарадигмального підходу як методологічної основи ос-

мислення людини у просторі культури. Охарактеризовано особливості та специфіку засто-
сування філософсько-антропологічної, культур-філософської, культур-антропологічної та 
художньої парадигм у контексті культурологічного знання. Доведено гуманістично-
антропологічний потенціал культурології як невід’ємної складової соціогуманітарної сфери 
знань, що синтезує різні наукові дискурси у дослідженні людини як феномену культури. 

Ключові слова: культурологія, людина, методологія, поліпарадигмальний підхід, філо-
софсько-антропологічна парадигма, культур-філософська парадигма, культур-антропологічна 
парадигма, художня парадигма. 

 
Овчарук Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры культурологии и культурно-художественных проектов, докторант Национальной 
академии руководящих кадров культуры и искусств. 

Антропологическое измерение культурологического знания: методологический 
аспект. 

Обоснована сущность полипарадигмального подхода как методологической основы 
осмысления человека в пространстве культуры. Охарактеризованы особенности примене-
ния философско-антропологической, культур-философской, культур-антропологической, 
художественной парадигм в контексте культурологического знания. Доказан гуманистически-
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антропологический потенциал культурологии как неотъемлемой составляющей социогума-
нитарной сферы знаний, синтезирующей различные научные дискурсы в исследовании чело-
века как феномена культуры. 

Ключевые слова: культурология, человек, методология, полипарадигмальный подход, 
философско-антропологическая парадигма, культур-философская парадигма, культур-
антропологическая парадигма, художественная парадигма. 

 
Ovcharuk Olga, PhD in Pedagogics, associate professor, professor of cultural studies and 

cultural and artistic projects chair, D.Sc.-candidate of National Academy of Managerial Staff of 
Culture and Arts. 

The anthropological dimension of cultural knowledge: methodological aspect. 
In the article the essence of multiparadigmatic character approach as a methodological basis of 

human understanding in the cultural space is determined. The features and the specifics of the 
application of the philosophical-anthropological, cultural-philosophical, cultural-antropological and 
artistic paradigms in the context of cultural knowledge are reviewed. It is proved a humanistic and 
anthropological potential of cultural studies as an integral part of socio-humanitarian spheres of 
knowledge, synthesizes various scientific discourses in human research as a cultural phenomenon. 

Keywords: cultural, man, methodology, approach multiparadigmatic character, philo-
?ophical and anthropological paradigm, cultural and philosophical -philosophical paradigm, c-
ultural-anthropological paradigm, the paradigm of art. 

 
Проблема людини в усі часи постає як наріжна тема гуманітаристики, що 

особливо актуалізується у критичні й переломні моменти історії. Так, початок 
ХХ століття ознаменований виникненням філософської антропології як особли-
вої сфери рефлексії про людину. Антропологічною проблематикою забарвлені 
усі потужні течії філософії, що розвивалися протягом ХХ століття, передусім 
екзистенціалізм та персоналізм. Перехідний характер сучасної епохи, криза 
класичної системи цінностей та необхідність формування нової стратегії по-
дальшого поступу людства обумовлює стійкий інтерес до проблеми людини з 
боку сучасної гуманітарної думки. Цим пояснюється поява, поряд із вже тради-
ційними – філософською та культурною антропологією, все нових різновидів 
антропологічних вчень – соціальної, політичної, історичної, педагогічної, релі-
гійної антропології тощо. Кожна з цих сфер наукових знань аналізує певний 
зріз антропологічної проблематики, формуючи свій категоріальний апарат, ро-
зширює власне предметне дослідницьке поле. 

У вимірах постнекласичної парадигми сучасної гуманітаристики культу-
рологія, із власною науковою картиною світута методологічним плюраліз-
мом,також звертається до осмислення людини. Втім, у специфічній проекції, а 
саме – у зв’язку із культурою. Це відкриває можливості вироблення культуро-
логічного погляду на феномен людини та фундаментальних основ її існування у 
"горизонті культури" (Є. Бистрицький), а також дозволяє представити культу-
рологію в контексті сучасних антропологічних вчень із власною міждисциплі-
нарною матрицею. Цьому сприяють дослідження сучасних вітчизняних та 
зарубіжних вчених, у яких проблема "людина–культура" постає у різних аспек-
тах її осмислення. 

Так, у праці "Философия культуры" [2] М. С. Каган, в контексті аналізу 
філософських аспектів підсистеми буття "культура/людина", визначає особли-
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вості взаємодії культури та людини. Розв’язання проблеми особистості в куль-
турі на основі онтологічного підходу здійснено у роботі Є. К. Бистрицького 
"Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие" [1]. Культура постає у 
дослідника як універсальна реальність людського буття, простір ціннісно-
орієнтаційних та смислоутворюючих засад людського існування, що обумов-
лює можливість саморозвитку й самовизначення людини у вимірах особистіс-
ного відношення до світу. При цьому феномен особистості розглядається через 
безпосередній зв’язок всезагального плану культурного життя із особистісним 
буттям людини. 

Медіатором між матеріальним та ідеальним, потенційним та актуальним, 
між річчю та словом, символом та семантикою його референції визначає люди-
ну відомий сучасний мислитель С. Б. Кримський. Культура для вченого – це 
система перенесення цінностей сучасності в буття людини, у смисл її життєді-
яльності із урахуванням досвіду минулого і перспектив майбутнього [4, 21]. 
Культуру як продукт людської творчості, що творить людину, та людину, яка 
через культуру відкриває й змінює світ і саму себе, розглядає К. А. Свасьян [10, 227]. 

Відомий культуролог В. М. Розін зауважує, що суттєвою особливістю су-
часної культури є формування, поряд із традиційним, її нового образу, пов'яз-
аного з ідеями історичної та органічної цілісності культури, уявленнями про 
норми, правила, традиції, звичаї тощо. Разом з тим, в умовах соціокультурних 
трансформацій, що відбуваються на межі тисячоліть, завершується процес іс-
нування одного типу людини та створюються умови для формування іншого. 
Саме тому, на думку вченого, необхідно вивчати не стільки існуючий тип лю-
дини, скільки готувати умови для формування людини прийдешньої культури 
та цивілізації. Можливо це буде "постновоєвропейська" людина [9, 48]. 

Таким чином, можна констатувати, що проблема людини та культури у 
працях сучасних дослідників успішно вирішується переважно на культурфіло-
софському рівні. Втім, акцентована увага з боку сучасної гуманітаристики до 
процесів взаємодії людини і культури обумовлюють необхідність розширення її 
дослідницьких можливостей за рахунок залучення концептуальних методоло-
гічних основ культурологічного знання. Використання його методологічних 
стратегій у питаннях дослідження людини як феномену культури дозволяють 
не лише розкрити культурологічну сутність самої людини, а й довести безпе-
речний гуманістично-антропологічний потенціал культурології як невід’ємної 
складової соціогуманітарної сфери знань. 

Отже, мета статті – обґрунтувати теоретичну сутність підходів, що висту-
пають методологічним інструментарієм у процесі осмислення феномену люди-
ни у культурологічному вимірі. 

Інтегративний характер культурологічного знання, сформований на заса-
дах міждисципілнарності, дозволяє поєднати різні дослідницькі стратегії у про-
цесі осягнення проблеми людини. Культурологічний вимір її осмислення 
потребує визначення параметрів, на основі яких стає можливим розмежування 
наукових підходів, власне, культурології та інших дисциплін, предметом вив-
чення яких стає людина. Як у гуманітаристці в цілому, так і в культурології 
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зокрема, все більш важливе місце відводиться парадигмальному підходу. По 
Т. Куну, парадигма виконує роль дисциплінарної матриці, ознаки якої дозволя-
ють проводити аналітичну діяльність відповідно до вироблених норм, правил, 
алгоритмів. Змістовим ядром парадигми стає загальна картина, уявлення, образ 
або модель досліджуваної реальності. Дана онтологічна складова забезпечує 
зв'язок науки з об’єктом, оскільки у даному випадку відбувається інтеграція та 
систематизація різнорідних властивостей явища на певному етапі розвитку, що 
віддзеркалює утворені у певному науковому співтоваристві уявлення про 
об’єкт пізнання. Оскільки формування ідеалів та норм наукового дослідження 
знаходиться під впливом специфічних умов і факторів розвитку певної дисцип-
ліни, а також загальнонаукових та міждисциплінарних властивостей, то зміна 
парадигми характеризується ситуацією, коли нові уявлення виходять за звичні 
рамки системи та вступають у протиріччя з ідеалами, нормами та критеріями 
наукової діяльності [6]. 

Завдяки своєму значному евристичному потенціалу, поняття парадигми 
почало активно використовуватися у сучасній гуманітаристиці. В культурології, 
на думку сучасної вітчизняної дослідниці О. С. Колесник, поняття парадигми мо-
же використовуватися для позначення найзагальніших генеративних схем худож-
ньої творчості, безпосередньо пов’язаних із прафеноменом епохи/культури. 
Відповідно, зміна парадигм розглядається як один із проявів трансформації 
форм художньої культури [3, 140]. Поряд з цим вважаємо, що залучення поняття 
парадигми та парадигмального підходу в культурології обумовлено як загаль-
носвітоглядною трансформацією образу світу, так і необхідністю формування 
нових методологічних засад, що забезпечують розробку інноваційних стратегій 
дослідницького пошуку з позицій постнекласичної методології. 

Спираючись на міждисциплінарність як ключову ознаку культурологіч-
ного знання, вважаємо, що залучення у його пізнавальний простір декількох 
дисциплінарних матриць, як виявів різних парадигмальних систем, спрямова-
них на вивчення людини, створює підстави для використання поліпарадигмаль-
ного підходу в осмисленні таких складних феноменів, як людина та культура. 
Разом з тим, запропонований нами поліпарадигмальний підхід у культуроло-
гічному дослідженні стає тією методологічною основою, яка забезпечує зв'язок 
різних рівнів та напрямів дослідження людини у культурологічному вимірі, а 
також передбачає залучення провідних концептуальних принципів наукового 
пізнання, а саме –цілісності, системності, всебічності, комплексності тощо. 

Таким чином, поліпарадигмальний підхід у культурологічному дослі-
дженні розглядається нами як методологічна основа осмислення людини та 
культури, що виступають як складні системи, здатні до самоорганізації та са-
морозвитку, яким притаманні синергетичні властивості, а їх розвиток відбуває-
ться через взаємодію складників, підсистем, елементів, як цілого у цілому. 
Здійснені теоретичні положення дозволяють продемонструвати способи вико-
ристання запропонованого поліпарадигмального підходу у проекції досліджен-
ня людини як суб’єкту культурології. 
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У зазначеному контексті звернемося до концептуальних засад тих науко-
вих парадигм, що сформувалися на теренах наукових знань, предметом вивчен-
ня яких стає людина у різних аспектах її осмислення. Серед них вирізняється 
філософська антропологія, яка вибудовує загальну теорію людини та ставить 
питання про людське буття, виявляючи його антропологічні інваріанти та уні-
версалії, а також формулює найбільш загальні поняття та категорії, що визна-
чають уявлення про людину, їїстосунки із соціумом та сенс існування. 

З огляду на це, безперечний інтерес для культурологічного дослідження 
становлять ті напрями філософської антропології, які намагалися розкрити при-
роду та сутність людини, виявити суттєві сторони її буття, цілі та смисл людсь-
кого життя, поведінки та діяльності. Так, привертають увагу ідеї та підходи, 
сформульовані у працях представників напряму філософії життя (А. Бергсон, 
М. Бубер, В. Дільтей, Г. Зіммель Ф. Ніцше, Х. Ортега-і-Гассет, А. Шопенгауер 
О. Шпенглер та ін.). Вагомий внесок у розвиток антропологічної проблематики 
внесли персоналізм та екзистенціоналізм (К. Барт, М. Бердяєв, О. Больнов, 
А. Камю, С. Кьєркегор, Е. Левінас, Ж.-П. Сартр, Ж. Маритен, Г. Марсель, 
Е. Муньє, Е. Жильсон, М. Хайдеггер, Л. Шестов, К. Ясперс та ін.), у яких буття 
людини стало центральною філософською проблемою. 

Представляють інтерес для культурології антропологічні концепції, роз-
роблені видатними вченими у рамках психоаналізу та неофрейдизму (А. Адлер, 
Е. Берн, С. Гроф, Ж. Лакан, Г. Маркузе, В. Франкл, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хо-
рні, К. Юнг та ін.), провідні ідеї яких спрямовані до прихованих, глибинних 
пластів людської психіки, якими визначається природа людини. Не менш важ-
ливими є погляди на людину, сформовані у дослідженнях представників струк-
турної антропології (Р. Барт, Е. Дюркгейм Ж. Лакан, К. Леві-Строс, Л. Леві-
Брюль, Б. Маліновський, М. Мос, М. Фуко та ін.), засадничою теоретичною пі-
двалиною якої є націленість на певні стійки позаісторичні інваріанти людського 
світосприйняття, на ментальні структури, якими визначається людська життєді-
яльність, а також ідея інтеграції чуттєвого й раціонального в людині. 

Евристичну цінність для культурологічного знання мають також підходи, 
розроблені у семіотиці (Р. Барт, У. Еко Ч. Пірс, Ф. де Соссюр, Р. Якобсон та 
ін.), де культура та людська поведінка розглядаються як знакові системи, а та-
кож у працях представників постмодернізму (Ж. Батай, Ж. Бодрійяр, М. Блан-
шо, Ж. Дерріда, Ж. Лакан, Е. Левінас, М. Фуко та ін.), у яких відбувається вихід 
з лінгвістичної площини у сферу подієвості та тілесності. 

Отже, філософська антропологія у різноманітті своїх виявів ставить пи-
тання про людську природу, буття та світ людини, розглядаючи проблеми люд-
ської екзистенції як неповторно-особистісної присутності у світі. Відповідаючи 
на ці питання, філософія в цілому та філософська антропологія зокрема зверта-
ються до понять духу та душі людини, до її духовності. Відтак, філософсько-
антропологічна парадигма стає невід’ємною складовою культурологічного пі-
знання людини й становить його теоретико-методологічне підґрунтя. 

З методологічної точки зору важливим виміром культурологічного ос-
мислення людини є культур-філософська парадигма. У її межах культура кон-
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ституюється в людській історії як феномен, який узагальнює різнобічні форми 
причетності людини до світу, а становлення людини в культурі відбувається 
одночасно із самою культурою [1, 2, 9, 10]. З позицій культурфілософського 
осмислення взаємодії людини та культури важливим є виокремлення трьох ма-
сштабних планів у самому понятті "людина", а саме – загального, особливого, 
одиничного. На думку М. С. Кагана, говорячи про людину, мають на увазі, по-
перше, людину у вимірах усього людства, роду HomoSapiens; по-друге, певний 
тип людини, локалізований в часі та просторі, – наприклад "первісна людина", 
"ренесансна людина", "російська людина", "біла людина" і т. ін.; нарешті, по-
третє, мають на увазі конкретну особистість, яка є відмінною від усіх інших ін-
дивідів, – "я", "ти", "він" [2, 76]. 

Виходячи з цього, вбачається логічним припустити, що і зміст проблеми 
"культура і людина" змінюється відносно до кожного модусу буття людини та 
визначається відповідними рівнями – співвіднесенням культури і людства, куль-
тури та особистості, культури та людини певної історичної епохи, або люмпена 
чи інтелігента. Крім того, у відповідності із філософським розрізненням онто-
логічних рівнів ("загальне-особливе-одиничне"), сама культура набуває три 
масштаби: культура як спосіб існування людства; культура тієї чи іншої части-
ни людства, макро- або мікрогрупи, а також культура окремої особистості. "В її 
реальному існуванні культура постає перед нами не як "культура взагалі" – та-
ким є ансамбль її інваріантних, сутнісних рис та властивостей, – а як культура 
нації, культура соціального прошарку, культура дитинства, культура середньо-
вічного містянина, культура сучасних політиків тощо" [2, 79]. Це дає можли-
вість визначити культуру як широкий простір модифікацій, за кожною з яких 
стоїть певний тип людини. 

Термінологічне визначення поняття "людина" також конституюється у 
вимірі проблеми "культура та особистість" або "культура та індивідуальність", і 
на сучасному етапі розвитку гуманітаристики набуває нових способів осмис-
лення. Попри те, що як історичний феномен людська індивідуальність, як непо-
вторна комбінація духовних якостей та властивостей, що відрізняє одну 
особистість від іншої, з’являється лише в епоху Відродження, уся наступна іс-
торія людства показала значення самої проблеми особистості у її проекції на 
сферу культури.  

Підтвердженням тому є дослідження М. Хайдеггера, М. Фуко, М. Бубера, 
М. Бахтіна,В. Біблєра, Л. Баткіна, С. Нєрєтіної, О. Огурцова та ін., у яких осо-
бистість розглядається у різних планах: як самостійна сутність, відділена від 
культури; в рамках діалогічного відношення, де культура утворює другий план 
буття особистості; як єдине ціле із культурою, адже культура реалізує себе в ді-
алозі та бутті особистості, яка, у свою чергу, реалізує себе у житті культури. 
Втім, для усіх мислителів культура та особистість постають як самостійні ці-
лісності, які існують і паралельно та визначають одна одну. 

Концептуальним для культурологічного дослідження є виокремлення 
культур-антропологічної парадигми, сформованої на засадах культурної антро-
пології – науковому напрямі, орієнтованому на вивчення процесів індивідуаль-
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ного опанування культурита побудованому на порівняльних, крос-культурних 
дослідженнях, на співставленні різних культур у різні історичні епохи. Витоки 
цього напряму простежуються в етнопсихології, що почала формуватися у Єв-
ропі з другої половини ХІХ століття та породила такі поняття, як "національний 
характер", "національна психологія". Наприкінці 20-х – початку 30-х рр. ХХ сто-
ліття дослідження проблеми культури та особистості були пов’язані із вивчен-
ням процесів опанування культури людиною. В цей час склалися такі категорії, 
як "особистість", "соціалізація", "інкультурація", "культурний паттерн", "базова 
або модальна особистість". У межах цих галузей знань відбувалася спроба ос-
мислити зв’язок між психологією та культурою, дослідити культуру та індивіда 
в комплексі – індивіда як представника певної культури, а також з’ясувати 
зв'язок між культурою, прийнятою у даному суспільстві та особистістю як но-
сія цієї культури. 

Вченими-антропологами американської "етнопсихологічної школи" (Ф. Боас, 
Р. Бенедікт. М. Мід, Р. Лінтон, А. Кардінер, К. Клакхон, К. Дюбуа, Є. Сепер, 
Дж. Хонігман та ін.) було покладено початок систематичним теоретичним по-
шукам засад функціонування етносу та психологічних складових, які є єдиними 
для усіх членів етнокультурного співтовариства. Основним поняттям американської 
етнопсихології став "базовий тип особистості". Цей концепт уособлює уявлення 
про певний культурний образ людини, який продукується і відтворюється пев-
ною культурою через відповідні механізми культурної комунікації і впливу. 
Тим самим окреслений концепт являє собою відповідну модель особистості, 
притаманну певному типу культури. 

Представники американської етнопсихології сконцентрували увагу не на 
суспільстві в цілому, а саме на культурі, оскільки поняття "основної особисто-
сті" могло бути застосованим лише по відношенню до людей, які володіли спі-
льною культурою. До параметрів основної особистості було віднесено такі 
характеристики, як образ мислення, почуття, що складають усереднений харак-
тер окремої культури, риси якої розглядалися як суттєві ознаки досліджуваного 
народу. Це дало можливість сформувати важливий загальнофілософський та 
культурологічний принцип про зв'язок культури із відповідним "базовим 
типом" особистості, властивим для певного етносу. 

В цілому, культурній антропології притаманна більша увага до духовних 
утворень, аніж матеріальних артефактів та систем соціальних відносин, біль-
ший історизм, намагання розглянути культуру не у статиці, а в динаміці, зокрема, 
через механізм передавання культурного досвіду від покоління до покоління. 
Багатогранність теоретичних та практичних аспектів, що уособлює культуран-
тропологічна парадигма, сприяє ефективності культурологічного пізнання лю-
дини у її взаємодії із культурою. 

Враховуючи історично-змінні відношення культури та людиниу їх ціннісно-
змістовому вимірі, виправданим є залучення до орбіти культурологічного пізнан-
ня людини художньої парадигми. Звернення до такого ракурсу дослідження стає 
можливим, з одного боку, з позицій обґрунтованого у сучасній культурології віт-
чизняною дослідницею О. С. Колесник культургерменевтичного підходу, з іншого – 
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у вимірах проблеми осмислення художнього потенціалу мистецтва як предмету 
культурологічного аналізу. Як зауважують В. А. Личковах та  Г. С. Файзуліна, 
"актуальність цієї проблеми зростає у зв’язку із розширенням соціокультурних 
функцій мистецтва, зростанням впливу артефактів і текстів культури на соціо-, 
аксіо- та естетосферу сучасного інформаційного суспільства" [8 , 16]. 

У сучасній вітчизняній культурології її зв'язок із мистецтвом як складо-
вою художньої культури на рівні літератури та літературознавства, музичного 
мистецтва та музикознавства, образотворчого, театрального, кіномистецтва, а 
також різних видів мистецьких практик тільки починає осмислюватися. В 
результаті, кожен вид мистецтва у процесі його творення, сприйняття і функ-
ціонування в суспільстві може поставати як предмет культурологічного дослі-
дження й тим самим утворювати відповідні напрями розвитку культурології 
такі, як "культурологія мистецтва" або "культурологічне мистецтвознавство", 
"музична культурологія" або "культурологічне музикознавство" тощо [8, 16]. 
Тим самим культурологія також може доповнюватися не тільки логіко-
науковими, а й художньо-образними й мистецькими засобами пізнання. 

Вагомий внесок у розвиток таких напрямів культурології здійснюють 
праці вітчизняних дослідників: О. В. Антонюка, В. Г. Антонюк. Ю. П. Богуцького, 
Є. В. Більченко, П. Е. Герчанівської, О. С. Зінькевич, Н. М. Корабльової, О. С. Ко-
лесник, В. А. Личковаха, В. Я. Реді, В. І. Рожка, К. І. Станіславської, С. В. Тишка, 
Г. П. Чміль, В. М. Шейка, В. Д. Шульгіної, А. М. Федя та ін. 

У контексті розвитку сучасного культурологічного знання, слід відзначи-
ти вагомий науково-теоретичний та художньо-пізнавальний потенціал синтезу 
культурологічної та мистецтвознавчої науки, спрямований на дослідження лю-
дини, яка у просторі культури постає як "людина культури". Виходячи з того, 
що кожний вид мистецтва використовує свій специфічній інструментарій для 
створення художнього образу, його осягнення потребує, у загальному вигляді, 
знань щодо можливостей художньої мови того чи іншого виду мистецтва, особ-
ливостей його виразно-виражальних засобів, світоглядних уявлень, характер-
них для тієї епохи, у яку було створено твір, того художнього ряду, в якому цей 
твір стоїть, а також його місце у в творчості художника та в історії розвитку ху-
дожньої культури. 

Таким чином, художня образність виявляє значний потенціал у вимірах 
відображення різних феноменів – образу світу, епохи, синтетичного образу уні-
версуму, а також людської суб’єктивності. Все це дає можливість, на думку 
В. А. Личковаха, осмислювати твір мистецтва як певну світоглядну концепцію, 
а самий світогляд доводити у ньому до художньо-образної форми [7, 23]. Разом 
з тим, залучення методологічних можливостей культурологічної герменевтики 
дозволяє розбирати твір мистецтва як узагальнену або авторську культуроло-
гічну концепцію у її художньому вираженні. 

В цілому, здатність мистецтва моделювати індивідуально-неповторне, 
унікальне у людському бутті, здійснюється не лише у зображенні особистості, 
як це робить письменник, живописець або актор, але й завдяки виявленню ду-
ховного світу художника у неповторності його переживань, як це притаманно 
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ліричній поезії, музиці, танцю. Відповідними для цього засобами володіє тільки 
мистецтво, оскільки воно відтворює реальність у життєподібних формах. Коли 
ж одиничне стає унікальним, як це відбувається у людському бутті, мистецтво 
відтворює цю унікальність, досягаючи одночасно того, щоб через неї висвітлю-
вали особливе та загальне [11]. 

Створені митцями "вічні образи" мають ступінь світоглядно-естетичного 
узагальнення, що виходить за межі конкретної країни чи епохи та забезпечує їм 
універсальну популярність. У свою чергу, відповідну пізнавальну роль, зокрема 
для культурології, мають мистецькі твори, які додають нові вічні образи, а отже, 
створюють і нову культурну парадигму. В цілому можна стверджувати, що образи 
людини в мистецтві – це"слово культури, сказане нею самою про себе і досить 
складно зашифроване, а тому вимагає особливої герменевтичної роботи" [5, 931]. 

Отже, культурологія як гуманітарна дисципліна не обмежується вивчен-
ням лише культури у сукупності її цільних історичних форм, а виходить на твор-
ця культури – конкретного індивіда. Це створює підстави для дослідження 
феномену людини крізь призму методологічних стратегій культурологічного 
знання, виміром яких є поліпарадигмальний підхід. Його залучення у процес 
культурологічного дослідження дозволяє не тільки систематизувати історично 
та культурно обумовлені образи людини, але виявити умови, за яких створюю-
ться історично змінні образи людини та механізми їх взаємозв’язку із культу-
рою в цілому, а також з її різноманітними аспектами. Відтак, одним із основних 
для культурології постає питання про те, якими типами культури визначаються 
ті чи інші образи та поняття людини, з яких причин відбувається перехід від 
одних образів та понять людини до інших, а також у яких культурах та за яких 
умов можливе їх вільне конструювання для того, щоб перетворити ці образи та 
поняття на джерело прогнозованих змін культури, яка їх створила. 
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Новые реалии музыкальной классики в постсоветском культурном пространстве. 
В центре внимания автора – влияние массовой культуры, представленной как развле-

кательная компонента, на новые формы существования музыкальной класики в условиях 
современной социокультурной ситуации. Выделены основные параметры массовой и элитарной 
музыкальных культур, дана характеристика так называемой "серединной" культуры – 
детища конца ХХ века. Акцентируются изменения в триаде композитор–исполнитель–
слушатель, с учетом усиления роли рецепции в современной концертной практике. Очерчены 
уровни презентации классического наследия в Украине, обозначены альтернативные места 
бытования и новые форматы звучания академической музыки. 

Ключевые слова: музыкальная классика, популяризация, формы адаптации классики, 
массовая, элитарная, "серединная" культура, рецепция. 
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Managerial Staff of Culture and Arts. 
The new realities of classical music in the post-Soviet cultural situation. 
The author focuses on the influence of mass culture, which is presented as an entertainment 

component, on the existence of new forms of music Classics in today's socio-cultural situation. The 
basic parameters of mass and elite musical cultures, characterized by the so-called "middle 
culture" – the brainchild of the late twentieth century. Accentuated changes in the triad composer-
performer-listener, according to strengthen the role of reception in modern concert practice. Level 
presentation outlined the classical heritage in Ukraine, defined alternative places of existence and 
new formats sound of classical music. 

Key words: classical music, promotion, shape adaptation of classical, popular, elite, 
"median" culture, reception. 

 
Кардинальні перетворення в культурі пострадянського часу істотно впли-

нули на розвиток її музичної складової, яка в сучасних умовах набула нової 
якості. Процеси модернізації торкнулися усіх галузей музичної культури – твор-
чості, виконавства, науки про музику і критики, сфери концертної діяльності, а 
також музичної освіти. Як явище елітарної культури, академічна музика, пред-
ставлена різноманітними жанрами (опера, симфонія та ін.), що склалися упро-
довж тривалого часу, в сучасній ситуації тотального панування широко 
тиражованої продукції масової культури знаходиться на периферії суспільної 
свідомості та затребуваності, особливо у середовищі представників молодого 
покоління. 

У межах посиленого протиборства елітарної та масової культур існують 
різні точки зору на окреслену проблему, які висловлюються композиторами, 
критиками, виконавцями, музикознавцями, – від непримиренних до більш то-
лерантних. Раніше в музичному середовищі також знаходили собі місце різні 
формулювання, які вказували на опозиційний характер функціонування різних 
"музик", із закликами створювати: "серйозну-легку", "серйозно-легку і легко-
серйозну" музику (С. Прокоф'єв), високу-низьку, "серйозну за змістом і легку 
для сприйняття" (Д. Кабалевський), тощо. При цьому безумовним пріоритетом 
у цій парі понять була "серйозна" музика, адже існуючі жанри і форми так зва-
ної "легкої" музики, яка виконувала свої необхідні прикладні комунікативні 
функції, нерідко в радянській країні піддавалися гонінням і заборонам. Цьому 
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сприяла безліч факторів, пов’язаних, перш за все, із загальною зміною культур-
ної парадигми у XX столітті (з романтичної на прагматичну), з формуванням 
нової системи цінностей (з перенесенням акценту з духовного начала на матері-
альне), а також багатьма іншими явищами, про які розмірковують дослідники і 
практики музичного мистецтва. 

В цьому сенсі виділимо вкрай категоричну точку зору російського компо-
зитора і музикознавця В. Мартинова про "кінець часу композиторів" та "смерть 
музики як простору мистецтва". Здається, що така постановка питання у ціка-
вих, хоча й багато в чому дискусійних роботах композитора – не випадкова, ос-
кільки свідчить про спробу сучасного музиканта розібратися у складних 
проблемах, що виникли в сфері академічної й неакадемічної (масової) музики 
на сьогоднішній день. З цієї точки зору значний інтерес становить книга 
В. Мартинова "Зона opus posth, або Народження нової реальності" [8]. 

Подібну до В. Мартинова точку зору на класичну музику висловлюють 
інші композитори. А. Караманов, приміром, в одному з інтерв'ю зазначав, що 
"класична музика, вся без винятку, втомилася. Її потрібно на якийсь час забути 
або, принаймні, дати їй відпочити..." [6].  

Аналогічні висловлювання про "смерть" академічної музики можна знай-
ти і у видатного українського композитора В. Сильвестрова [11]. Усіх названих 
митців вочевидь об'єднує однакове розуміння замкнутості опозиції елітарної та 
масової музичних культур, пошук нового їх співвідношення в сучасних умовах 
розвитку суспільства. 

Як відомо, саме поняття елітарності часто передбачає орієнтацію на му-
зику як високе мистецтво, що розкриває глибини людського буття, складні 
процеси світосприйняття людини, його ставлення до культури, релігії і Бога. У 
такому вигляді музика, "як простір мистецтва" або "опус-музика", склалася в 
період розвитку новоєвропейської культури в XVII–XVIII століттях, коли сфор-
мувалися такі поняття, як автор-композитор, твір, виконавець, слухач (нагадаємо у 
цьому зв’язку тріаду академіка Б. Асаф’єва, виведену щодо новоєвропейської 
культури: "композитор – виконавець – слухач" [1]). 

Стосовно музичної культури XX–ХХІ століть поняття елітарної (акаде-
мічної) музики видається більш складним, в силу розгалуженого стильового 
розмаїття, що є типовим для сучасності. Елітарність розповсюджується як на 
музичну класику минулих епох, так і на класику XX століття, створювану су-
часними композиторами, а також, частково, і на такі принципово нові для му-
зичної культури явища, як джаз та рок-музика, у їх найбільш складних, іноді 
авангардних проявах. 

Масова музична культура, як відомо, пов'язана із проявом психології мас, 
вона виробляє певні стереотипи мислення, властиві більшості людей, та розра-
хована на певний усереднений рівень музичного сприйняття, який стимулюєть-
ся можливостями тиражування продукції масового споживання, з її орієнтацією 
на шаблон і кліше. 

Звичайно, масова музична культура сама по собі явище не нове: вона 
сформувалася у XX столітті на базі побутової музичної культури, яка здавна іс-



Питання культурології, історії та теорії культури ___________ Супрун О. В. 

 120 

нувала і розвивалася в умовах міської традиції. Так, з часів Середньовіччя му-
зичну культуру можна розділити на три основні групи: 1) фольклор як культура 
усної традиції, народної музичної творчості; 2) професійна музика як культура 
писемної традиції; 3) побутова музична культура, що стикалася як з усною, так 
і з письмовою традицією та виконувала проміжну й водночас сполучну роль 
між фольклором та сферою професійної творчості. При цьому ніколи одна 
культура не заперечувала іншу, вони існували в єдиному культурному просторі 
паралельно та в процесі історичного розвитку збагачувалися, плідно впливаючи 
одна на одну. Про це також писав у багатьох своїх працях Б. Асаф’єв – зокрема, 
стосовно проблем опери, де акцентoвано особливе значення таких побутових 
жанрів, як пісня, романс, танець у формуванні та розвитку оперного мелосу та 
оперної драматургії [2]. 

У музичній культурі XX століття характер співвідношення означених 
складових музичної культури багато в чому істотно змінився. Фольклор та 
композиторська творчість на сьогоднішній день – це дві самодостатні художні 
системи, які то стикаються між собою, то існують самостійно, ізольовано одна 
від одної (кожна – відповідно до своїх законів). 

Побутова музична культура у XX столітті гранично розширилася й утво-
рила самостійний пласт, який В. Конен позначила як "третій пласт культури". 
На думку дослідниці, до третього пласту входять різні види побутової музики: 
масова, естрадна та авторська пісні, танцювальні жанри, частково джаз, рок і 
поп-музика [7]. 

Зауважимо, що такі явища, як джаз і рок, не можуть бути цілком віднесені 
до сфери масової культури, оскільки мають, при всій своїй специфіці, що сти-
кається з масовими жанрами, багато рис елітарної культури – з одного боку, і 
фольклорних властивостей (у своїх ранніх періодах) – з іншого (більш докладно 
про це йдеться в дисертації автора даної статті: "Мистецтво джазу як форма 
взаємодії музичних культур" [12]). 

У зв'язку з цим цілком закономірно, що один із перших дослідників масо-
вої музичної культури А. Цукер розглядає, наприклад, рок-музику 1960–1970-х 
років як форму протесту проти офіційної масової культури. Виявляючи шляхи 
інтеграції року до найважливіших стильових тенденцій сучасної музики, науко-
вець пише: "Рок виявився не таким вже антагоністом "великої музики", яким 
він спочатку прагнув себе уявити. У ньому проявилося притаманне для сучас-
ного етапу прагнення до експресивної виразності, до сонорно-колористичних 
ефектів, які широко використовуються в практиці концертування, до полістилі-
стичного мислення і багатоскладних у своїх витоках жанрових утворень" [15]. 
Цілком правомірним є висновок, зроблений А. Цукером щодо року, який "... 
став учасником широких процесів подолання розколу, стильових та жанрових 
бар'єрів між академічним та масовим музичним мистецтвом, що спостерігають-
ся у вітчизняній музиці останніх десятиліть" [15]. 

У сучасному музикознавстві існують й інші точки зору на питання щодо 
соціокультурних пластів у музичній культурі в цілому – в тому числі, у музич-
ній культурі XX століття. Так, Є. Васильченко виділяє три пласта культури: 
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академічний, традиційний (фольклорний) та популярний [3], а Т. Чередниченко 
пише про чотири основні типи музичної творчості: фольклор, міська побутова 
розважальна музика, мистецтво канонічної імпровізації та європейський тип 
"опус-музики" [16]. 

Систематизація музичних стилів і жанрів в контексті теорії "пластів" 
В. Конен, на нашу думку, є недостатньою для детального відображення картини, 
що склалася в музичній культурі останньої третини XX – початку XXI століть. 
Повна картина процесів, що відбуваються в музичній культурі 1990–2015-х років, 
можлива тільки при введенні ще одного поняття, яке б корегувало все нарос-
таючі процеси синтезу виділених В. Конен "пластів" між собою. 

З 1970-х років в музичній культурі почала активно проявлятися тенденція 
інтеграції музичних стилів і жанрів різних "пластів" музики (за концепцією 
В. Конен), що призвело до народження нових "змішаних" стилів та жанрів му-
зики. Їх кількісне наростання дозволяє говорити про формування пласта "сере-
динної культури" (middle culture), що демонструє потужну тенденцію впливу на 
всіх учасників, які формують сучасну музичну культуру: організаторів, вико-
навців і, перш за все, слухачів. 

У сучасній музичній науці існує безліч визначень, які так чи інакше роз-
кривають проблему активного діалогу різних культурних установок, сплаву різ-
норідних стилістичних елементів. Серед них: "third stream" (Г. Шуллер) та його 
аналог "третій напрямок", "метастиль" і "нова евфонія" (В. Тарнопольський), 
"нова реальність" і "нова музика" (Н. Баскова, А. Веймайер), "багатолике мис-
тецтво" (Є. Назайкiнський), "інтегральне мистецтво" (Д. Житомирський, О. Леон-
тьєва, К. Мяло, А. Ментюков), "world culture" (В. Сиров). 

Метафоричне визначення "middle culture", а також його синонім "сере-
динна культура" стали сьогодні науковими термінами і активно вживаються у 
музикознавчих роботах А. Цукера, В. Сирова, І. Барсової, Н. Поспєлової, ди-
сертаційних дослідженнях та монографічних роботах Д. Журкової, Ю. Верьов-
кіної, Г. Власової кінця 1990-х – початку 2010-х років. Наведемо, на наш 
погляд, найбільш вдале визначення В. Сирова. Вчений називає "middle culture" 
новою інтегральною культурою, "де стирається бар'єр між елітарним і масовим, 
де інтелектуалізм класичної традиції об'єднується з гарячими потоками "низьких" 
жанрів, дозволяючи людині відновити цілісність і повноту буття" [13]. 

Ускладнення музичної мови у творчості композиторів "третього пласту" – 
з одного боку, та бажання зробити академічну музику загальнодоступною – з 
іншого, призвели до виникнення "гібридів" двох або більше стилів: класика – 
джаз – поп-музика, класика – рок – поп-музика, класика – джаз, рок – поп-
музика та ін. 

Так, можна говорити про взаємодію протилежних стилів та жанрів у твор-
чості М. Дейвіса, Д. Брубека, Б. Еванса і Ж. Луз’є; Б. Мак Ферріна, В. Мей, 
"Кронос-квартету" та групи "Амадеус"; А. Нетребко, Р. Гришко, Дж. Моріссона 
та ансамблів "The Swingle Singers", "Man Sound", "MozART GROUP", оркестру 
Р. Коніффа і багатьох інших. Більшість творів, виконуваних названими музи-
кантами, відноситься більшою мірою до елітарної (академічної) сфери, але в 
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той же час, способи втілення, атмосфера, оформлення концерту, манера пове-
дінки артистів на сцені говорять про приналежність їх творчості до популярної 
музики. 

Щоб визначити особливості інтеграції та взаємодії елітарної (академічної) 
та масової (розважальної) музики, визначимо їх специфічні риси. На думку 
А. Цукера, академічна музика "в основі своїй є монофункціональною", тобто 
"має автономно-художнє призначення", масова ж – "багатофункціональна", що 
реалізує себе як стиль життя, як соціальну позицію, як спосіб солідаризації, 
виконує прикладні функції. При цьому її художнє призначення може не грати 
визначальної ролі [15]. 

Таким чином, найважливіші відмінності між академічною та масовою 
(розважальною) музикою закладені у формах реалізації концертної ситуації, а 
також у типах відносин всередині вищезгаданої тріади "автор–виконавець–
слухач". Інтеграція ж стилів (пластів) призводить до "пожвавлення академічно-
го концертного ритуалу" [10] та загальнодоступності музики. 

Під впливом масової культури відбуваються серйозні зміни як в академічних, 
так і в жанрах популярної музики. На думку російської дослідниці Ю. Верьовкіної, 
"одна із найважливіших тенденцій "middle culture" і, ширше, сучасного вико-
навства в цілому – прагнення до розширення та розхитування стабільних для 
академічної традиції форм побутування музики. Музика, що спочатку є призначе-
ною для виконання у спеціалізованих концертних залах, які відрізняються особли-
вою акустикою, оформленням, потрапляє в інше – нехудожнє середовище" [4]. 

Дійсно, "серединна культура" ламає стереотипні уявлення про форми побу-
тування класичної спадщини. Музика, призначена для виконання в академічних 
умовах, часто переноситься в абсолютно несподівані місця і репрезентується 
вкрай незвичними способами. На думку Є. Дукова, концерт в наші дні став фор-
мою існування будь-якого явища навколишньої дійсності і, відповідно, концер-
том називають найбільш віддалені від традиційного розуміння явища. Він може 
мати вигляд безпосереднього акустичного контакту виконавців і аудиторії, але 
може й містифікувати його – наприклад, при виступі під фонограму. Він може 
бути аудіовізуальним, розрахованим одночасно на зорове і слухове сприйняття, 
і виключно аудіальним, адресованим лише слуху, як концерт "диску" [5]. 

Сьогодні виникає реальна альтернатива оперно-сценічній та концертно-
філармонічній практиці, яка вказує на процеси "побутовізаціі" академічної му-
зичної культури. Твори, виходячи з концертних залів у приміщення іншого 
призначення, вбирають в себе особливості нетрадиційних умов побутування, 
які все частіше стають місцем зіткнення з "високим" мистецтвом. 

Вихід музичної класики із спеціально призначених для її виконання кон-
цертних залів у відкритий простір відображає характерну для сучасної культури 
в цілому і музично-виконавської практики зокрема, особливість: залучення до 
академічного мистецтва ознак реальної дійсності. 

Концерти класичної музики на відкритому повітрі запозичили назву, що 
затвердилася у масовій культурі, – "open-air". Однак, як відомо, ця нова форма 
існування класики з'явилася раніше. Тенденцію до виходу академічного мис-
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тецтва в "реальний" простір було закладено авангардом початку XX століття. 
Спеціально організоване арт-середовище (для хепенінгів, перформансів у якості 
самостійних арт-проектів) реалізовувалося в енвайронмент (англ. еnvironment – 
оточення, середовище). 

Open-air-концерти, влаштовані на міських майданчиках, що мають історичне 
значення, несуть зазвичай відтінок урочистості, монументальності, але разом з тим, 
є відкритими для широкої публіки і зливаються з міською повсякденністю. До та-
ких можна віднести концерти Classic Open Air у Берліні на площі Gendarmenmarkt, 
музичний марафон "Swinging Bach" на ринковій площі Marktplatz у Лейпцігу 
(2000 р.), 24-годинний "Бах-маратон" у Львові (2015 р.), коли музика Баха зву-
чала, крім відкритих майданчиків, у львівських трамваях (причому наживо!); 
концерт до Дня Незалежності на Майдані Незалежності в Києві у 2015 році 
(виступ всесвітньо відомого симфонічного оркестру I,CULTURE Orchestra під 
орудою К. Карабиця транслювали на 150 країн світу) та багато інших. 

Одним із перших прикладів втілення академічної музики у форматі від-
критого шоу стала київська постановка "Царя Едіпа" І. Стравінського на Майдані 
Незалежності 30 травня 1998 року. За гучністю звуку, насиченою ілюмінацією, 
розташуванню сценічного майданчика, наявністю ансамблю ударних інструмен-
тів дійство нагадувало рок-концерт. Однак, при такому "масовому" втіленні, зна-
чення композиторського задуму губилося серед приголомшуючих ефектів, які 
супроводжували музику. Це – один із типових прикладів популяризації класики, 
з прагненням до розширення її сприйняття аудиторією. 

Ще один приклад проекту в форматі Оpen-air – київський фестиваль 
"Сходи до Неба" (слоган фестивалю – "Слово-Музика-Жінка"). За словами прези-
дента фестивалю В. Сімонова, всесвітня культура (в тому числі музична) пред-
ставлена тут у блиску найвищих своїх досягнень [14]. У 2012, 2013 роках на 
Європейській площі, на сходах Українського дому проходили грандіозні культурно-
просвітницькі концерти за участю Національного симфонічного оркестру України 
під орудою Володимира Сіренка, соліста Віденської опери та Нью-Йоркської Мет-
рополітен-опера – баса Анатолія Кочерги, заслуженої артистки України, володарки 
Гран-прі конкурсу імені Марії Каллас – Ольги Микитенко, прими-балерини 
Національного театру опери та балету України Олени Філіп'євої та інших. Усі 
акції були "оздоблені" елементами театралізації та показами Високої моди. 

Важлива закономірність "серединної культури" пов'язана зі зміною уста-
лених взаємин між композитором, виконавцем, слухачем. Розвиток "гібридних" 
жанрів призводить до зменшення ролі автора та значного збільшення статусу 
виконавця – за ним встановлюється право творити твір заново, причому при ак-
тивній слухацькій участі. Яскравим прикладом нової концертної ситуації слу-
гують виступи вже згаданого американського вокаліста Б. Макферріна. 
Музикант вільно інтерпретує авторський текст – виконує голосом складні інст-
рументальні партії будь-якого діапазону, залучає до процесу виконання глядачів. 

Так, завдяки діалогу академічної та масової музики, у концертній практи-
ці "middle culture" народжуються нові форми комунікації не тільки виконавця і 
слухача, але й слухача із автором. 
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Якраз таким прикладом, коли враховуються "інтереси" слухача, є цикли кон-
цертів класичної музики, які з 2014 року проводить у Києві агенція "Svitlo Concert". 
Більшість з них відбувається на не типовій для даного академічного "пласта" сцені – 
у Будинку архітектора, Будинку кіно, Жовтневому палаці. За форматом це концерти 
просвітницького нахилу, з характерними назвами "Класика для всіх при свічках", 
"Концерт для роялю з оркестром. Музика ХХ століття", "Чарівна музика з чарівно-
го кіно", "Класика для дітей" і т. ін. Виконавський склад – спеціально створений для 
таких проектів камерний оркестр "Віртуози Києва", з яким виступають музиканти зі 
світу високої класики та джазу. Організатори поставили перед собою завдання: "Ми 
будуємо нову концертну культуру в Україні. Ми створюємо неповторні авторські 
концертні програми, які надовго залишаються в серцях наших глядачів. Події не 
тільки в культурному житті країни, але й в житті кожного, хто на них побував" [17]. 
Судячи з чисельних відгуків, представлених в Інтернет-просторі відвідувачами 
концертів, організатори проекту виконують завдання щодо залучення широкої 
аудиторії до найкращих взірців класичного надбання. 

Таким чином, нові тенденції розвитку сучасної (пострадянської) музичної 
культури багато в чому пов'язані зі зміною взаємин між композитором, вико-
навцем і слухачем. Без розгляду даного питання неможливо позначити, яким є 
"стан" музичної класики в умовах сучасного побутування та інтеграції жанрів. 

На підтвердження вищесказаного наведемо висловлювання М. Раку. У 
своєму дослідженні, присвяченому особливому становищу музичного мис-
тецтва в радянську епоху, музикознавець вказує на моменти, які за аналогією 
можуть бути застосовні до нашої проблематики: "Соціалізація музики стала го-
ловною умовою її виживання. ... Ідеологічна рецепція класичної музики здій-
снювалася фактично на всій території радянської культури" [9]. І якщо, як пише 
автор, "дослідження екологічної природи процесів рецепції музичної классики є 
необхідним для того, щоб усвідомити їх значення у справі формування радянської 
культури, як певного історичного феномену" [9], то для нас важливо зрозуміти, 
яким чином музична класика функціонує в умовах адаптаційних процесів сучас-
ного культурного соціуму, з домінуванням розважальної компоненти. 

Деякі з перспектив дослідження проблеми окреслені у даній статті, але 
нові питання, що їх висуває сучасна культурна практика, потребують усвідом-
лення та подальшого аналізу. 
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ФЕДІР СТРАВІНСЬКИЙ ТА УКРАЇНА: 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ 
 
Пропонується аналіз стану вивченості життєтворчості Федора Гнатовича Стра-

вінського (1843–1902) та його українських зв’язків. На основі газетних публікацій, листів, 
спогадів сучасників артиста та наявних наукових публікацій простежено основні етапи 
еволюції інтересу дослідників до творчості співака (починаючи від прижиттєвих свідчень 
про митця). Виявлено причини недостатньої дослідженості постаті Ф. Стравінського та 
зростання інтересу до неї у колах сучасних науковців. Окреслено перспективи джерелознав-
чого пошуку, пов’язаного зі з’ясуванням місця і ролі  української культури у творчості 
Ф. Стравінського. 

Ключові слова: Федір Стравінський, оперний театр, джерелознавчий пошук, архівні 
матеріали, періодичні видання. 

 
Спиваченко Оксана Святославовна, аспирантка Национальной академии руководя-

щих кадров культуры и искусств. 
Федор Стравинский и Украина: историография, векторы исследования темы. 
Автор предлагает анализ состояния изученности жизнетворчества Федора Игнатье-

вича Стравинского (1843–1902) и его украинских связей. На основании газетных публикаций, 
писем, воспоминаний современников артиста и существующих научных публикаций прослежены 
основные этапы эволюции интереса исследователей к творчеству певца (начиная с прижизненных 
сведений об артисте). Выявлены причины недостаточной изученности фигуры Ф. Стравинского 
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и возрастания интереса к ней современных ученых. Очерчены перспективы источниковед-
ческого поиска, связанного с выяснением места и роли украинской культуры в творчестве 
Ф. Стравинского. 

Ключевые слова: Федор Стравинский, оперный театр, источниковедческий поиск, 
архивные материалы, периодические издания. 

 
Spivachenko Oksana, postgraduate of National Academy Managerial Staff of Culture and Arts. 
Fyodor Stravinsky and Ukraine: Historiography, Vectors of Research Topics. 
The article proposes an analysis of the knowledges state of the Fyodor Stravinsky’s life 

(1843–1902) and his Ukrainian relations. On the basis of newspaper articles, letters, memoirs of 
contemporaries of the artist and available scientific publications traced the main stages of the 
evolution of researchers interested in the work of the singer (witness during the life of the artist). 
Identified causes incomplete of scrutiny of F. Stravinsky’s figure and growing interest for it of 
modern scientists. The prospect of source search associated with the elucidation of the role and 
place of Ukrainian culture in the Creativity of Stravinsky. 

Key words: Fyodor Stravinsky, opera, search of sources, archival materials, periodicals. 
 
У 1901 році на сторінках "Російської музичної газети" автор статті, при-

свяченої 25-річчю творчої діяльності Федора Гнатовича Стравінського, висловив 
думку про те, що "полная и всесторонняя оценка деятельности юбиляра будет 
сделана лишь историей <…>, которая отведет Ф. И. Стравинскому почетную 
страницу как истинно художественному истолкователю целого ряда типов и ге-
роев, которыми гордится русская и западноевропейская оперная литература. Ис-
тория отметит крупные по их художественному значению и симпатичные по 
редкой честности и правдивости стороны дарования и деятельности Ф. И., как 
художника и превосходного певца, а также как артиста и человека, наделенного 
не только замечательным талантом, но и сердцем и правдивой душой"1 [7]. 

Такі надії на визнання та добру пам’ять про видатного співака, художника, 
заслуженого артиста імператорських театрів, плекали сучасники Ф. Г. Стравінського. 
Однак і до сьогодні життєтворчість артиста не отримала належного висвітлення, а 
мистецькі зв’язки Ф. Стравінського з українською культурою взагалі залишаються 
поза увагою дослідників. Крім біографічних відомостей в енциклопедіях та по-
одиноких публікацій, подекуди із застарілими свідченнями та неточними факта-
ми, фактично не маємо жодної ґрунтовної роботи про артиста. 

Мета даної публікації – узагальнити інформацію щодо стану вивченості 
постаті Ф. Стравінського, виявити причини малодослідженості його зв’язків з 
Україною, визначити перспективи подальшої розробки теми.  

Дослідження постаті Ф. Стравінського потребувало, перш за все, оцінки 
ступеню вивченості життя та виконавської діяльності митця, ґрунтовного озна-
йомлення з друкованими джерелами, що вміщують відповідні матеріали. На-
самперед, це газети та журнали, які виходили в Росії за життя артиста. 

У довіднику "Музыкальная библиография русской периодической печати 
ХІХ века" під редакцією Т. М. Ліванової [10] зазначено, що прізвище Ф. Г. Стра-
вінського зустрічається у багатьох тогочасних періодичних виданнях. Одразу 
зауважимо: зважаючи на те, що переважна частина творчого життя співака 
пов’язана з Маріїнським театром (з 1876 по 1902 рр.), більшість публікацій 
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(зокрема, рецензії на виступи Ф. Стравінського) вміщено у петербурзьких періо-
дичних виданнях – це газети "Биржевые ведомости", "Русские ведомости", "Рус-
ская музыкальная газета", "Новости и биржевая газета", журнал "Всемирная 
иллюстрация" та ін. 

Особливу цінність, на наш погляд, являє собою єдине інтерв’ю з артистом, 
що відбулося напередодні ювілею його сценічної діяльності і було надруковане в 
журналі "Вестник театра и музыки" (1898, № 2). Бесіду з Ф. Г. Стравінським 
проводив Олександр Коптяєв2: "Мы в кабинете у Ф. И. Стравинского <…>. Это 
кабинет скорей ученого или, по крайней мере, завзятого библиофила, чем артиста: 
просторная высокая комната поражает, прежде всего, тысячами фолиантов, ук-
рашающих в тщательном порядке стенные полки" [8]. Відповідаючи на питання 
гостя, співак розповів, де він народився, жив, навчався, коли почав співати, хто 
допоміг йому при вступі до консерваторії. Але цінність даного інтерв’ю, перш за 
все, полягає в наявності у ньому свідчень артиста про методи роботи над ство-
ренням оперних образів, про особисті музичні пріоритети співака та секрети його 
професійного успіху. Жива мова, тонкі спостереження, влучні зауваження харак-
теризують митця як першокласного професіонала. 

Звертає на себе увагу висвітлення святкування 25-річчя творчої діяльності 
Ф. Г. Стравінського на сцені Маріїнського оперного театру (1901). З цього при-
воду вийшли інформативно насичені статті – як напередодні ювілейного вечора 
("Новости и биржевая газета", 1900, 30 грудня), так і після святкувань (РМГ3, 
1901, № 1). Вражають чисельністю листи, що прийшли на особисту адресу 
артиста у ювілейні дні; пізніше вони частково були надруковані у збірці 
"Ф. Стравинский. Статьи, письма, воспоминания" [20]. Свою вдячність усім, хто 
привітав його у цей день, артист також висловив у відкритому листі – про це 
свідчить допис на сторінках "Русской музыкальной газеты": "Ф. И. Стравинский, 
отпраздновавший 3 января 25-летие своей славной артистической деятельности, 
напечатал в "Нов."(швидше за все, йдеться про видання "Новости и биржевая га-
зета". – О. С.) следующее письмо: "До глубины души тронутый дорогим для ме-
ня вниманием, выраженным как в личных приветствиях и поздравлениях, так 
равно в адресах, письмах и телеграммах, по случаю исполнившегося 25-летия 
моей сценической деятельности в Императорской спб. русской опере, – приношу 
свою безграничную и сердечную признательность всем: высокочтимой публике, 
дорогим товарищам-артистам, учреждениям, обществам, отдельным лицам, 
родным, друзьям и знакомым, почтившим меня в незабвенный день 3-го января, – 
день, который останется неизгладимым, светлым воспоминанием на всю мою 
жизнь. Примите и пр. Заслуженный артист Императорской С.-Петербургской 
русской оперы. СПб. 1901 года, 7-го января"" [19]. 

До прижиттєвих публікацій належить і стаття М. Соловйова4 "Стравинский" 
в Енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза та І. А. Ефрона (т. 31-А), що та-
кож вийшов у 1901 році. 

За радянських часів окремі статті вийшли у перевиданнях і стали більш 
доступними. Наприклад, у другому томі Повного зібрання творів П. І. Чайковсь-
кого (1953) вміщено статтю "Киевская опера – четвертое симфоническое соб-
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рание", яка 1874 року була надрукована у газеті "Русские ведомости" (№ 271); 
стаття В. В. Стасова "К юбилею Стравинского" ("Новости и биржевая газета", 
1900, 30 грудня) увійшла до багатотомника його вибраних творів [15]. 

Таким чином, жанрова палітра публікацій, що виходили за життя співака, 
досить різноманітна – це рецензії, репортажі, дописи, замітки, інтерв’ю. Серед 
авторів, що оцінювали талант Ф. Стравінського – В. Стасов, Ц. Кюї, П. Чайковський, 
О. Коптяєв, М. Соловйов. Такий інтерес музичних критиків та композиторів до 
творчості артиста свідчить про важливість його діяльності для розвитку оперного 
мистецтва на теренах Російської імперії у ХІХ столітті, а аналіз публікацій дає 
змогу прийти до висновку про високу оцінку творчості Ф. Г. Стравінського та 
велику повагу до нього з боку авторитетних музикантів-сучасників. 

Згадаємо при нагоді й деякі публікації, що з’явилися невдовзі після смерті 
Ф. Стравінського в "Русской музыкальной газете". Перш за все, це досить об’ємна 
стаття М. Фіндейзена5 "Памяти Ф. Стравинского", надрукована у грудні 1902 
року (РМГ № 48); замітка того ж автора про встановлення пам’ятника на могилі 
співаку (випуск РМГ № 48 від 21 листопада 1906 року) та стаття "Периодиче-
ская печать о музыке: В защиту памяти Ф. И. Стравинского" (РМГ, 1909, № 9), 
у якій редакція розгортає полеміку з поетом В. Ліхачовим6 – автором статті в 
журналі "Театр и искусство" щодо творчості Ф. Стравінського. 

Після того як артиста не стало, інтерес до його творчості на деякий час 
згасає. Виняток становлять лише окремі згадки про співака в контексті свідчень 
про інших тогочасних талановитих митців (зокрема, у коментарях до книги 
"Островский и русские композиторы. Письма" [1]). 

Статті про Ф. Стравінського, що увійшли до енциклопедичних видань, як 
правило, схожі одна на одну – навіть допущені неточності "тиражуються", пе-
реходячи з видання до видання. Найбільш об’ємна стаття енциклопедичного 
характеру про Ф. Г. Стравінського вміщена у книзі М. Львова "Из истории 
вокального искусства" [9]. 

Однією з "перших ластівок", що сповістила про відродження інтересу до 
величної творчої постаті Федора Стравінського, стала стаття у книзі "Петербург-
ская опера и ее мастера", що належала перу Едуарда Старка (вийшла у 1940 р.)7. 
За формою викладення матеріалу це своєрідне енциклопедичне видання, у яко-
му достатньо професійно, з конкретними посиланнями на газетні та журнальні 
публікації, дана характеристика провідним співакам Маріїнського театру. 

Лише у 1951 році вийшла присвячена співаку невеличка брошура В. В. Богда-
нова-Березовського "Федор Стравинский" [2], у якій автор наводить біографічні 
дані артиста та дає коротку характеристику його творчості. 

Згадки про талановитого оперного співака з’являються на сторінках ви-
дань, присвячених сучасникам та друзям Ф. Г. Стравінського. 1959 року вперше 
були надруковані вибрані листи з його переписки з композитором та дириген-
том Е. Ф. Направником [11]. У 1970–1980-ті роки вийшов ряд видань, присвя-
чених Ф. І. Шаляпіну – у деяких з них [21] знаходимо згадки про Стравінського, 
який, виявляється, був для Шаляпіна еталоном оперного артиста. 
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Нові свідчення про Федора Стравінського з’являються у зв’язку із зростан-
ням у Радянському Союзі інтересу до постаті його сина, Ігоря Стравінського. 
1963 року вийшла друком "Хроника моей жизни" І. Ф. Стравінського – єдине на 
той час документальне джерело фактів і свідчень про хронологію життя компози-
тора та його родину. 

У діалогах з Робертом Крафтом (опубліковані частково російською мовою 
1971 року) І. Стравінський пригадує виступи батька на сцені Маріїнського театру, 
наявність величезної бібліотеки у їхньому домі, називає імена тих, хто був близьким 
до сім’ї Стравінських (М. Римський-Корсаков, О. Бенуа, Е. Направник та ін.). 

У 3-томнику "И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондента-
ми. Материалы к биографии" [6] знаходимо свідчення І. Стравінського про 
життя родини на Україні (зокрема, в Устилузі і Печисках) та дворянське похо-
дження їхнього роду. Про батька композитор згадує переважно в контексті спо-
гадів з дитинства та юності. 

Серед монографічних досліджень, присвячених І. Стравінському (праці 
Б. Ярустовського, М. Друскіна, В. Смірнова та ін.), особливої уваги заслуговує 
монографія С. Савенко "Мир Стравинского" [14]. У першій главі книги 
"Curriculum vitae" йдеться про дитячі та юнацькі роки композитора, його родину, 
неодноразово згадується про батька – Ф. Г. Стравінського. Найбільш цінними 
для нас є розгорнуті, інформативно насичені коментарі, що містять раніше не 
оприлюднену інформацію з посиланнями на документальні першоджерела. 

Більш повні відомості про родину Стравінських подано в іноземних дослі-
дженнях, присвячених Ігорю Стравінському. Зокрема, у книзі Людвіка Ерхардта 
[22] весь перший розділ ("Śladami przodków") присвячено батькам та родині ком-
позитора. Автор ретельно розглядає усі варіанти дворянського походження роду 
та гербу Сулимів–Стравінських, наводить біографічні відомості про батьків Ігоря 
Стравінського. У праці американського дослідника Стефана Волша [23] Федору 
Стравінському відведено окремий підрозділ, у якому, окрім максимально зібраних 
біографічних відомостей про артиста, знаходимо і характеристику його творчості. 

Найбільш повне та інформаційно насичене російськомовне видання (поки 
що єдине), цілком присвячене постаті Ф. Г. Стравінського, вийшло у 1972 році. 
Йдеться про збірку під редакцією А. Гозенпуда "Ф. И. Стравинский. Статьи, 
письма, воспоминания" [20], у якій, крім дослідницьких статей А. Гозенпуда 
("Ф. И. Стравинский – человек и художник") та А. Раскіна ("Многогранность та-
ланта. (О рисунках Ф. И. Стравинского)"), вміщені спогади внучки Федора Гнато-
вича – Ксенії Стравінської, вперше опублікована сімейна переписка Стравінських, 
переписка Ф. Стравінського з Е. Направником, П. Єфремовим8, М. Фіндейзеном, а 
також окремі листи до Ф. Стравінського від сестри М. Глінки – Л. Шестакової, 
О. Бородіна, М. Римського-Корсакова, В. Стасова, інших сучасників. Подано та-
кож хронограф життя та творчості співака і хронологічний список виконаних 
Ф. Стравінським ролей упродовж всієї його артистичної діяльності. Відзначимо, 
що й до сьогодні ця книга залишається основним джерелом інформації про митця. 

Особливу цінність для реконструкції достовірної біографії Ф. Г. Стравінсь-
кого становлять також спогади його онучки та хранительниці родинного архіву 
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Стравінських Ксенії Юріївни Стравінської9. У статті "Что я слышала о своем 
деде – Ф. И. Стравинском" [20, 75-81] подані нові свідчення про дитинство та 
роки навчання майбутнього артиста, розкриваються особливості Стравінського-
сім’янина. Пізніше, у 1978 році, було видано книгу К. Ю. Стравінської 
"О И. Ф. Стравинском и его близких" [16], де свідчення про Федора Гнатовича 
доповнилися новими документально підтвердженими фактами про родину 
Стравінських. 

У друкованих джерелах, присвячених Ф. Стравінському, тема зв’язків ар-
тиста з Україною залишалася, як правило, поза увагою дослідників – виключення 
складали лише короткі, переважно не підтверджені документально відомості. 
Помітне пожвавлення інтересу до творчості Ф. Стравінського спостерігається 
наприкінці ХХ століття. До російських дослідників долучаються українські – тут 
також зростає зацікавленість родиною Стравінських. 

У 1994 році в Луцьку було проведено перший міжнародний фестиваль кла-
сичної музики "Стравінський та Україна"10 (на той час єдиний на Волині, який 
пропагував класичну музику) і відкрито музей-садибу Ігоря Стравінського в Ус-
тилузі (перша музейна експозиція почала діяти з 1990 року). Тоді ж у Луцьку бу-
ла проведена міжнародна науково-практична конференція "Стравінський та 
Україна", яка стала каталізатором розвитку вітчизняної наукової "стравініани". У 
цьому руслі почали з’являтися й нові дослідження, пов’язані з родиною Стравін-
ських. У збірці матеріалів конференції 1994 року (вийшла друком у 1996 р.) [17] 
надруковані, зокрема, наукові розвідки "Стравінський та Україна" А. Терещенко, 
"Розповіді старожилів Устилуга про Стравінського та його оточення" 
М. Лобанова, "Бібліографічні аспекти дослідження спадщини І. Стравінського в 
Україні" В. Шульгіної та ін. 

Нові свідчення про життя сім’ї Стравінських з’являються на початку ХХІ 
століття. У 2000 році в Москві побачив світ словник "Отечественные певцы: 1750–
1917" О. Пружанського [13], де вміщена найбільш повна на сьогодні енциклопе-
дично-інформативна стаття про Ф. Г. Стравінського (максимально зібрано біогра-
фічні матеріали, подано повний перелік ролей та вказано вичерпний список 
публікацій про артиста в пресі). В Україні оприлюднюються матеріали, пов’язані з 
періодом роботи Ф. Стравінського у Києві – зокрема, цікаві факти, вибрані з пе-
ріодики ХІХ століття, пов’язані з історією Київського оперного театру, знаходимо 
у книзі Олени Зінькевич "Концерт и парк на крутояре" [5]. 

Не відомі раніше київські сторінки життя сім’ї Стравінських розкрито у 
статті співробітниці Музею історії Києва, науковця, історика Ольги Друг 
"Музыкальная история одной усадьбы в Липках" [4]. На особливу увагу заслуго-
вують, на наш погляд, публікації луцького краєзнавця, історика Олени Огнєвої – 
на сторінках її статей знаходимо спроби дослідження роду Стравінських. 
Віднайдені нові свідчення про перебування Ф. Стравінського на Україні опуб-
ліковані, зокрема, у статті О. Огнєвої "Матеріали Волинського архіву про Ус-
тилузький маєток Носенків – Бєлянкіних – Стравинських" [12]. Як бачимо, не 
лише музикознавці залучаються останнім часом до вивчення життя та творчості 
видатного співака. 
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Унікальним джерелом дослідження особистості Ф. Стравінського та розумін-
ня тогочасної епохи стали його щоденні записи у "Розрахункових книгах". Деталь-
ний облік, який вів Федір Стравінський щодо усіх фінансових прибутків та витрат, 
дозволив історику і соціологу Леоніду Сухорукову у статті "Одна неделя из жизни 
певца Мариинского театра (по материалам расходных книг Ф. И. Стравинского)" 
[18] зробити спробу реконструції життя та побуту людини того часу. 

Сьогодні інтерес до творчості Ф. Стравінського все більше зростає серед 
музикознавців11, адже ґрунтовного монографічного дослідження, присвяченого 
співаку, до тепер не існує. Особливу увагу з огляду на це викликала стаття Анни 
Виноградової "Криминальная история с рукописью, или Следствие ведет… 
музыковед" [3], де авторка аналізує причини малодослідженості творчої біогра-
фії Ф. Г. Стравінського та розкриває факти з історії написання монографії про 
артиста Едуардом Старком ще на початку ХХ століття. Публікація являє собою 
дійсно "розслідування" долі рукопису. 

Підсумовуючи аналіз наукової та джерельної бази дослідження зазначеної 
теми (статті у періодичних виданнях за життя артиста та після його смерті, спо-
гади сучасників та представників роду Стравінських, проблемні статті, пов’язані 
з постаттю митця), доходимо висновку про нерівномірну у різні часи зацікавле-
ність постаттю співака. Велика кількість різноманітних публікацій, що з’явилися 
останнім часом, свідчить про зростання інтересу до особистості та творчої пос-
таті Ф. Стравінського, який виявляють науковці різних галузей (серед сучасних: 
Алла Терещенко, Олена Зінькевич, Анна Виноградова, – музикознавці; Ольга 
Друг, Олена Огнєва, Надія Онищенко – історики-краєзнавці; Леонід Сухоруков 
– історик і соціолог та ін.). Разом з тим констатуємо відсутність монографічно-
го дослідження, яке включало б повну характеристику різноманітної творчої ді-
яльності артиста та узагальнило б усі відомі та віднайдені архівні документи – 
свідоцтва життя та діяльності митця. 

На шляху до відродження пам’яті про Ф. Стравінського особливу цінність, 
безперечно, складають архівні матеріали, які вдалося знайти на території 
України – у містах, з якими був пов'язаний співак. Зокрема, це Ніжин, де 
Ф. Стравінський навчався у гімназії (1859–1861), у Ліцеї князя О. Безбородька 
(1868–1869), та Київ, де починався творчий шлях митця (1873–1876). Важливими 
для підтвердження багатогранних українських зв’язків Ф. Стравінського стали і 
документи, що підтверджують спілкування артиста з видатними діячами україн-
ської культури, зокрема з М. Лисенком; а також знахідки нових свідчень про 
родинні зв’язки співака на Україні. 

Лише достовірні архівні документи дозволять розкрити мало відомі сторін-
ки українських зв’язків Ф. Г. Стравінського – артиста, співака та художника, ос-
новоположника талановитої мистецької родини, який, безперечно, посідає вагоме 
місце в ряду діячів, що відіграли вагому роль у розбудові вітчизняної музичної, 
зокрема, оперної культури. 
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Примітки 
 
1 Цитати у статті наведено мовою оригіналу, з метою збереження стилістики тексту 

першоджерела. 
2 Коптяєв Олександр Петрович (1868–1941) – російський музичний критик і композитор. 

У 1892 р. закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Музиці навчався при-
ватно у 1886–1893 рр. Викладав естетику на музичних курсах (1905 p.). Критичну діяльність 
розпочав у 1893 р. Друкувався у виданнях "Северный вестник","Русская музыкальная газета", 
"Cosmopolis", "Вестник иностранной литературы", "Мир Искусства", "Санкт-Петербургские 
ведомости", "Русь". 

3 Тут і далі РМГ – Русская музыкальная газета. 
4 Соловйов Микола Феомпемптович (1846–1916) – російський музичний критик, педа-

гог, композитор, музично-громадський діяч. У 1872 р. закінчив Петербурзьку консерваторію. 
У 1872–1906 рр. – викладач консерваторії (з 1885 – професор), вів курси композиції, історії та 
теорії музики. У 1878 р. в якості делегата РМТ брав участь у Паризькій всесвітній виставці. 
Музично-критичну діяльність почав у 1869 р. Співпрацював з журналами "Всемирная иллюст-
рация", "Музыкальный сезон", "Музыкальный листок", "Музыкальный мир", "Нувеллист", 
"Свет", "Нива", "Ежегодник императорских театров"; газетами "Биржевые ведомости", "Санкт-
Петербургские ведомости", "Новое время", "Новости" та ін. Був редактором музичного відділу 
Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона. 

5 Фіндейзен Микола Федорович (1868–1928) – російський музикознавець, музичний 
критик, журналіст, видавець. Навчався у Санкт-Петербурзькому комерційному училищі, му-
зичну освіту здобував приватно. З 1894 по 1918 рр. – засновник, головний редактор та вида-
вець "Русской музыкальной газеты". 

6 Ліхачов Володимир Сергійович (1849–1910) – російський поет і перекладач. Надру-
кував ужурналі "Театр и искусство" (1909, № 5) спогади, у яких паплюжив творчість 
Ф. Стравінського, що викликало відповідну протестну реакцію редакції РМГ. 

7 Старк Едуард Олександрович (псевдонім Зігфрід), (1874–1942) – російський музичний 
критик та мистецтвознавець, випускник Санкт-Петербурзького університету. Літературно-
критичну діяльність почав у 1901 р., співпрацював з журналами "Театр и искусство", "Обозрение 
театров", "Ежегодник Императорских Театров", а також петербурзькими газетами (до 1917 ро-
ку). Після революції успішно друкувався у радянських журналах "Жизнь искусства", "Советское 
искусство", "Театр и музыка", газетах "Россия", "Петроградский курьер" та ін. Писав музичні 
огляди, рецензії на музично-театральні спектаклі, критичні статті про творчість композиторів і 
виконавців: П. Чайковського, М. Глінку, Ф. Шаляпіна, Ф. Стравінського, Л. Собінова та ін. Бли-
зько знав та спілкувався з сім’єю Стравінських. Товаришував з найстаршим сином 
Ф. Стравінського Романом, разом з ним навчався у Санкт-Петербурзькій гімназії та Санкт-
Петербурзькому університеті на юридичному факультеті. 

8 Єфремов Петро Олександрович (1830 –1907) – відомий російський бібліофіл, бібліо-
граф, редактор, літературознавець, видавець, історик російської літератури, публікатор та 
коментатор творів російських класиків. Директор Санкт-Петербурзької ощадної каси та 
Державного банку. 

9 Стравінська Ксенія Юріївна – дочка Юрія Федоровича Стравінського, сина Федора 
Гнатовича. 

10 У травні-червні 2014 року відбувся вже одинадцятий такий фестиваль. 
11 Зокрема, документи з київських та ніжинського архівів опубліковані у статтях: 

В. Редя, О. Співаченко. Федір Стравінський: українські сторінки життя та творчості (Музика. – 
2013. – № 6); В. Редя, О. Співаченко. "Успіх його йшов сrescendo…" (київський період у 
творчій кар’єрі Федора Стравінського) (Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 27. – 
К., 2015). 
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СЦЕНОГРАФІЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА  
ДО ОПЕРИ "ПЕРЕМОГА НАД СОНЦЕМ"  

ЯК ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ОДЯГУ 
 
Розглянуто сценографію К. Малевича до опери М. Матюшина "Перемога над сон-

цем", що є цінним матеріалом для розробки сучасних колекцій одягу. Проаналізовано ескізи 
костюмів та декорацій, що стали прототипами нових форм, кольорових поєднань, стилі-
стичних трансформацій дизайну одягу. Виявлено значення авангардних ідей К. Малевича, 
постійне звернення до яких набуло значення тенденції, підтриманої провідними дизайнерами 
моди ХХ – початку ХХІ століть. 

Ключові слова: формотворення, авангардизм, супрематизм, геометризм, колористика, 
дизайн одягу, мінімалізм. 

 
Коропенко Марианна Владимировна, соискатель кафедры теории и истории ис-

кусств Киевского национального университета культуры и искусств. 
Сценография Казимира Малевича к опере "Победа над солнцем" как источник 

идей современного дизайна одежды. 
Рассмотрено сценографию К. Малевича к опере М. Матюшина "Победа над солнцем", 

являющуюся сегодня ценным материалом для разработки современных коллекций одежды. 
Проанализированы эскизы костюмов и декораций, ставшие прототипами новых форм, 
цветовых соединений, стилистических трансформаций дизайна одежды. Выявлено значение 
авангардных идей К. Малевича, постоянное обращение к которым приобрело значение тен-
денции, поддерживаемой ведущими дизайнерами моды ХХ – начала ХХІ столетий. 

Ключевые слова: формообразование, авнгардизм, супрематизм, геометризм, колористика, 
дизайн одежды, минимализм. 

 
Koropenko Marianna, PhD-candidate of the theory and history of arts chair, Kyiv National 

University of Сulture and Аrts. 
Set design by Kazimir Malevich to the opera "Victory over the Sun" as a source of 

inspiration in modern design clothes. 
The article discusses the scenography of K. Malevich to the M. Matyushin’s opera "Victory 

over the Sun", which today is a valuable material for the development of modern clothing collections. 
Costumes and scenery, which became the prototype of new forms, color compounds, stylistic 
transformation of fashion design, are analyzed. It revealed the importance of the avant-garde ideas 
of K. Malevich, the constant reference to which acquired value trends supported by leading fashion 
designers of the XX–XXI century. 

Key words: morphogenesis, avant-garde, suprematism, geometrism, coloring, fashion design, 
minimalism. 
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Творчість Казимира Малевича впродовж ХХ століття залишається темою, 
яка постійно обговорюється у наукових працях. Унікальним творчим досягненням 
митця вважається винайдення ним власного художнього стилю супрематизму, 
головним символом якого є картина "Чорний квадрат". На початку 2016 року 
світова спільнота відзначила 100-ліття цієї знакової картини, яка вперше була 
показана на футуристичній виставці "0,10" у Петербурзі 19 грудня 1915 року 
(1 січня 1916 р. за новим стилем). "Чорний квадрат" був преставлений поряд з 
картинами "Чорне коло" та "Чорний хрест" як основними формами супрема-
тизму. На тлі численних обговорювань "Чорного квадрата" чимало уваги при-
діляється факту виникнення ідеї "чотирикутника" в 1913 році у розроблених 
К. Малевичем ескізах декорацій до футуристичної опери М. Матюшина та 
О. Кручених "Перемога над сонцем". Художник писав у своїх теоретичних пра-
цях, що супрематизм виник у 1913 році, і вже тоді викликав бурхливу реакцію 
критиків [9, 50]. 

Сценографія Малевича образно та концептуально абсолютно відповідала 
змісту опери й відображала художню парадигму самого митця. За задумом, ге-
рої опери прагнули змін, руйнації застарілих канонів, побудови усього нового. 
Опера була покликана спровокувати вибух різних емоцій: "Спектакль, призна-
чений підірвати вульгарність громадського смаку, націлений був перш за все на 
вселенський скандал – і публіка негайно відгукнулася на цю художницьку про-
вокацію" [13, 256]. Театральна вистава стала відображенням загальних суспіль-
них змін початку ХХ століття, певним вектором розвитку творчого інтелекту. 
Це не тільки веселе футуристичне дійство, а й пропозиція нової форми свідомості, 
спрощена демонстрація незворотності інновацій нового часу [6, 123-124]. 

Водночас із розвитком течій авангардного мистецтва, на початку ХХ сто-
ліття відбувалося становлення, розвиток нової потужної індустрії – вироб-
ництва модного одягу. Суспільству були запропоновані кардинальні зміні в 
одязі, його формах, об`ємі, довжині, загальній стилістиці. Чоловічий та жіночий 
одяг став більш спрощеним за кроєм та кількістю оздоблення, самовираження 
через певний стиль в одязі одержало помітної популярності та стало співзвуч-
ним бурхливому розвитку технологій [3, 216-220]. Сценографія К. Малевича до 
опери "Перемога над сонцем" виглядає непрямим візуальним витоком ідей для 
виробників одягу, можливістю для модельєрів, завдяки розвитку фешн індустрії 
та зростанню кількості модних пропозицій, створювати вражаючі стильові об-
рази одягу на основі футуристичних образів даної вистави. 

Вивченню авангардного мистецтва, зокрема, творчості К. Малевича при-
свячено чимало наукових робіт. Дослідження здебільшого зосереджуються 
навколо творчої концепції та живописної техніки митця. Так, масштабна моно-
графія Ж.-К. Маркаде містить докладний аналіз періодів творчості та життєвого 
шляху К. Малевича [10]. У праці Суна Кук Ін творчість Малевича розглянуто з 
позиції метафізики мистецтва, виявлено високий рівень теоретичних досягнень 
митця на рівні сучасної філософії [14]. У дисертаційній роботі Г. Губанової 
здійснено комплексний культурно-історичний аналіз опери "Перемога над сон-
цем" та синтезу візуально-вербальної семантики образів вистави [5]. В. Редя у 
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статті "‛Вой пугалей, треск взорвалей’, или Тайна черного квадрата", в межах 
аналізу синтезу мистецтв на засадах алогізму, констатує зародження ідеї 
супрематизму в ескізах декорацій до опери "Перемога над сонцем" [13]. 
Є. Ковтун у статті "‛Перемога над сонцем’ – початок супрематизму" позиціонує 
дану футуристичну оперу як народження нової ідеї для передачі мистецької 
думки, розглядає комплекс новітніх художніх засобів, якими скористалися на-
ступники митців-авангардистів початку ХХ століття [6]. 

Історія та закономірності розвитку світової системи створення модного 
одягу також привертають увагу дослідників. Навчальний посібник Е. Андросо-
вої докладно тлумачить принципи та механізми художнього проектування 
моделей одягу, а саме основи композиції костюма [1]. Група японських спеціа-
лістів, представників музею костюма Кіото, на чолі з Акіко Фукай, представила 
ілюстроване видання колекції музею з дослідженням розвитку моди (з ХVIII по 
ХХ століття включно) [2]. Особблива увага нами була приділена результатам 
дослідження І. Kорягіна, де попри висвітлення суто технологічних питань про-
ектування промислових колекцій одягу, окремий розділ присвячено визначен-
ню гармонійних кольорових поєднань для проектних моделей одягу [7]. 

Відсутність дослідницьких праць стосовно чинників впливу на образотво-
рення в сучасному дизайні одягу спонукає до започаткування вивчення даного пи-
тання в аспекті використання модельєрами елементів авангардного мистецтва. 
Мета даної публікації, з огляду на високий рівень уваги до творчої спадщини 
К. Малевича, надзвичайну виразність створених ним образів, – дослідити сцено-
графію до опери М. Матюшина "Перемога над сонцем" та виявити ознаки впливу 
образів даної вистави на формування стилістики в сучасних колекціях одягу. 

У 1913 році в Петербурзі відбулася прем’єра футуристичної вистави-
опери "Перемога над сонцем" (автори М. Матюшин, О. Кручених та К. Мале-
вич, за участю В. Хлєбнікова у написанні прологу). За відсутності належного 
фінансування, оперу було продемонстровано лише двічі у Петербурзі, а на-
ступного разу у Вітебську у 1920 році. У виставі було оспівано ідею побудови 
нового життя, прокладання шляху до майбутнього через руйнацію нібито за-
старілих законів природи під впливом панівного технічного розвитку. Лібретто, 
музика та образи було розроблено на засадах алогізму, спротиву усьому тради-
ційному та проголошення нового, футуристичного світу. Перемогу над сонцем 
було трактовано як перемогу над минулим, а замість традиційного зображення 
сонця в декораціях виник чотирикутник – прототип "Чорного квадрата" [10, 113]. 

Наступні спроби відновити оперу виникали у 1980-ті та 1990-ті роки у 
Ленінграді, Відні, Лондоні. До століття прем`єри опери, у 2013 році москов-
ський театр Стаса Наміна здійснив постановку вистави з докладним відтворен-
ням декорацій і костюмів за ескізами Малевича [15]. Грандіозність даного 
дійства важлива не лише в загальному русі відновлення традицій авангардного 
мистецтва, а й у надзвичайно вдалій роботі по візуалізації легендарного витво-
ру театрального мистецтва. Через сто років після прем’єри скандальної вистави 
можна зануритись у її дивовижну атмосферу, спостерігаючи за героями,що ру-
хаються по сцені, немов живі ескізи К. Малевича. 
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Слід констатувати, що костюми "переможців над сонцем" у варіанті поста-
новки 2013 року виконані з достатньою точністю, відповідно до оригінальних ес-
кізів автора. Збережене відчуття штучності геометричних деталей, адже очевидно, 
що були задіяні щільні матеріали на кшталт картону чи пластику. Гротескна фор-
ма костюмів посилює ефект руйнівної ідеї вистави, підкреслює ступінь стремління 
героїв позбутися застарілих норм та досягти чогось абсолютно нового, сучасного, 
вільного. В даному контексті виникає аналогія з переформатуванням напрямку 
моди у 60-ті роки минулого століття, коли післявоєнна спроба Крістіана Діора 
впровадити стиль в одязі "нью лук", з його над жіночними моделями, відійшла на 
другий план після серії кардинально інших стильових пропозицій від креативних 
модельєрів кінця 50-х – початку 60-х років. Так, Пьєр Карден і Андре Курреж в 
60-ті роки одними з перших почали створювати кардинально нові моделі одягу у 
знаменитих "космічних" колекціях, які так само, як і ескізи Малевича, назавжди 
одержали визначення авангардних і геометричних [3; 217, 267]. 

У другій половині ХХ століття, з розвитком фешн індустрії та появою 
численних імен видатних дизайнерів, певна частка творців європейської та 
американської моди обрали для власного творчого іміджу саме авангардну сти-
лістику, з акцентом на геометричність і мінімалістичність та з огляду на висо-
кий рівень успішності таких колекцій одягу на головних світових подіумах. 

На тлі розвиненої системи модного бізнесу в європейських країнах та США, 
український дизайн одягу сягнув помітного розвитку наприкінці 1990-х років. У 
1997 році було започатковано постійно діючий гучний проект – Український 
тиждень моди (Ukrainian Fashion Week), який оголосив світу імена талановитих 
українських дизайнерів: Андре Тан (ANDRE TAN), Анна Бублик (Anna Bublik), 
Олександр Гапчук (Alexandr Gapchuk),Олексій Залевський (Zalevskiy), Ірина Ка-
равай (KARAVAY), Вікторія Гресь (Victoria Gres), Віктор Анісімов (ANISIMOV), 
Лілія Пустовіт (POUSTOVIT). Даний регулярний захід, окрім визнаних, імени-
тих майстрів, щороку дає можливість заявити про себе численним молодим ук-
раїнським дизайнерам та представникам модної індустрії місце серед відомих 
світових подіумів країн Європи та США [14]. 

Починаючи з другої половини ХХ століття, спрямованість тенденцій сві-
тової моди суттєво відхилилася від складних у виробництві, надзвичайно доро-
гих моделей от-кутюр (фр. Haute Couture – "висока мода") у бік спрощених 
колекцій масового виробництва прет-а-порте (фр. prêt-à-porte – "готовий до но-
сіння") – для продажу в магазинах, та прет-а-порте де люкс – виготовлених з 
більш коштовних матеріалів та призначених для демонстрації на подіумах. 
Одяг прет-а-порте передбачає відсутність складних форм, мінімум або відсут-
ність декору, виразність кольору та високий рівень функціональності. Ритм су-
часного життя продиктував суспільству умови зручності та економічності 
одягу, а практика масового виробництва в модному бізнесі виявила високу при-
бутковість нескладних, проте ефектних та функціональних моделей [3, 302-303]. 

Колекції прет-а-порте проектуються у різних стилях, але найбільшим по-
питом користуються моделі одягу в стилі мінімалізму і геометризму – міні-
мальна кількість конструктивних ліній, деталей, оздоблення. Чимале значення 
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має кольорове рішення проектної колекції та асиметрія композиції. Виразні ко-
льори гладко фарбованих матеріалів, їх контрастні поєднання або чорно-білий 
варіант проектної розробки часто вирішують успішність дизайнерських образів. 

Незмінним залишається звертання дизайнерів одягу до художніх образів, 
особливо мистецтва авангарду, де часто композиція побудована саме на вираз-
ності контрастних кольорів, простоті форм, порушенні традицій і правил ство-
рення образів. Сценографія К. Малевича до опери "Перемога над сонцем", на 
думку мистецтвознавців і за твердженням самого митця, є протосупрематиз-
мом, першоідеєю нового мистецького стилю. В ескізах костюмів Малевича 
очевидна наявність спрощеності форм, геометричність, контрастні кольорові 
поєднання, лаконічне оздоблення – саме ті ознаки, що часто використовують 
виробники авангардних колекцій одягу, – це наштовхує на думку про системне 
або підсвідоме звернення модельєрів до театральних образів митця. 

Згідно правил проектування костюму, розробка одягу будь-якої форми 
базується на основних характеристиках композиції – таких, як силует, об`єм, 
колорит, характер або відсутність оздоблення, симетрія/асиметрія. Комплекс 
ознак цілком формує стиль та образ проектованого об`єкту, а натхненне джере-
ло обумовлює певну змістовність образу; обрані елементи композиції набува-
ють об`єднання навколо обраної ідеї [1, 10-11]. 

Ескізи костюмів сценографії К. Малевича збереглися у кількості двадцяти 
в музеї театрального мистецтва Петербургу і є повністю придатними до творчої 
трансформації у моделі одягу [10, 118]. Найхарактерніші з них візуально легко 
запам`ятовуються навіть при поверхневому ознайомленні з творчістю Малеви-
ча: Дехто Зловмисний, Спортсмен, Атлет майбутнього, Боягуз, Неприятель, 
Поховальник, Нова людина, Читач, Забіяка, Товстун (рис. 1). 
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Рис. 1. Найбільш характерні образи ескізів К. Малевича 
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Не дивно, що такий виразний натхненний матеріал знаходить втілення у 
фешн дизайні. Використаними у проектуванні сучасного одягу виявляються як 
суцільні варіанти образів костюмів Малевича, так і вибіркові елементи форм, 
кольору, оздоблення. Після перших серій авангардних колекцій 60-70-х років 
минулого століття, у 80-ті роки спостерігається потужна тенденція до викори-
стання у проектуванні моделей одягу насиченого геометричного декору у яскра-
вих, штучних кольорах – рожевому, жовтому, бірюзовому, червоному, зеленому 
та ін. (рис. 2). Також характерною ознакою моди того періоду є одяг збільшеного 
об`єму з характерно розширеною лінією плечей. Блузи, жакети, пальта з непомір-
но великими плечима можна побачити у кінофільмах 1980-х років. 
 

 
 

Рис. 2. Мода 1980-х рр. 
 
Мода на яскраві спектральні кольори перейшла й у 90-ті роки, коли візи-

тівкою часу стали чоловічі піджаки малинового, червоного, вишневого, поде-
куди жовтого або смарагдового кольорів. Підсиленням образу слугувала 
квітчаста чоловіча сорочка та золотий ланцюг навколо шиї. З огляду на певну 
театральність такого образу, можна провести аналогію з костюмами героїв опе-
ри "Перемога над сонцем" – Когось Зловмисного, Боягуза, Товстуна (рис. 1). 

Іншим характерним явищем в одязі 90-х років, внаслідок численних ди-
зайн пропозицій провідних осередків моди того часу, є спортивний одяг з гео-
метричним оздобленням. Велика кількість діагональних декоративних ліній та 
комбінація трьох-п`яти яскравих кольорів у спортивних куртках прямо вказує 
на джерело ідеї – супрематизм (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Спортивний одяг в стилі супрематизму 
 
Сміливі ідеї з модних подіумів Європи та Америки наприкінці ХХ століт-

тя були охоче сприйняті суспільством, і започатковані в середині століття нова-
торські пошуки у дизайні одягу були продовжені численними модельєрами з 



Питання культурології, історії та теорії культури ________Коропенко М. В. 

 142 

різних країн світу. На початку ХХІ століття головними осередками розвитку 
світової моди залишаються провідні країни Європи та США. Помітний відсоток 
модних показів продовжують традицію демонстрації геометризованих колекцій 
одягу. Звертання до творчості К. Малевича можна простежити як у комбінуван-
ні кольорових геометричних деталей продемонстрованих моделей, так і у чор-
но-білому варіанті дизайну (виникає аналогія з образністю відомої сценографії 
К. Малевича). Згідно публікацій журналу VOGUE, ефектні геометризовані 
колекції останніми сезонами моди у Парижі демонструють французька марка 
модного одягу Поля Ка (Paule Ka): колекції осінь-зима 2013/14 та 2015/16; 
Модний Дім Кензо (Kenzo): колекції осінь-зима 2015/16 та весна-літо 2016; 
австралійський дизайнер Тоні Матічевскі (Maticevski): колекція осінь-зима 
2016/17. На сезонах моди в Лондоні характерні колекції показали сербська ди-
зайнера Роксанда Ілінчич (Roksanda): колекції осінь-зима 2014/15, весна-літо 
2015 та 2016; Дім моди Александр Маккуин (Alexander McQueen): колекція 
весна-літо 2015; британський дизайнер турецького походження Хусейн Чалаян 
(Hussein Chalayan): колекції весна-літо 2007, 2014, 2016 та осінь-зима 2015/16. 
У Мілані достатньо виразні авангардні колекції показали успішні італійські 
бренди Айсберг (Iceberg) – осінь-зима 2016-17 та Марні (Marni) – осінь-зима 
2016/17. Серед американських колекцій тижнів моди у Нью-Йорку можна ви-
окремити колекцію Джошуа Гут (JoshuaGoot) весна-літо 2016 (Resort) та Рози 
Ассулин (RosieAssoulin) осінь-зима 2016/17 (рис. 4) [17]. 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 4. Вибіркові приклади трансформації образів К. Малевича  
на подіумах Парижу, Лондону, Мілану, Нью-Йорку 
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Україна, як порівняно молодий сучасний центр фешн бізнесу, посідає 
пристойний рівень у європейському світі моди. Український тиждень моди 
(UkrainianFashionWeek) орієнтований на покази дизайнерських колекцій прет-а-
порте, що обумовлює можливість для авторів розробляти спрощені, проте ви-
довищні проекти для показу [16]. Українські сезони моди останніх років дово-
дять високий рівень розвитку національного дизайну одягу. Колекції високого 
творчого та технологічного рівня продемонстрували як визнані українські 
дизайнери, так і молоді модельєри-початківці. Значну частку представлених 
колекцій створено за всесвітньо трендовими принципами мінімалізму, авангар-
дизму та геометризму. У більшості розглянутих прикладів українських колек-
цій можна угледіти опосередковане звертання авторів розробок до творчості 
К. Малевича або відверте креативне бачення образів митця, зокрема, ескізів 
костюмів до опери "Перемога над сонцем". Серед проаналізованих проектів є 
колекції осінь-зима 2015/16 та вена-літо 2016 модного бренду Ідол (IDOL) 
Сержа Смоліна, Світлани Бевзи (BEVZA) осінь-зима 2015/16, Вікторії Гресь 
(VictoriaGres) вена-літо 2015, Олени Голець (Elena GOLETS) осінь-зима 
2015/16, Валерії Ковальської (ValeryKovalska) осінь-зима 2015/16, Лілії Пусто-
віт (POUSTOVIT) осінь-зима 2015/16, Тараса Воліна (TARASVOLYN) осінь-
зима 2015/16. На спеціальному показі для молодих спеціалістів FreshFashion 
2014/15 цікаві колекції показали Лілія Литковська (Litkovskaya) та Іван Фролов 
(FROLOV); у межах програми Holiday Fashion Week 2014/15 круїзні колекції 
представили Яна Беляєва (Yana Belyaeva) та Іван Фролов (FROLOV) (рис. 5) [156]. 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Вибіркові приклади моделей українських дизайнерів  
в геометричному стилі 

 
Отже, за результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що 

ескізи сценографії К. Малевича до опери "Перемога над сонцем" та ескізи деко-
рацій створені автором з гротескним перебільшенням, в унісон з лейтмотивом 
провідної ідеї вистави, і саме тому виглядають посібником з розробки геомет-
ричних, авангардних колекцій одягу. Модельєри продукують образи майбутніх 
колекцій методом прямої стилізації костюмів героїв опери або підсвідомо вико-
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ристовують форми та елементи заздалегідь побаченого виразного, натхненного 
матеріалу, мотив якого навмання застосовують у власних ескізах одягу. 

Попит на одяг в авангардному стилі стимулює дизайнерів до розробки яск-
равих, лаконічних образів із використанням геометричних форм. Часто впізнава-
ним є непряме звернення авторів авангардних колекцій з ознаками геометричності 
до творчості К. Малевича, а саме до протосупрематичних образів костюмів до 
опери "Перемога над сонцем". В окремих випадках колекції одягу свідомо (за за-
думом і назвою) присвячені художньому стилю супрематизм. 
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ЖІНКИ-ФОТОГРАФИ ТА ЇХ ВНЕСОК У РОЗВИТОК  
ФОТОМИСТЕЦТВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 

 
У статті розглянуто роль жінок-фотографів на етапі зародження та становлення 

фотографії як засобу відображення буття ХІХ століття. Визначено їх художній та тех-
нічний внесок у початковий етап розвитку фотомистецтва. Зазначено особисті досягнення 
перших жінок-фотографів, які дістали успіху на цьому терені, проаналізовані передумови 
успіху у галузі фотографії. 

Ключові слова: фотографія, мистецтво, жінка-фотограф, розвиток фотомис-
тецтва, портрет, фотохудожник, фотографічний процес. 

 
Джишиашвили Елена Владимировна, аcсистент кафедры операторского мастерства 

и фотоискусства Киевского национального университета культуры и искусства. 
Женщины-фотографы и их вклад в развитие фотоискусства ХІХ – начала ХХ сто-

летий. 
В статье рассмотрена роль женщин-фотографов на этапе зарождения и становле-

ния фотографии как средства отображения бытия ХІХ века. Определены их 
художественный и технический вклад в начальный этап развития фотоискусства. 
Отмечены личные достижения первых женщин, добившихся успеха на данном поприще, 
проанализированны предпосылки успеха в области фотографии. 

Ключевые слова: фотография, искусство, женщина-фотограф, развитие фотоис-
кусства, портрет, фотохудожник, фотографический процесс. 

 
Dzyshyashvili Elena, assistant of the department of camera skill and photo art of Kyiv 

National University of Culture and Arts.  
Women photographers and their contribution to the development of photographic art 

of the XIX – early XX century. 
The article analyzes the role of women photographers at the stage of the origination and 

formation of the photo being a display mean for the reality of XIX century. Their artistic and 
technical contribution to the art of photography in the early stage of development are defined. The 
personal achievements of the first women who have achieved success in this field, are reviewed. The 
prerequisites for their success in the photos are analyzed. 

Key words: photography, art, female photographer, photo art development, portrait, fine art, 
photographic process. 

 
Роль жінки у розвитку фотомистецтва не є проблемою, широко обгово-

рюваною у науковій літературі. Нечисленні звернення до такої теми належать 
до другорядної інформації, що супроводжує сюжети різного спрямування. Пе-
реважно це статті, огляди та репортажі у періодичній пресі, яка надає інформа-
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цію про виставки або презентації жінок-фотографів, де короткі біографічні 
включення є частиною добірок про мистецтво фотографії. Водночас, досягнен-
ня жінок у фотомистецтві є достатньо значними та вагомими. Внесок жіноцтва 
в історію цього мистецтва є підставою для сучасного вивчення та аналізу. Зок-
рема, це стосується періоду появи фотографії та виявлення у ньому ролі жінок-
фотографів, які внесли свій вклад у фотомистецтво. Впорядкування та узагаль-
нення такого матеріалу є метою і завданням даної статті. 

Згадки про жінок, причетних до мистецтва фотографії на початку її появи 
і першому етапі розвитку, є досить обмеженими, адже винахідниками фотогра-
фії вважають чоловіків – французів Ж. М. Ньєпса, Л. Ж. Дагера та англійця 
Ф. Талбота, а автором приладу для створення дагеротипів – Жака Луї Манде 
Дагера. Показаний на засіданні Паризької Академії наук 7 січня 1839 року про-
цес відтворення зображень "механічним" способом за принципом "камери-
обскура" (лат. "темна кімната") засвідчив появу фотографії [2,13]. 

Обмежена кількість жінок у фотопроцесі ХІХ століття пояснюється 
об’єктивними та суб’єктивними причинами. В умовах панування в суспільстві 
консервативно-патріархальної концепції правове становище жінок характери-
зувалося слабкою соціально-правовою захищеністю, відсутністю політичних 
прав, неможливістю вільно обирати професію, реалізувати свої професійні 
знання. Обмежені були жінки і в отриманні освіти. 

Також не сприяли участі жінок у фотопроцесі деякі його технічні особли-
вості. Фотопластини проявляли відразу після експонування, громіздке облад-
нання для зйомки за межами студії – камера, дерев'яний штатив, пластини, 
хімікати – потрібно було возити з собою. Не маючи певного рівня знань у галузі 
хімії, техніки, які в той час традиційно прищеплювалися лише представникам 
чоловічої статі, жінки не мали й передумов для експериментів з "камерою-
обскурою". Однак, коли у 1840-ві роки комплект фотообладнання став легшим і 
доступним для придбання, його могли купити всі охочі, в тому числі й жінки. 

Попри те, що фотографія виявилася складною справою навіть для чолові-
ків – як справа що потребувала знань у сфері техніки і хімії, навичок поводжен-
ня з фототехнікою, наявності вільного часу, фінансових вкладень (комплект 
фотообладнання коштував близько 300 франків – робочий, наприклад, одержу-
вав їх за 100 днів роботи), жінки від самої появи фотографії у той чи інший 
спосіб залучалися до її творення [2, 25]. Так, фотографу Роберту Тітлеру, який 
робив зйомки руїн в Індії, що залишилися після повстання найманих солдатів у 
1858 році, допомагала як асистент його дружина Харрієт. Їх спільна робота ма-
ла гучний успіх, хоча в архівах згадується лмше одне ім'я – Роберта. Француз 
Андре Діздері, що запатентував техніку виготовлення фотокарток розміром 
10x6 см, відомих як "візитівки", також працював разом із дружиною Елізабет. 
Будучи повноправним партнером чоловіка, після його смерті Елізабет продов-
жила їхню справу і успішно працювала у Парижі до 1878 року. Натомість, у 
свідоцтві про смерть значилося: "Безробітна, 61 рік" [4]. 

Першою жінкою, яка досягла успіхів у фотографії, стала англійка Ганна 
Аткінс, уроджена Анна Чілдрен (Anna Atkins, 1799–1871), за фахом ботанік-
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дослідник. Вона була єдиною дочкою вченого, члена Королівського наукового 
товариства Джона Чілдрена. Її мати померла при пологах. Займаючись вихо-
ванням доньки, батько-учений не перешкоджав захопленню Ганни наукою, яке 
їй передалося у спадок: замість того, щоб займатися господарством і світськими 
заходами, вона сиділа в лабораторії. Найбільше її цікавила морська фауна. Ган-
на також вивчала малювання та різні художні техніки, зокрема, літографію. У 
1823 році вона створила 200 ілюстрацій для зробленого її батьком перекладу 
однієї з праць Ламарка [1, 12]. 

Зайнявшись науковими дослідженнями самостійно, Г. Аткінс підтриму-
вала зв’язки з багатьма британськими вченими, зокрема, із Вільямом Фоксом 
Талботом. Внаслідок дружби з фізиком Джоном Гершелем, який відкрив у 1839 ро-
ці новий спосіб монохромного фотографічного друку – ціанотопію, – Ганна про-
тягом року досконало оволоділа цим методом і стала використовувати його для 
створення зображень різних наукових явищ та об'єктів. Свої фотографії вона ро-
била так званим "безкамерним" способом: розміщувала водорості на аркуші папе-
ру, вкритому солями заліза, після чого експонувала його у променях сонячного 
світла. Після промивання паперів виходило біле зображення водоростей на бла-
китному тлі. Грунтуючись на роботі У. Г. Гарвея "Manual of British Algae" (1841), 
у 1841 році вона також випустила альбом фотографій "Британські водорості: ціа-
нотипні враження", в якому вперше ілюстраціями були зображення, зроблені на 
основі фотографічних технологій. З дванадцяти примірників цієї книги-альбому 
один зберігається в Національному музеї ЗМІ в Бредфорді. 

У період з 1843 по 1853 роки Ганна Аткінс підготувала ще 12 видань. Се-
ред них – "The Perils of Fashion" (1852), "Memoir Of JG Children" (1853), "A Page 
from the Peerage" (1863) та інші. В цілому їй належать 389 озаглавлених фото-
грам з додатковими аркушами наукових пояснень [3]. У 1854 році з’явилася но-
ва книга з ботаніки, ілюстрована Г. Аткінс фотороботами – "Cyanotypes of 
British and Foreign Flowering Plants and Ferns". Варто наголосити, що в той час, 
як Ганна Аткінс випустила свою працю (1843), Талбот роком пізніше також ви-
дав роботу під назвою "The Pencil of Nature" ("Пензель природи", 1844), що 
фактично робить Аткінс першою, хто використовував фотографію в якості ілю-
страцій для книг. І хоча традиційно некоректним вважається оскаржувати пер-
шість Талбота як такого, хто першим в історії створив фотоальбомом, роль 
Г. Аткінс все ж таки має бути наголошена. Роботи Г. Аткінс на основі метода 
Гершеля після короткочасного піднесення в середині XIX століття були забуті; 
наново їх відкрили вже у ХХ столітті. 

Удосконалення технологічних фотографічних процесів у 50–70-х роках 
ХIX століття мало наслідком бурхливий розвиток фотографії (з 1850-х рр.) у 
Європі та в Америці. Від стадії ремісництва фотографія стрімко перейшла у 
системну напівпромислову фазу. Характерним для цього періоду є значне зро-
стання кількості фотомайстерень, що спеціалізувалися на портретних знімках 
[2, 3]. Водночас фотографія ставала все доступнішою для фотолюбителів, серед 
яких з'явилися жінки-фотографи. Переважно це були багаті домогосподарки, 
серед яких немало експериментувало з фотографією, але успіху досягли одиниці. 
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Одна з них – Джулія Маргарет Камерон (Julia Margaret Cameron, 1815–1879), ім’я 
якої нині – одне із найвідоміших серед фотографів того періоду, хоча діяльність 
її була недовгою – всього 11 років. Джулія Маргарет Камерон – фотограф-
портретист, роботи якої винятково глибоко відобразили дух вікторіанської епо-
хи. Перебуваючи з 1860 по 1875 роки у Дімбола-Лодж, вона фотографувала 
представників еліти. 

Дж. М. Камерон народилася у Калькутті (Індія) в аристократичній родині. Її 
батько був англійцем, мати – француженкою. Джулія отримала освіту у Франції, а 
повернувшись до Індії, вийшла заміж за англійського юриста, з яким наприкінці 
1840-х років мешкала у Лондоні, а з 1860 року – на острові Уайт, де й опанувала 
подарований дочкою 1863 року фотоапарат [8]. Самостійно освоївши процес 
фотографії на вологих колодієвих пластинах, які тоді використовували замість 
плівки, вона друкувала фотографії, перетворивши комору для вугілля на фото-
лабораторію, а курник на майстерню. Камерон працювала з великими скляними 
пластинами-негативами. При використанні таких пластин, які зазвичай застосову-
валися для зйомки пейзажів, під час створення портрета моделі доводилося довгий 
час сидіти нерухомо перед камерою. Складності додовало й те, що Джулія ви-
користовувала витримку до 10 хвилин. Успіх прийшов через рік. "Я пристрасно 
бажала відобразити всю красу, яку бачила перед собою", – писала Джулія Мар-
гарет, – і, врешті-решт, моє бажання було задоволене" [8]. 

Дещо недосконалим у Дж. Маргарет був технічний бік справи. Багато її 
негативів були більш рівномірно покриті пилом, ніж колодієм, більшість від-
битків швидко тьмяніли.Знімки її деколи виходили трохи не в фокусі, але 
Камерон подобалися портрети з м'яким фокусом. Хоча її фотографіям не ви-
стачало різкості, до якої прагнули інші фотографи, тим не менше, її роботи 
швидко завоювали визнання і вона отримала кілька призів на престижних ви-
ставках – переважно, за межами Великобританії. На батьківщині ставлення до 
Маргарет було досить прохолодним. "Було б непогано, якби місіс Камерон навчи-
лася правильно використовувати свою апаратуру", – акцентували на її технічних 
помилках газети. Художньо витончений знаменитий письменник і фотограф Льюїс 
Керролл також докоряв Камерон: "Усі її фотографії навмисно не чіткі. Серед них 
трапляються дуже яскраві, але є й просто ніякі – вона вважає, однак, що всі вони 
витвори мистецтва" [9]. Натомість, талант Джулії Маргарет полягав у рідкісній 
здатності "оживляти" картинки. Її не цікавили пейзажні зйомки – види лісів, полів 
та інших навколишніх пам'яток; Камерон була переконаною фотохудожницею-
портретисткою, і кращі її портрети-фотографії, де зображені герої п'єс та поетич-
них творів, "киплять" внутрішнім рухом. Уява, енергійність і творчій підхід 
Дж. М. Камерон давали її знімкам чарівність і гостроту, що полягала у відобра-
женні яскравого характеру, сили, духовності людини, яку вона фотографувала. 
Особливу увагу вона фокусувала на обличчях видатних особистостей, щоб пов-
ною мірою передати глибину їх думки і розуму. "Коли такі люди стоять перед моєю 
камерою, я відчуваю, що мій борг не тільки відобразити їх зовнішні риси, але й 
чесно передати їх внутрішній світ", – писала Джулія [8]. Камерон незмінно шука-
ла неповторні риси особистості своїх фотогероїв. Вона створила портрети кращих 
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представників інтелектуальної еліти свого часу – Чарльза Дарвіна, Томаса Кар-
лейля, Джорджа Фредеріка Уотта, Альфреда Теннісона, Браунінга, Гаррі Лонг-
фелло, Джона Гершеля, Ентоні Троллопа. 

Сміливість інтерпретацій та переконливість психологічних рішень підня-
ли Дж. Маргарет над масою фотографів-стилізаторов і наслідувачів. Попри те, 
що манера її роботи з камерою довго залишалася на примітивному рівні і вона 
продовжувала застосовувати фотооб'єктиви, які не давали чіткої деталізації об-
рисів особи, точного фокусування на об'єкті, ця манера зйомки згодом отримала 
велику популярність і довго залишалася модною. Стиль фотографій Камерон – 
"не у фокусі", із м'яким, не різким, немов "змазаним" виглядом, що досягалася 
прийомом світлопису, – мав ефект драматичності, акцентування ірреальності, 
підвищеної емоційності [4]. Так фотохудожниці вдавалося уловити дух часу, і у 
цьому полягала її головна заслуга. 

Дж. М. Камерон належить оригінальна ідея створення ілюстративних 
фотознімків алегоричної спрямованості до літературних творів. У 1875 році ви-
йшов у світ перший том, в якому були розміщені 12 авторських знімків фотоху-
дожниці. Це були ілюстрації до роботи А. Теннісона "Королівські ідилії та інші 
поеми", яку вона згодом продовжила у другому томі, де також було розміщено 
12 авторських фоторобіт. 

У 1879 році, перебуваючи на острові Цейлон, Кемерон застудилася і 
померла у віці 59 років. Нині її фотороботи належать до мистецької спадщини 
світу. В. Гюго писав про Камерон: "Жодна людина не використовувала промені 
сонця так, як це зробили ви. Я схиляюся перед вами" [9]. 

Серед перших жінок-фотографів, що залишили помітний слід у фотогра-
фії – Клементина Ховарден (Clementina Elphinstone Fleeming, 1822–1865). Про її 
життя відомо надто мало. Донька відомого адмірала Чарльза Флемінга, вона 
була однією з п'яти його дітей, виросла у родовому маєтку Cumbernauld, побли-
зу Глазго. Була заміжня за Віконтом Ховарденом і мала десятьох дітей. Віро-
гідно, знімати Клементина Ховарден почала 1857 року на стереоскопічну 
камеру. Це були ландшафти Dundrum – родового маєтку в Ірландії, куди вони з 
чоловіком переїхали жити того ж року. У 1859 році родина переїхала до Лондо-
на, де Ховарден стала знімати власних дітей [7]. Роботи Ховарден відрізнялися 
елегантністю та ідеалістичністю. На відміну від Дж. Камерон, К. Ховарден не 
давала назви своїм роботам, вважаючи їх "фотографічними дослідженнями" [7]. 
Важливе місце у її фотографіях належало середовищу – інтер'єрам, декорації, 
тканинам, що складали суттєву частину композицій. Клементина, як жінка, була 
обмежена у виборі місць для зйомки, фактично, була змушена знімати у межах 
свого будинку. Костюмовані сценки в інтер'єрі кімнат, часто перед вікнами, бал-
коном або на терасі, відтворюють будинок у Кенсінгтоні. Знімаючи доньок, вона 
створювала загадкові образи, у роботі над якими відкрила нові параметри худож-
ньої фотографії. Це був свого роду театр, сценки "ідеалізованої емоції". 

Ховарден ретельно підбирала реквізит та одяг, облаштовувала інтер'єр, 
продумувала пози, вирази облич, деталі. У кадр не потрапляло нічого випадко-
вого. Авторка сміливо використовувала природне світло, а в якості світловідби-
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вачів використовувала дзеркала, що було на той час справжньою інновацією. У 
знімках вона також використовувала відображення у дзеркалах, додаючи своїм 
персонажам таємничості й двозначності. Двічі Клементина Ховарден виставля-
ла свої роботи на виставці у Лондоні – у 1863 та 1864 роках. Обидва рази вони 
були удостоєні нагород – срібних медалей, і обидва рази авторка їх не забрала. 
Померла К. Ховарден у віці 42 років від пневмонії. 

До кінця ХІХ століття технічне вдосконалення фотографії зробило її дос-
тупною для всіх охочих. Введений у практику об'єктив анастигмат дозволив 
виправляти спотворення перспективи й отримувати однакову різкість зобра-
ження у всіх планах. З'явилися сенсибілізовані пластини та роликова плівка. 
Проекційний друк дозволяв збільшувати зображення до будь-яких розмірів. 
Високоякісний фотомеханічний друк гарантував міцність і довговічність. Фото-
графія ставала все популярнішою, а професійні фотографи стали відносити себе 
до художників [6, 1]. Їх активна діяльність привертала увагу критиків, фото-
митці об’єднувалися в клуби, випускали спеціалізовані журнали, завойовували 
призи на міжнародних виставках. Вони ставали ідеологами, провідниками ін-
дивідуального погляду на світ та навіть критиками загальноприйнятих застарі-
ли норм, які впливали на систему людських цінностей. 

Прагнучи відтворити те, що лежить по той бік реальності або те, що прихо-
вується за видимою оболонкою речей, фотограф-художник продовжував звер-
татися до Природи, але тепер він вважав себе забов'язаним зображати не просто 
пейзаж, сценку, портрет, а шукав їх особливий візуальний еквівалент [6, 2]. Серед 
таких фотографів можна відзначити американку Ганну Брігман (1869–1950), 
представницю пекторалізму кінця ХIX – початку XX століть. Ганна говорила 
про себе: "вільна духом", що суперечило уявленням суспільства того часу про 
жінку. Принцип "свободи духу" отримав художнє відображення в її роботах, де 
чільне місце посідала природа. Працюючи з моделлю, вона "вписувала" її в 
скелі, ліс, образно "з'єднувала" з деревом, символізуючи прагнення жінки до 
свободи. Ретельний вибір пейзажу, на тлі яких людська фігура могла б висло-
вити смуток і захоплення, стан самотності та почуття злиття з природою, любов 
і надію, продуманий до дрібниць сюжет, оголені, природні моделі, які вписува-
лися у природне середовище – усе це робило Брігман не схожою на інших фото-
художників того часу. Стилістику її робіт визначив своєрідний спосіб життя – 
вона була дружиною капітана корабля, з яким мандрувала по світу. Опинив-
шись на Гаваях, Ганна спостерігала звичаї місцевих мешканок ходити оголени-
ми – звідси її вільне ставлення до оголеного жіночого тіла. Ганна Брігман 
вносила у свої знімки символіку. Оголена натура в пейзажних знімках, злита з 
обрисами ландшафту, малюнком дерева або кущів – як, наприклад, у "Самотній 
сосні", "Вмираючому кедрі", "Душі поваленої сосни", – уподібнювала образ 
жінки до "душі дерева", показувала її як "деревну німфу", невід’ємну частину 
природи [4]. До зйомки Анна готувалася дуже ретельно. Скрупульозно обирала 
місце, "підправляла" дерева, які знімала. Виїжджаючи в гори, ліс, Ганна зали-
шалася там за роботою до кількох місяців. У брюках, з форматною камерою в 
горах, жінка, яка знімала оголених жінок – це був свого роду виклик суспільству. 
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Втім, її професіоналізм високо оцінили сучасники. Ганна Брігман була 
членом групи Альфреда Штігліца "Фото-Сецессион". Вона використовувала 
м'який фокус і складні техніки друку. Для досягнення своїх художніх задумів 
вносила зміни у зображення на негативах та відбитках і вважала це частиною 
своєї творчої свободи. Її фотографії друкувалися в Camera Work – одному з 
провідних фотографів Америки того часу. 

Наприкінці ХІХ століття питання про роль жінки у розвитку фотографії 
вже практично втратило актуальність, принаймні, в Новому світі. У 1897 році 
американська фотографка Френсіс Бенжамін Джонстон опублікувала в журналі 
"Ladies Home Journal" статтю "Що жінка може зробити з фотоапаратом" [11], де 
вже не ставила питання про те, чи може жінка займатися фотографією – вона 
ставила питання про організацію фотобізнесу. 

Френсіс Б. Джонстон (1864–1952) провела дитинство у Вашингтоні, вивчала 
мистецтво в Парижі і публікувала статті, які сама ілюструвала. Саме за таку ро-
боту вона отримала в подарунок камеру Kodac. У 1890-ті вона вже працювала в 
Eastman Kodak і як фотограф відправилася у подорож Європою. У 1895 році 
Френсіс відкрила власну фотостудію. Маючи доступ у вищі кола американського 
суспільства, вона з'являлася з фотоапаратом на різноманітних заходах, в тому чис-
лі у Білому домі, отримавши призвісько "придворний фотограф". Вольова й силь-
на, Джонстон вимагала поваги до жінки, її хвилювали ідеї рівноправності, образ 
нової жінки, вільної від старих забобонів, що має можливість отримати освіту, 
обирати професію, бути вільною у творчому процесі. У 1896 році Джонстон ство-
рює автопортрет, позуючи по-чоловічому: нога за ногу, з піднятою вище прийня-
того спідницею, з сигаретою і кухлем пива – це був виклик суспільству, ламання 
стереотипів. У 1900 році Френсіс організувала виставку робіт жінок-фотографів, 
яку представила в Росії та Франції. Це були 148 робіт, виконані 28 жінками. 

У 20-ті роки XX століття Джонстон захопилася архітектурою. В амери-
канській глибинці вона зробила серію знімків старих садиб, "ожививши" за-
стиглі архитектурні форми. Робота над серією продовжилася за замовленням 
комітету з культурного розвитку. 1928 року Френсіс Джонстон представила се-
рію з 247 фотографій із зображеннями застарілих особняків та убогих помеш-
кань, які несли на собі відбиток часу, що проходить. Ці знімки увійшли в один 
із перших національних архівів ранньої американської архітектури. Серія фото-
графій Френсіс Джонстон залишається важливим ресурсом для сучасних архі-
текторів, істориків і захисників природи. 

Значний слід в історії фотографії також належить фотографу Заїді Бен-
Юсуф (1869–1933) із Нью-Йорка. На межі ХIX–XX століть нею були створені 
портрети знаменитих американців. Бен-Юсуф народилася в Лондоні у родині 
німкені та алжирця. У 1881 році переїхала до США, розпочавши 1896 року 
кар'єру комерційного фотографа. Подорожуючи по Японії, Кубі, Ямайці, Фран-
ції, вона знімала для журналів, писала статті, читала лекції, брала участь у ви-
ставках. У 1900 році Бен-Юсуф взяла участь (разом з Френсіс Джонстон) в 
організації виставки робіт жінок-фотографів. У 1901 році прізвище Заїд внесли 
до переліку жінок, чиї фотографії були опубліковані в американському журналі 
"Ladies Home Journal" під загальною назвою: "Перші жінки фотографи в Амери-
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ці". Нею створено велику кількість портретів знаменистостей, акторів, політиків. 
Після смерті З. Бен-Юсуф була забута. Її ім'я знову було відкрито у 2003 році 
куратором Національної портретної галереї Смітсонівського інституту Френком 
Гудієром. Зацікавившись авторкою фотографій, що йому сподобались, Гудієр 
припустив, що саме дискримінація за статевою ознакою могла призвести до за-
буття фотографа, який зробив значний внесок у розвиток фотографії. У своїх 
виступах Гудієр наголошував, що фотографічна історія була орієнтована на чо-
ловіків-фотографів – таких, як А. Л. Штігліц, і меншою мірою на фотографів-
жінок, хоча ця професія була однією з небагатьох, що вважалися можливими 
для жінки в кінці ХIX¬ початку XX століть. 

Підсумовуючи, наголосимо, що шлях перших жінок-фотографів у професію 
наражався на нерівне з чоловіком соціальне та правове становище. Політико-
економічні зміни в суспільстві та стрімкий науково-технічний розвиток спростили 
шлях жінки в фотографію. Вже наприкінці ХІХ – на початку XX століть жінки 
мали власні фотостудії та школи, проводили виставки. Саме жінка – Ганна Аткінс 
вперше застосувала фотографію як наукову ілюстрацію, а предтечею пікторалізму 
у фотомистецтві стали досягення у зйомці Дж. М. Камерон. Інноваційну техноло-
гію освітлення заповнюючим світлом постановочних портретів за допомогою 
дзеркал одною із перших використала К. Ховарден. Фотографії Ф. Джонстон 
увійшли до художньої скарбниці США. Отже, попри тотальну орієнтацію фото-
графії кінця ХIX – початку XX століть на чоловіків, значні досягнення жінок-
фотографів відзначені талановитістю, сміливістю, цілеспрямованістю, оригі-
нальністю. За допомогою фотографії жінки виборювали право на соціально-
економічну свободу, надавали приклад активної соціальної позиції, розвитку 
творчого потенціалу, здобуття освіти та професійної реалізації. Вже на першому 
етапі розвитку фотомистецтва жінка стала повноправним суб’єктом фотографії. 
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СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ 

ВІРМЕНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ 
 
Проаналізовано основні проблеми, пов’язані з вивченням феномену культури вірменської 

діаспори в Україні. Показано, що внаслідок природних змін, які відбуваються з вірменськими 
емігрантами на українських землях, з’являється новий етнокультурний організм, складовими 
якого є польські, українські, російські вірмени. Процес формування культури вірменської діас-
пори в Україні є етнокультурною дивергенцією, внаслідок якої на основі синтезу елементів 
автохтонної культури та культури емігрантів утворюється автономна від базової етніч-
ної, але пов’язана з нею нова етнокультурна цілісність. 

Ключові слова: асиміляція, вірмени, діаспора, етнос, етно-національно ідентифіка-
ція, культура, традиція. 
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та искусства Львовской национальной академии искусств. 
Специфика изучения культуры армянской диаспоры в Украине. 
Проанализированы основные проблемы, связанные с исследованием феномена 

культуры армянской диаспоры в Украине. Показано, что в результате естественных изме-
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нений, происшедших с армянскими эмигрантами на украинских землях, возникает новый 
этнокультурный организм, элементами которого являются польские, украинские, россий-
ские армяне. Процесс становления культуры армянской диаспоры в Украине является 
этнокультурной дивергенцией, в результате которой на основе синтеза элементов авто-
хтонной культуры и культуры эмигрантов образуется автономная от базовой этнической, 
но связанная с нею новая этнокультурная целостность. 

Ключевые слова: ассимиляция, армяне, диаспора, этнос, этно-национальная иденти-
фикация, культура, традиция. 

 
Hayuk Iryna, PhD in Philosophy, associate professor of the art’s management chair of Lviv 

National Academy of Arts. 
The features of exploration of the Armenian diaspora’s culture in Ukraine. 
The basic problems, connected with research of a phenomenon of culture of the Armenian 

diaspora in Ukraine are analysed in article. It is shown, that as a result of natural changes of the 
Armenian emigrants on the Ukrainian lands, there was created the new ethno-cultural organism 
which elements consist the Polish, Ukrainian, Russian and Armenians. Process of formation of the 
Armenian diaspora’s culture in Ukraine is ethno-cultural divergence: it was a result of the synthesis of 
some elements of the indigenous cultures with the culture of Armenians emigrants.  

Key words: assimilation, Armenians, diaspora, ethnos, ethno-national identification, 
culture, tradition. 

 
Століттями на формування культурного простору України впливали 

представники багатьох етносів, які проживали на українських землях. Вірмен-
ська діаспора була однією з найдавніших на руських землях. Понад десять віків 
вірмени, осередки яких існували по цілій Україні, відігравали помітну роль в 
політико-економічному та культурному житті країни: потужний економічний 
потенціал та висока культура робили їхню присутність вагомою на всіх рівнях 
соціального життя. Осмислення феномену вірменської культури в Україні, а точ-
ніше – феномену культури вірменської діаспори в Україні – питання не лише 
цікаве й складне, але й важливе для усвідомлення і розуміння загальноукраїн-
ських культурних процесів, які завжди відбувалися при постійний взаємодії з 
представниками різних етносів, що проживали на українських теренах. Істо-
рично на розвиток культурного життя України впливали представники багатьох 
етно-національних меншин, які не лише утворювали власне автономне куль-
турне середовище, але й постійно більш або менш активно взаємодіяли з домі-
нуючою культурою автохтонів.  

Актуальність теми статті полягає у тому, що дослідження та осмислення 
феномену культури вірменської діаспори є важливим і необхідним для розу-
міння механізмів трансформації та збереження етно-національних культур у 
діаспорі та характеру їхнього впливу на домінуючу культуру країни. 

Попри доволі значну кількість наукових праць, присвячених вірменським 
колоніям в Україні, досліджень, які акцентують увагу на вивченні власне куль-
тури вірменської діаспори, практично немає. Провідна особливість вірменоло-
гічних студій – їх історична спрямованість: історія вірменських поселень в 
окремих містах та регіонах України, історія Вірменської Церкви в Україні, пра-
ці історичного характеру, присвячені вірменським церковним спорудам в Укра-
їні, поодинокі розвідки краєзнавчого та історично-довідкового характеру щодо 
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окремих сфер діяльності вірмен тощо. Однак, спроби цілісно дослідити та ос-
мислити феномен культури вірменської діаспори в Україні відсутні. 

Тому метою публікації є визначення змістовного поля феномена "культу-
ра вірменської діаспори в Україні", а завданням – довести оригінальний харак-
тер культури вірменської діаспори в Україні та визначити ключові проблеми у 
вивченні цього явища. 

Видатний львівський історик і колекціонер В. Лозинський писав: "Той, 
хто хоче зрозуміти минуле ... вірмен та пізнати їх культурну діяльність, пови-
нен, попри письмові джерела, досліджувати всі збережені до нашого часу вір-
менські набутки, ... які сьогодні (на початку ХХ ст. – І. Г.) мало вивчені та знані 
навіть самими вірменами" [8, 3]. О. Чоловський поділяв культурну спадщину 
вірмен на два види: нерухому, відображену в релігійній та світській архітектурній 
спадщині, та рухому, відображену в предметах культури, ремісничих виробах і 
писемних пам’ятках [9, 4]. Якщо упродовж другої половини ХІХ та у ХХ сто-
літті з’являлися дослідження, присвячені, переважно, вірменській сакральній 
архітектурній спадщині на наших землях, то наукових досліджень, які б стосу-
валися рухомої культурної спадщини вірмен, що зберігається в музеях України, 
не проводилося. Однією з причин такого стану не в останню чергу є те, що му-
зейні колекції та експонати, на відміну від архівів, не розглядаються вченими як 
джерельна база досліджень. Упродовж 2005–2009 автором статті вивчалися 
фонди 44 музеїв України з метою виявити і каталогізувати всі експонати, 
пов’язані з історією вірменської діаспори в Україні, здійснити їх первинний 
науковий аналіз. Саме такий просторовий охват музеїв усіх регіонів України 
виявив не лише прикладні, але й засадничі, методологічні питання і проблеми, 
пов’язані з вивченням культури вірменської діаспори в Україні. 

Головними критеріями відбору музеїв для дослідження стали: 
по-перше, державно-політичний чинник (за основу було прийнято тери-

торіальні кордони сучасної української держави); 
по-друге, в межах сучасної території України вивчалися краєзнавчі, істо-

ричні, художні музеї тих міст України, де існували потужні або історично ваго-
мі вірменські громади, що мали більшу або меншу (порівняно з релігійною та 
адміністративно-судовою) автономію, гарантовану спершу королівськими чи 
магнатськими (власників міст) привілеями, згодом – урядовими рішеннями. 

Оскільки життя вірменського народу в Україні та його культурна історія 
несуть відчутний відбиток політичної історії України (що яскраво демонстру-
ють і музейні зібрання), можна виділити, принаймні, чотири відносно автоном-
ні в культурно-історичному плані регіони розвитку культури вірменської 
діаспори в Україні: 1) Західна Україна та Поділля; 

2) Центральна, Південна та Східна Україна; 3) Буковина, Закарпаття і По-
куття; 4) Автономна республіка Крим. 

Втім, попри складність політичної історії нашої держави, вірменські ко-
лонії різних регіонів завжди підтримували між собою доволі тісні зв’язки (що 
також засвідчують музейні колекції). На нинішній день найповніше вивчена іс-
торія кримських вірмен, вірменських колоній Західної України та Поділля, що 
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значно полегшує атрибуцію музейних експонатів та введення їх у науковий 
обіг. Найповніше – порівняно з іншими регіонами, проте й тут залишається ба-
гато білих плям, проблем та питань. 

Загалом проблеми музеїв усіх регіонів України безпосередньо пов’язані зі 
складною, бурхливою і трагічною політичною історією України ХХ століття: 
лихоліття двох світових та громадянської війн, державна культурна політика 
СРСР та не найкращій її варіант часів незалежності – всі ці чинники завдали ве-
личезних збитків українському музейництву. Директивне передавання музей-
них збірок та експонатів, евакуація, вивіз за кордон історичних цінностей, 
втрата більшості старої облікової документації, знищення старих фахівців при-
звели не лише до "фізичної" втрати багатьох експонатів, а й до інформаційного 
вакууму: величезна кількість експонатів різних музеїв України не має жодних 
даних ні щодо автора чи виробника, ні щодо зображених осіб чи подій, ні інфор-
мації, звідки експонат потрапив до музею (від кого, коли) і ким використовувався. 
В музеях Києва практично всі довоєнні інвентарні книги втрачено, багато експо-
натів з довоєнних колекцій зникли в невідомому напрямку; у Львові всі старі 
дорадянські колекції (державні та приватні, в тому числі, Вірменського архідієце-
зіального музею) були частково вивезені за кордон, а ті, що залишилися, звезені, в 
основному, до Історичного музею, звідки частина експонатів директивно була пе-
редана іншим музеям. Багато речей зникло, знищено, викрадено. 

Головне – надзвичайно важливе, гостре й складне питання, яке постійно 
поставало при вивченні вірменської культури в Україні, – пов’язане з проблемою 
етно-національної ідентифікації вірмен діаспори. Наскільки правомірним є відне-
сення до вірменської культури та її представників людей, що були громадянами 
Польщі, Росії, Молдавії, України, відчували, усвідомлювали себе такими, розмов-
ляли мовами цих країн, відігравали помітну роль у їхньому політичному, культур-
ному та релігійному житті? Або, як це часто доводилося чути: чи можна вважати 
вірменами людей, які вже не перше покоління живуть поза межами прабатьківщи-
ни, спілкуються мовою іншої країни, живуть за її законами, приймають її традиції 
та звичаї тощо, адже вони надто відрізняються від вірмен, які живуть у Вірменії. 

Питання, безумовно, дуже цікаве, однак його постановка, на нашу думку, не є 
науково коректною, оскільки за точку відліку береться культура вірмен, які сьогодні 
проживають на рідній землі. Та якщо люди емігрували з Вірменії в ХІ столітті, то 
протягом століть зміни відбулися не лише з вірменами-емігрантами, а й із автохто-
нами, – і зміни не менші. Крім цього, значні хвилі вірменських переселенців на наші 
землі йшли з Криму (а до Криму – з берегів Волги, де була столиця Золотої Орди Ак-
Сарай), згодом – з Персії, Криму, Валахії, Молдавії, Туреччини. Відповідно, критерії 
для порівняння можуть дати лише ознаки, що були притаманні вірменам Закав-
каззя в ХІ столітті, коли почалося утворення нових гілок вірменського етносу. 

При масовій міграції вірменські переселенці, пройшовши перший етап 
адаптації до нових умов, починають змінюватися, прагнути певного синтезу, 
сумарності з новим оточенням, що диктується новими політико-економічними 
реаліями, а також збігається з прагненням держави залучити емігрантів у сис-
тему своїх соціально однорідних (в ідеалі) зв’язків. Проте для вірмен це вже 
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інша, не рідна держава, інші зв’язки, тож вхід до нової системи на "рівних" з 
автохтонами може призвести до повної асиміляції та зникнення їх, як окремого 
етносу, на новій Батьківщині. Щоби цього не сталося, вірмени прагнуть будь-
що зберегти свою неповторність, самобутність і закріпити це вже в новій дер-
жавно-правовій системі. Так, в Україні вони 1356 року отримують право само-
врядування та власного судочинства, а 1367 року – релігійну автономію тощо. 
Однак зміни неминучі, і вони мають двоякий характер: з одного боку, відбуває-
ться асиміляція частини вірменських переселенців з місцевим населенням, а з 
іншого – з’являється нове цікаве утворення, новий соціальний організм – вір-
менська діаспора з притаманними лише їй особливостями культури. 

Еміграція людей, особливо масова, завжди порушує рівновагу етнічної 
системи, причому як власного автохтонного етносу, так і соціуму, в якому емі-
гранти утворюють діаспору [3, 28-39]. Для емігрантів різка зміна умов життя 
руйнує усталені соціальні зв’язки. Вірмени, що опинилися в нових умовах, пот-
рапляють у сферу дії сильно незбалансованих зв’язків, оскільки в перший пері-
од життя в нових умовах не вони визначають характер нових соціальних 
зв’язків, а новий соціум задає основні параметри входу в систему. Однак, така 
кризова ситуація надає імпульс для прискореної самоорганізації вірмен діаспори 
за двома головними напрямами: вона підсилює внутрішні зв’язки, скріплюючи 
етнічну групу, що забезпечує її згуртованість, мобільність і самозбереження та, 
водночас, змушує інтенсивно інкорпоровуватися в нову для неї соціальну сис-
тему як автономну її складову. Нові умови міняють характер і зміст зв’язків – 
народжується нова система. Змінюються вірмени, що емігрували на наші землі, 
змінюються внаслідок кожної хвилі еміграції вірмени, які залишилися на рід-
них теренах, і змінюється соціум, що прийняв до себе вірменських емігрантів. 
Вірмени, залишаючись і усвідомлюючи себе вірменами, стають водночас укра-
їнськими, польськими, російськими вірменами. 

Це одна причина, чому порівняння вірмен діаспори з сучасними вірмена-
ми історичної Вірменії є не зовсім коректним з наукової точки зору. Друга по-
лягає у тому, що вірменська культура – явище складне й багатопланове, яке не 
можна зводити лише до культури корінної Вірменії. Будь-який феномен можна 
досліджувати, використовуючи різні критерії. В контексті даної проблеми 
вірменську культуру доцільно поділити на два великих різновиди: автохтонну 
національну культуру (базисну, витокову, змінну в часі), яка притаманна корін-
ному етносу, що проживає на своїй рідній землі, та культуру діаспори (складо-
ву більшої культурної цілісності), що є субкультурою емігрантів, які довший 
час постійно проживають в іншій країні. Культура діаспори, похідна від рідної 
національної, є цілісним оригінальним феноменом, який виникає внаслідок 
взаємодії, органічного синтезу культури емігрантів та домінуючої культури кра-
їни, що дала їм притулок, і розвивається як автономне і неповторне явище. Цей 
процес являє собою етнічно-культурну дивергенцією, коли від етносу відділяється 
певна його частина і згодом формує незалежну етнічно-культурну цілісність. 
Результатом етнічної дивергенції є поява нових етнокультурних систем схожого 
типу, які зберігають загальне відчуття спільності системи.  
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В Україні самобутність цього явища засвідчують основні культурні ха-
рактеристики розвитку вірменської діаспори. Вірмени створюють тут своє спе-
цифічне середовище з більшою чи меншою релігійною та адміністративною 
автономією, розвивають традиційні види ремесел, вироби яких під впливом 
місцевих традицій набувають рис, не властивих їм на рідній землі. У них 
з’являються нові закони, нові звичаї, змінюються побут, мова, імена, зрештою, 
саме в Україні відбувається успішна та стійка унія Вірменської Церкви з Ри-
мом, довготривалість якої так само є наслідком і свідченням змін, що відбулися 
з вірменською діаспорою за час її існування на наших теренах. 

Природно, що поряд із цим відбувалася й асиміляція частини діаспори з 
новим оточенням. Часто, через давність часу та брак інформації, важко з упев-
неністю визначити рівень чи, радше, ступінь належності, задіяності тієї чи ін-
шої людини в житті вірменської діаспори. Принаймні, з кінця ХVIII століття 
належність людини до вірменської культури на наших теренах потрібно вирі-
шувати індивідуально, залежно від характеру і способу її життя. Головними 
критеріями можуть бути загальні закономірності (так, вірмени зазвичай уклада-
ли шлюби між представниками своєї етнічної спільноти, оскільки ендогамія – 
важливий фактор стабільності будь-якого етносу; прагнули співпрацювати пе-
редусім зі своїми земляками тощо) і ступінь задіяності особи в житті вірмен-
ської громади (тобто, наскільки та чи інша людина співвідносила себе з 
вірменським народом, відчувала себе часткою його долі, історії та культури). 

Отже, порушувати питання, як це неодноразово доводилося чути, чи можна 
віднести, наприклад, І. Айвазовського (Гайвазяна), О. Спендіарова (Спендіаряна), 
Я. Болоз-Антоневича, Ф. Захаріясевича, родину фон Мікулі та інших визначних 
діячів до представників вірменської культури в Україні, навряд чи виправдано. З 
упевненістю можна сказати – так. І не лише тому, що вони були за походженням 
вірменами, а передусім тому, що попри "включеність" у громадське та культурне 
життя України, Росії, Польщі, вони активно досліджували, зберігали й розвивали 
власне культуру вірмен в Україні, підтримували тісний зв’язок з вірменськими 
громадами, для них це була невід’ємна складова їхнього життя. Завдяки саме їм з 
кінця XVIII століття починається формування львівської школи наукової вірмені-
стики (праці С. Баронча, Ф. Захаріясевича, згодом – Я. Болоз-Антоневича та ін.). 

Питання етнічної самоідентифікації вірмен діаспори завжди було акту-
альним, як на побутовому, так і на науковому рівні. Потужний сплеск вірмено-
логічних студій та активізація культурно-релігійного життя вірмен Західної 
України в ХІХ столітті викликали й цілком протилежну реакцію, про свідчить 
полемічний твір "GŁOS do ziomków Obrządku Ormiańsko-Katolickiego". Невідо-
мий автор заперечує можливість і право називатися вірменами вірмено-
католиків, які вже століттями проживають у Польщі і не мають, за словами ав-
тора, ні вірменської мови, ні звичаїв, ні обрядів. Він вважає аномальним, коли 
люди, які впродовж віків називають цю землю Батьківщиною і мають помітні 
(навіть кровні) заслуги перед нею, називають себе вірменами [6, 7]. Однак, уже 
сам факт постановки такого питання, по-перше, засвідчує те, що чимала кіль-
кість польських громадян пам’ятає й цінує своє вірменське коріння; а по-друге, 
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змушує замислитися, чому люди, серед яких було багато непересічних, видат-
них особистостей, продовжували вважити себе вірменами. 

Цей твір з’явився не випадково. В середині ХІХ століття в Галичині роз-
почався рух за ліквідацію Вірмено-католицької Церкви, який підтримували 
окремі представники вірменського духовенства, польські вірмени, поляки. 
Прихильники скасування Вірмено-католицької Церкви переконували, що "т. зв. 
вірменський обряд – це вже давно минула річ, а вірменські традиції – лише ана-
хронізм" [6]. Полеміка ставала дедалі гострішою, в ній брали активну участь не 
лише вірмени, а й поляки. Відомий польський поет В. Поль відповів анонімно-
му авторові "GŁOS...а", зазначивши, що вірмени "прийшли сюди, на Русь, ще 
до панування Пястів і є старшими за поляків мешканцями цієї землі. Оселив-
шись на Поділлі та Покутті, принесли вони туди побожність і працьовитість, а 
взамін цих дарів отримали землю та мову; народ винахідливий та культурний, 
вони будували міста…" [7, 161-162]. 

З питанням етнонаціональної ідентифікації вірмен в Україні тісно 
пов’язана й наступна проблема, що постає перед дослідником вірменської куль-
тури в діаспорі – це складність, подекуди неможливість етнічного визначення 
виробника. Ця проблема гостро відчутна в атрибуції предметів усіх сфер ви-
робництва, ремісничої діяльності вірмен: ювелірній справі, зброярстві, обробці 
шкіри, ткацтві, образотворчому мистецтві тощо. Адже виробника найчастіше 
визначають за державною ознакою. Та моноетнічних держав в світі не існує: в 
одній країні, зазвичай, компактно, проживають різні етноси, які прагнуть зберегти 
свої етнічні культурні особливості. Для вірмен це питання є особливо гострим. 
Сутність його дуже точно визначив вчений Ф. Ганцхорн: "Проблема тут в тому, 
що історично доля вірмен – це доля національної меншини... Однак заперечення 
етнічних критеріїв існуючої культурної області було б рівнозначним пропаганді 
етноциду" [2, 73-75]. І хоча вчений говорить про вірменське килимарство, ці слова 
уповні стосуються й інших сфер культурної діяльності вірмен. 

Відтак, питання культури діаспори тісно пов’язане з питанням етно-
національної ідентификації та самоідентифікації людини. Для вірмен, левова 
частина яких віками проживає за межами історичної Батьківщини, це далеко не 
риторичне питання. Як не є воно риторичним й для автохтонів країн, що стали 
для вірмен другою батьківщиною, не в останню чергу тому, що вірмени відно-
сяться до т. зв. історичних етносів, представники яких, зазвичай, досягають ви-
соких привілейованих статусів, входять до вищих соціальних страт і відповідно 
є носіями політичної свідомості та елітної культури [4, 82-83]. 

На думку професора В. Налімова, через людину "в її бутті у Світі розкри-
ваються смисли. Смисли розпаковуються завжди через тексти. Людина… – це 
текст, або, точніше, різноманіття текстів…" [5, 6]. А це означає, що вірмени ді-
аспори привносять нові змісти в соціум, який їх приймає, він стає багатшим і 
більш функціональним. Відтак, їхня присутність в Україні (як і в будь-якій ін-
шій країні) є значимою не лише для них самих, але й і для автохтонів. Як від-
значив М. Бахтін, "чужа культура лише в очах іншої культури розкриває себе 
повніше й глибше... Один смисл розкриває свої глибини, коли зустрічає інший, 
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чужий смисл, між ними починається немов діалог, який долає замкнутість й 
односторонність цих смислів, цих культур... При такій діалогічній зустрічі двох 
культур вони не зливаються і не змішуються, кожна зберігає свою єдність і від-
криту цілісність, але вони взаємно збагачуються" [1, 354]. Таке співіснування 
різних народів та культур є важливим і для життєздатності суспільства, країни, 
оскільки гомогенна система втрачає здатність до розвитку і зрештою гине. 
Тому зближення різних культур не повинно доходити до злиття й втрати само-
бутності: це не лише породжує "культурну шизофренію" (термін, що виник у 
1950-х рр. в теологічному середовищі США, однак дуже швидко став одним із 
ключових понять філософії постмодернізму), але й суперечить закону внутріш-
ньої гетерогенності цілого як умови його життєздатності. 

Отже, культура вірменської діаспори є оригінальним переплетенням ста-
родавніх християнських і дохристиянських традицій історичної батьківщини з 
традиціями та звичаями українсько-польського середовища, завдяки чому ви-
никає таке своєрідне й неповторне явище. Цей феномен вимагає серйозного й 
скрупульозного дослідження не лише з історичної, але й з прикладної точки зо-
ру. Вивчення місцевих вірменських традицій, їх порівняння з аналогічними 
традиціями своєї історичної батьківщини з однієї сторони, а з іншої – з місце-
вими автохтонними традиціями, а також порівняльний аналіз із розвитком 
культурних традицій вірменської діаспори в інших країнах – це єдина можли-
вість найбільш повно виявити та визначити характерні особливості та унікальні 
риси культури вірменської діаспори в Україні. Таке історико-прикладне дослі-
дження створює основу для філософського осмислення феномену не лише вір-
менської культури на українських теренах, а й культури будь-якої іншої 
діаспори та її місця в етно-національній та загальнолюдській культурі. 
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КУЛЬТУРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ВЕСІЛЬНИХ  
ОБРЯДОДІЙ ЕТНІЧНИХ ГРУП КРИМСЬКИХ ТАТАР 

 
Проаналізовано специфіку весільної обрядовості різних етнічних груп кримських татар. 

Дослідження показали, що три тюркомовні групи (яли бойці – південнобережні татари, 
тати – татари гірського Криму, ногайці – степові мешканці Криму) відрізняються одна від 
одної мовними, фізичними особливостями, а також одягом та культурним дозвіллям. Внас-
лідок походження, фізіологічних даних, різного устрою життя, а також під впливом різних 
історичних процесів та географічних особливостей весільна обрядовість в кожній із груп 
має значні відмінності. 

Ключові слова: весільні обряди, гірські татари, степові татари, гірничо-прибережні 
татари, етнічні групи.  

  
Халилова Ленура Сейтумеровна, аспирантка Национальной академии руководящих 

кадров культуры и искусств. 
Культурно-этнографические отличия свадебных обрядов этнических групп 

крымских татар. 
Проанализирована специфика свадебной обрядности различных этнических групп 

крымских татар. Исследования показали, что три тюркоязычные группы (яли бойцы – 
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южнобережные татары, таты – татары горного Крыма, ногайцы – степные жители 
Крыма) отличаются друг от друга языковыми, физическими особенностями, а также одеж-
дой и культурным досугом. Вследствие различного происхождения, физиологических данных, 
уклада жизни, а также под влиянием различных исторических процессов и географических 
особенностей свадебная обрядность в каждой из групп имеет существенные отличия. 

Ключевые слова: свадебные обряды, горные татары, степные татары, горно-
прибрежные татары, этнические группы. 

 
Khalilova Lenura, postgraduate of National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. 
Cultural and ethnographic differences in wedding ceremonies of various ethnic groups 

of the Crimean Tatars. 
The article analyzes the specific marriage ceremony in various ethnic groups of the Crimean 

Tatars. Because of different way of life, origin, physiological features, and various historical and 
geographical processes wedding ritual in each group has significant differences. Some of the 
marriage ceremony of the Crimean Tatars were located in sub-ethnic groups. Every single day of 
the marriage ceremony is accompanied by complex rituals specified by a particular region. If the 
wedding traditions demonstrate various parallels, then the traditions of the steppe Tatars have 
individual differences. 

Key words: wedding ceremonies, mountain Tatars, Tatars steppe, mountain-coastal Tatars, 
ethnic groups. 

 
Походження будь-якої спільноти є складним історичним процесом, що 

включає в себе міграції, війни, епідемії, депортації. Одні групи залишились моно-
генними, інші – гетерогенними. Сьогодні існує велика кількість класифікацій, що 
спираються на мову, специфічні предмети матеріальної культури, фенотипічні 
відмінності. Однак існуючі історичні етногенетичні й антропогенетичні реконст-
рукції та класифікації повністю віддзеркалюють реальний історичний факт. 

В такий спосіб, можна зробити висновок, що кримська група татар пред-
ставляє частину характерної для Криму спільноти, що являє собою складну ет-
нічну композицію, сформовану протягом останнього тисячоліття. У формуванні 
частково брала участь метисація з золотоординським населенням Східної Європи. 
Серед процесів, що продовжуються, вчені відмічають стирання вузьких групових 
бар’єрів, посилену регіональну міграцію, потужну урбанізацію й на цьому фоні – 
найсильнішу внутрішньогрупову та зовнішньогрупову метисацію [2, 28].  

Мета даної статті – простежити взаємозв’язок у весільних обрядах різних 
етнічних груп кримських татар. 

Впродовж століть, відповідно до формування різних етнічних груп крим-
ських татар, багато етнографів вивчали проблему розподілу на групи. За умови 
вимушеної асиміляції, яку в штучний спосіб проводила радянська влада, дослі-
дження були знищені або перекладені турецькою мовою і вивезені. Проте, 
кримськотатарські сучасники з цікавістю вивчають дану тему. Зокрема, це 
Б. Куфтін – етнограф, який протягом життя займався польовими дослідженнями 
традиційної культури кримських татар. Його перша експедиція до Криму від-
булася у 1923 році; за її підсумками вчений зробив багато доповідей з антропо-
логії південно-бережних татар. Восени 1924 року вчений здійснив подорож 
пішки по селищах Бахчисарайського району (Керменчик, Аиргуль, Фаті-Сала, 
Гавр, Биюк-Озенбаш, Стиля), а також Південного узбіччя (Ай-Василь, Гурзуф, 
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Дегерменка, Биюк-Ламбат, Партеніт). Метою експедиції стало вивчення етніч-
них типів та культурно-побутових елементів. Навесні 1925 року Б. Куфтін про-
довжує вивчати культуру кримських татар, але вже на території Південно-
Східного Криму. Вчений працював у Судаку, Феодосії та Карасубазарі, верхи 
на коні об’їхав Кутлак, Капсихор, Шелен, Орталан, Бахчи-Елі, Уйшунь. На під-
ставі зібраного матеріалу були розроблені експозиції "Ремісничі майстерні 
кримських татар", якими до тепер користуються етнографи.  

Відомий кримознавець М. Араджионі описував історію греків античного 
періоду, проте з його джерел можна достатньо дізнатися про етноси, що мешкали 
на Кримському півострові, їх симбіоз та взаємодію між собою. Вчений прослідку-
вав динаміку асиміляції греків у період Кримського Ханства – не даремно фольк-
лор цих народів, різних за етнічною та конфесійною приналежністю, виявляє 
багато спільних рис і має прямі аналогії з кримськотатарською культурою. 

Відомий вчений, професор, доктор історичних наук В. Возгрін в "Історії 
кримських татар" (том 2) зробив опис зовнішності і чітко проаналізував антро-
пологічні дані кримськотатарського народу; велику увагу приділив також весіль-
ним обрядам. Етнографічні матеріали про традиції кримських татар вміщено у 
науковій праці С. Васюкова "Крым и горные татары": вчений охоплює всі сфери 
життя, зокрема, розваги молоді під час весілля – перегони та шабаш.  

Кримськотатарська нація здавна сформувалась на території Кримського 
півострова. Чималу роль в етногенезі зіграли нащадки різних племен та наро-
дів, які мешкали у певну історичну епоху. До першої групи відносяться меш-
канці південного узбіччя Криму – в їх етногенезі взяли участь нащадки 
стародавніх етнічних племен: кіммерійці, греки, римляни, генуезці, а також 
турки, які почали переселятися в Крим з XII століття.  

Антропологічні риси південних татар відрізняє від степових відсутність 
монголоїдних ознак; мешканців гірської смуги Криму називають татами. Саме 
так, за спостереженням Б. Куфтіна, називали себе кримські татари найбільш 
глухих селищ Ускут, Шелен, Ай-Серез та ін. У кримських татар збереглося 
прислів’я, що характеризує татів як впертих, нелагідних людей "таттир-інаттир" 
("тат впертий, норовливий"). До другої групи відносяться татари гірського 
Криму – у їх етногенезі взяли участь таври, скіфи, алани, готи, гунни, хазари, 
генуезці, частково кипчаки, яких загнали у гори монгольські навали. Третю 
групу утворюють степові мешканці Криму: у складі кримськотатарського посе-
лення, що формувалось у степовій смузі, увійшли в основному кипчатсько-
половецькі племена. В етногенезі взяли участь хазари, печенігі, частково татаро-
монголи і ногайці. 

Задовго до виникнення етноніму "кримські татари" кримськотатарський 
народ історично склався з різних племен та народів, що населяли Крим з глибо-
кої давнини. При цьому процес формування кримських татар, як і багатьох ін-
ших народів, відбувався шляхом міграції, розселення, а також шляхом 
завоювання однієї етнічної групи іншою та їх подальшою асиміляцією. 

Якщо весільна обрядовість татів та яли-бойців демонструє багато парале-
лей, то обряди степових татар мають індивідуальні відмінності [5, 521]. Деякі 
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елементи весільної обрядовості кримських татар локалізувалися у субетнічних 
групах. Кожен окремий день весільної обрядовості супроводжується комплекс-
ними обрядами, характерними для певного району Криму.  

У XIII столітті, в епоху монгольської навали, нащадки турецьких кочів-
ників зайняли Крим. Завойовницькі прагнення й асимілятивна сила татар при-
звели до того, що більша частина населення виявилась під впливом турків. 
Процес формування кримських татар, як певного етносу, продовжувався у XIII–
XVI століттях. Як результат, у Криму виникли дві основні групи кримських та-
тар: степові та південно-бережні, які відрізнялися за антропологічними, куль-
турними ознаками та мовою.  

Автори нарису про Крим, надрукованого в енциклопедичному словнику 
1895 року, вважали, що степові татари – прямі нащадки монголів; гірські, судя-
чи з їх типу, – нащадки первісних мешканців Південного узбережжя, що при-
йняли іслам і татарську мову (в цю мову вони ввели так багато турецьких слів, 
що дуже часто степові татари її не розуміють). 

Не тільки антропологічні, але й етнокультурні характеристики впливають 
на фізичні риси, не схожі у різних племен та народів. Національні відмінності у 
людській зовнішності залежать від різних причин та факторів. Сильний вплив 
південно-турецької османської мови відрізняє діалект татар південного узбіччя 
від інших татар Криму, засвідчуючи про значний вплив на них турецько-
османської культури. Татари південного узбережжя представляють групу, що 
вирізняється не лише географічно, але й культурно [1, 39]. 

У весільній обрядовості гірських татар поєднувались магічні елементи 
первісного устрою та ісламські звичаї: коли наречену відвозили до будинку на-
реченого, їй зав’язували білий кушак, що символізував оберіг від ока, а в руки 
давали Коран. Обсипання нареченої зерном було ознакою побажання їй плодю-
чості, що також є притаманним для мешканців гірського Криму. Туреччина ма-
ла певний вплив на обряди південно-бережних татар. Іслам остаточно підкорив 
духовне життя кримських татар і залишив свій відбиток на шлюбних обрядах. 
Ісламські звичаї пройняті почуттям глибокої моральності, що сприяло упоряд-
куванню життю кримських татар. 

У гірничо-прибережній частині Криму за три тижні до весілля від нарече-
ного приносили речі, обговорені під час торгу – "агирлик" (від турецького 
"придане"); у відповідь від нареченої у подарунок приймали по сорочці, руш-
нику та кисету. Молоду покривали шаллю, і вона не могла з’являтися рідним на 
очі. Отримані солодощі разом з агирлик ділили між родичами та незаміжніми 
дівчатами – вважалось, що саме вони принесуть їм удачу в сімейному житті. У 
цей день запрошували жінку, яка мусила пошити весільну сукню, разом з нею 
подружки нареченої допомагали шити інше придане, а потім під музику розві-
шували в "мусафар-хане" (кімната для гостей), яка перед весіллям перетворю-
валась у кімнату для молодих.  

У гірничо-прибережних татар сімейні клани не чітко організовані, але 
обов’язки розподілені також конкретно. Пояснюється це тим, що землеробська 
форма господарювання вимагала дещо іншої системи організації побуту, тож 
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культура гірничо-прибережних татар формувалася на іншому ґрунті, а жили 
вони у тісному контакті з народами, що сповідували християнство. Згідно дум-
ки багатьох мандрівників відомо, що степові татари – ногайці вважали "зрадою" 
вступати у шлюб з гірничо-прибережними татарами, а гірничі, з певною мірою 
поваги до себе, аналогічно відносились до степових, вважаючи себе представ-
никами вищої культури. У гірничо-прибережних татар заборонялось вступати в 
ендогамні зв’язки – мати кровні зв’язки до третього покоління. Шлюби прийня-
ти було укладати між одновірцями, однак гірські татари були винятком: оскіль-
ки вони мешкали серед нащадків християн, що прийняли з різних обставин 
іслам, то дозволялось брати у дружини "новоспечених" дівчат. Проте, була 
умова – необхідно, щоб пройшло сім поколінь, а у XIX столітті – три; однак, ця 
заборона порушувалась ще у XIV столітті. М. Араджионі наводить запис із суд-
дівської книги XVIII століття, де зазначено, що мусульманка Фатіма, дочка 
християнина Гаврила, просить, щоб хрест з її будинку перенесли до будинку 
християнки Вени, дочки Мухаммеда, одруженої з християнином Балабаном. 
Подібні випадки зустрічались часто [4, 4]. 

Ногайські татари спорідненні племенам, що мешкали з XIII століття у 
північно-казахських степах, та племенам, які пізніше виникли у Середній Азії. 
У етногенезі кримських татар брали участь багато племен, однак головні – по-
ловці (кипчаки), що прийшли до Криму наприкінці XI століття. Кипчаки мали 
більш високий рівень розвитку і культури. Саме вони об’єднали всі племена і 
народи, що співіснували з ними в єдиній етнічній спільноті, з єдиною культу-
рою, мовою та релігією, яка і стала основою кримськотатарського народу. Про-
те, саме цей факт ігнорують російські вчені та історики; мета була політична і 
стратегічна: показати кримських татар не автохтонним народом Криму, а при-
бульцями, що дало б підставу очистити Крим від них (що і було зроблено ра-
дянською владою 18 травня 1944 року). 

Зазначимо, що утворення основоположного ядра кримськотатарського 
народу лежить до часів розпаду Хазарського каганату і проникненню кипчаків 
до Причорноморських степів і Криму у X–XI століттях. 

Витоки походження багатьох традицій кримських татар, пов’язаних з ук-
ладанням шлюбу, вибором партнера, формуванням родинного побуту слід шу-
кати саме у ногайців. Шлюб ногайців був виключно екзогамним – заборонялось 
укладати шлюби з особами, які належать до однієї родини. Саме тому кожен 
представник ногайського етносу обов’язково мав чіткі уяви про походження і 
"кордони" свого роду і племені [3,122]. 

Кримськотатарське весілля у степовому регіоні півострова орієнтувалося 
на традиції кипчаків, що мекали на півночі та зберігали свою самостійність. У 
багатьох кочових народів (у тому числі і степових татар-ногайців) існував звичай 
викрадення нареченої, який згодом трансформувався у систему викупу. Коли на-
речену відвозили до будинку молодого, поруч з нею знаходилась близька людина, 
котра тримала Коран. Зі сторони нареченого викупали Коран, перш ніж наречена 
зайде у двір. Об’єктивними причинами тривалого існування такого роду реліктів 
були особливості історичного розвитку окремих субстратів етносу [4, 4]. Взаємо-
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відносини у татарській родині регулювалися нормами шаріату (з арабської – "вір-
ний шлях") – релігійно-естетичними та правовими приписами ісламу, що були 
розроблені у IX–XII століттях на основі священних мусульманських текстів і 
"адату" (араб. "звичай") – звичайного права. Адат засновувався на старовинних 
звичаях та законах із залученням рішень третейського суду (громадянський по-
середник, який вирішує проблему сторін, що сперечаються). 

Підсумовуючи, зазначимо, що ногайці, які залишили в культурі кримських 
татар яскравий слід, покинули степові райони Криму. У зв’язку з асиміляцією 
знайти чистокровного ногайця проблематично. Здавна в Криму існувало два різ-
них устрої життя для степових та гірських татар – саме це сприяло формуванню 
життєвих відносин у кожній із груп. Фактором, що їх об’єднував, була єдина ре-
лігійна система поглядів – іслам. Сімейний побут кримських татар заснований на 
цивільному законодавстві, джерелом якого є Коран, що містить у собі правила на 
всі випадки людського життя. Деякі обряди, пов’язані з сімейним укладом у 
мешканців гірничо-прибережного регіону, навіть у сусідніх селищах мали свої 
відмінності. Причина вбачається в тому, що у гірничо-прибережному Криму 
жили нащадки різних етносів, які колись вимушені були прийняти іслам, однак 
продовжували дотримуватися усталених традицій своїх пращурів. 
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У червні 2016 року виповнюється 90 років з дня народження Андрія Федоро-

вича Омельченка (1926–1981) – бандуриста, педагога, кандидата мистецтвознавства 
(першого в історії серед бандуристів), дослідника бандурного мистецтва, коб-
зарства й лірництва, у доробку якого понад 90 публікацій. Про виконавські 
досягнення бандуриста свідчать звання лауреата конкурсу виконавців на І Все-
світньому фестивалі молоді та студентів (Москва, 1957) та інших конкурсів, ро-
бота на посадах артиста Київської філармонії та соліста ансамблю бандуристів 
українського радіо.  

Виконавську та наукову діяльності А. Омельченко поєднував з педагогіч-
ною роботою, з 1958 року викладаючи бандуру в Київській середній спеціаль-
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ній музичній школі імені М. В. Лисенка, Київському музичному училищі 
ім. Р. М. Глієра (1960–1971). Серед його учнів – відомі діячі жанру М. і В. Лит-
вини, А. Мамченко, С. Петрова, А. Шутько та ін. 

Крім наукових праць та досягнень у сфері педагогіки й виконавства, Андрій 
Омельченко залишив по собі солідний доробок методичної літератури. Крім того, 
він вів активну переписку, зокрема з колегами, учнями та ін. Під час роботи у 
Державному архіві Дніпропетровської області (ДАДО) автором статті віднайдено 
епістолярій А. Ф. Омельченка, що зберігається в особовому фонді (ФР-6119) 
дніпропетровського письменника, краєзнавця Івана Максимовича Шаповала 
(1905–2003). У своїй літературній та публіцистичній діяльності він приділяв ве-
лику увагу кобзарям і бандуристам, збирав відомості про них, вів листування 
тощо. Серед його кореспондентів, наряду з іншими самодіяльними і професій-
ними бандуристами, був А. Ф. Омельченко, чиї листи зберігаються у справах 
№ 345 "Документи (автобіографія, статті, публікації, фотографії, афіші, листи) 
про кобзаря Омельченка Андрія Федоровича" (210 стор.) і № 346 "Переписка 
кобзаря Омельченка Андрія Федоровича з колегами і учнями" (154 стор.). 

Вивчення епістолярної спадщини А. Ф. Омельченка показало, що ство-
ренню методичної літератури для бандури передувало листування автора з ко-
легами-бандуристами з різних областей України. Серед його кореспондентів – 
В. Сидоренко (Дніпропетровськ), М. Лобко (Дніпродзержинськ), О. Коваль 
(с. Підгороднє Дніпропетровської обл.), О. Корнієвський (Корюківка Чернігів-
ської області), І. Кривенчук (Малин), Л. Марченко (Житомир), А. Кононенко 
(Полтава), І. Панченко, Б. Жеплинський, М. Баран (Львівщина) та ін. Виявлення 
і висвітлення маловідомих фактів методичної роботи та творчої діяльності 
А. Ф. Омельченка, а також його кореспондентів – діячів бандурного мистецтва 
ХХ століття – є метою даної статті. 

Для досягнення мети необхідним є вирішення таких завдань: дослідити 
архівні матеріали А. Ф. Омельченка, що зберігаються у Державному архіві 
Дніпропетровської області в особовому фонді І. М. Шаповала; вивчити корес-
понденцію А. Омельченка до діячів бандурного мистецтва, виявити невідомі 
факти історії жанру, проаналізувати діяльність науковця у процесі роботи над 
методичними працями, узагальнити принципи методичної роботи, їх актуаль-
ність в наші дні. 

Одразу зауважимо, що у добу наукової діяльності А. Омельченка поняття 
"кобзар" і "бандурист" вважалися синонімічними (про це свідчить і назва його 
дисертаційного дослідження: "Розвиток кобзарського мистецтва на Україні (ра-
дянський період)"). Сучасні дослідники розрізняють традиційне кобзарство (в 
його історичній формі та реконструкції) і бандурне мистецтво, пов’язане з фаб-
ричним інструментом, що поширився в академічній системі музичної освіти. До 
речі, на рубежі 1950–1960-х років ХХ сторіччя фабрична бандура київсько-
чернігівського типу майстра І. Скляра була щойно поставлена на масове вироб-
ництво, експериментально-винахідницька робота по впровадженню механізму 
перемикання тональностей (до якої А. Омельченко був безпосередньо причет-
ний) ще тривала. 



Питання культурології, історії та теорії культури __________ Чернета Т. О. 

 170 

Паралельно із технічним вдосконаленням інструмента та його поширен-
ням у всіх ланках музичної освіти (від початкової до вищої) передовими діяча-
ми жанру (насамперед, київськими педагогами) велася робота по створенню і 
публікації нового репертуару, методичної літератури для бандури тощо. Наряду 
з С. Баштаном, М. Гвоздем, В. Петренко та іншими бандуристами А. Омельченко 
вів активну діяльність у цій сфері. Він ініціював випуск серії "Бібліотека банду-
риста", упорядкував кілька збірників п’єс для бандури, виступив редактором 46 
нотних видань та, за дорученням науково-методичного кабінету учбових закла-
дів Міністерства культури УРСР, рецензентом репертуарних збірок для бандури. 

З налагодженням процесу виробництва київcько-чернігівської бандури 
сталого зразка, А. Омельченко працював над упорядкуванням і виданням ре-
пертуарних збірок для нового інструменту. Так, побачили світ "Збірник п’єс для 
бандури" (1959), збірка "Струни золотії. Твори для бандури" (1965), два випус-
ки збірки "Педагогічний репертуар бандуриста" (1967), "Бандура. Учбовий ре-
пертуар для учнів ДМШ" 1–5 класи (1968–1970) та "П’єси для бандури для 
молодших класів ДМШ" (1975, у співавторстві з М. Лобком). 

Крім репертуарних збірок, бібліотека бандуристів стараннями А. Омель-
ченка поповнювалася методичною літературою. По-перше, 1967 року він видав 
"Школу гри на бандурі" Миколи Опришка (1898–1941), відредагувавши і до-
повнивши текст автора. По-друге, А. Омельченко сам виступив автором нав-
чально-методичних посібників "Школа гри на бандурі" для 1 і 2 класів ДМШ 
(1973 і 1977 роки відповідно). На жаль, передчасний відхід з життя перешкодив 
появі наступної методичної праці. Втім, 1984 року С. Баштан, виступивши спів-
автором, видав "Школу гpи на бандуpі" А. Омельченка, популярність якої серед 
бандуристів-педагогів зумовила повторне її видання (1989). 

А. Омельченко брав участь у методичних та просвітницьких заходах. 
Зокрема, виступив лектором на семінарі підвищення кваліфікації керівників 
самодіяльних капел та ансамблів бандуристів (Київ, Малин, 1966), де у своїй 
доповіді зазначив, що однією з причин гальмування розвитку бандурного мис-
тецтва є відсутність його підтримки з боку керівників районних відділів культури. 
На підтримку ансамблевого виконавства на бандурі А. Омельченко випустив збір-
ку "Твори для ансамблю бандуристів" (Київ, 1971) з власними перекладами. 

У період роботи над дисертаційним дослідженням і в подальшому 
А. Омельченко вів активне листування з багатьма бандуристами і майстрами. У 
ДАДО, в архіві І. Шаповала (Од. зб. 346) зберігаються 15 листів дніпродзер-
жинського бандуриста, композитора, заслуженого артиста УРСР Михайла Лоб-
ка до свого учня А. Омельченка, написані у 1963–1968 рр. Вчитель надавав 
цінні матеріали для дисертації, поради щодо фахової літератури тощо. Зокрема, 
у листі (без дати, орієнтовно кінець 1963 – початок 1964 рр.) останній надсилає 
А. Омельченку статті про утворення дніпродзержинської капели бандуристів, а 
також дуже рідкісну фотографію з архіву свого батька – самодіяльного бандури-
ста і майстра бандур Сергія Лобка, де сфотографовано майстра Г. Паліївця та його 
12 бандур із хроматичними перемикачами, якими користувалася Полтавська зразко-
ва капела бандуристів під керівництвом В. А. Кабачка. Крім того, Михайло Лобко 
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пише, що в архіві батька збереглися декілька цікавих листів, у яких адресати звер-
таються до С. Лобка за порадами щодо виготовлення бандур [3, 14]. 

Під час роботи А. Омельченка і С. Баштана по створенню "Навчальної 
програми по класу бандури для музичних училищ" та "Навчальної програми по 
класу бандури для дитячих музичних шкіл" (Київ, 1971 і 1978 відповідно) до 
колективу авторів приєднався (безсумнівно, на запрошення А. Ф. Омельченка) 
М. С. Лобко. Цей досвідчений педагог також працював над "Школою гри на 
бандурі", про що пише у листі до А. Омельченка (від 9 жовтня 1968). Що ж до 
"Школи" останнього, М. Лобко там же висловлював думку: "Ти затіяв чудову 
методичну справу <…> Для того, щоб ця методична робота була цікава, однім 
словом ґрунтовна праця, і відповідала всім сучасним вимогам, слід обов’язково 
спиратись на великий досвід роботи" [2, 36 зв.]. Варто додати, що крім компо-
зиторського доробку та методичних напрацювань, М. С. Лобко присвятив чи-
мало публікацій у пресі визначним подіям бандурного мистецтва, як то видання 
нотних збірок А. Омельченка, М. Полотая, П. Глушка та ін. 

Серед кореспондентів А. Омельченка був винахідник, майстер музичних 
інструментів з Чернігівщини О. С. Корнієвський (1889–1988). В архіві І. Шаповала 
(Од. зб. 346) зберігається шість листів майстра, датованих 1964 роком, де він опи-
сав свою біографію, творчу діяльність, ділився думками щодо історії кобзарства, 
стану сучасного бандурного мистецтва, зокрема, щодо вдосконалення бандури 
(нагадаємо, що саме в цей час А. Омельченко разом з П. Івановим та І. Скляром 
працював над впровадженням системи перемикачів тональностей для бандури). 

До речі, О. Корнієвський вів переписку з багатьма дослідниками коб-
зарства та українськими митцями. Його листи до М. Полотая, М. Рильського, 
Б. Жеплинського, М. Єщенка, Р. Польового, О. Нирка ретельно зібрані і опублі-
ковані М. Шудрею та В. Нечепою у книзі "В рокотанні-риданні бандур" (Київ, 
2006), виданої до 100-літнього ювілею майстерної діяльності митця. Зауважи-
мо, що листів О. Корнієвського до А. Омельченка, що зберігаються у ДАДО, 
немає серед опублікованої епістолярної спадщини чернігівського майстра (де-
тальніше див.: [4]). 

Географія листування А. Омельченка поширювалася і на Західну Україну. 
Серед його кореспондентів – відомий львівський бандурист, дослідник і енцик-
лопедист жанру Б. Жеплинський, з яким А. Омельченко ділився матеріалами 
про кобзарів і бандуристів. У листі (від 1 лютого 1968) Б. Жеплинський просить 
поради щодо репертуару для керованих ним дівочого ансамблю бандуристів та 
оркестру українських народних інструментів. Там же читаємо, що до бандури-
ста звернувся харківський кобзар Г. Ільченко (автор широко відомого "Кобзар-
ського маршу" і думи "То не чорні круки налетіли"), з проханням допомогти 
впорядкувати та видати збірку своїх творів. На це Б. Жеплинський порадив 
звернутися до А. Омельченка і надав його київську адресу [3, 76]. Як відомо, 
перша збірка власних творів Г. Ільченка "Пісні та думи" вийшла у Харкові 1967 
року (упор. та вст. стаття О. Юрченка). 

Цінним матеріалом для досягнення мети даної статті стали листи А. Омель-
ченка до Лідії Яківни Продайко (нині Попова) – випускниці Львівської консер-
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ваторії, викладача класу бандури Дніпродзержинського державного музичного 
училища (1968–1976). Суміщаючи цю діяльність з роботою за фахом у ДМШ 
м. Придніпровська (1959–1968) та ДМШ № 9 м. Дніпропетровська (з 1968 – до 
цього часу), Л. Я. Попова має величезний досвід і успіхи на педагогічній ниві. 
Як педагог і методист, з 2008 року вона очолює методичну секцію "Бандура" 
Дніпропетровського управління культури. Під час нашого особистого спілку-
вання у січні 2010 року Лідія Яківна з надзвичайною повагою і теплом згадува-
ла А. Ф. Омельченка. З її слів, у період роботи над своєю "Школою" він вів 
листування з нею та викладачами бандури різних міст України. Автор обго-
ворював деякі теоретичні засади "Школи", ділився власним педагогічним до-
свідом, надавав методичні рекомендації тощо. Три листи А. Омельченка і 
листівка, датовані 1971 роком, зберігалися у приватному архіві Л. Попової. 
Бандуристка зберегла ці листи і передала авторові даної статті. 

У першому листі (від 19 вересня 1971) А. Омельченко звертається до 
адресатки як до викладача класу бандури – сповіщає, що закінчує роботу над 
книгою і просить оповісти свій професійний шлях та історію очолюваного нею 
класу в музичному училищі Дніпродзержинська. Для цього А. Омельченко 
склав своєрідну анкету, де поставив ряд запитань: 

1. Ваш рік народження? 
2. Хто до Вас були викладачами музичного училища по класу бандури 

(їхні прізвища і ініціали)? 
3. Коли почали викладати вперше бандуру? 
4. Хто Ваш перший в житті навчитель і хто у ВУЗі? 
5. Які Ви зустрічали перешкоди в своїй першій педагогічній практиці? 
6. Що Ви особисто робите для удосконалення свого методу? 
7. Як Ви ведете роботу з бандуристами, який вивчаєте репертуар (основний)? 
8. Хто з Ваших учнів навчається в консерваторії? 
9. Як Ви ведете роботу з ансамблем бандуристів? 
10. Хто у Вашому училищі читає методику гри на бандурі? 
11. Які основні недоліки, Ви вважаєте, заважають кобзарському мис-

тецтву рухатись невпинно вперед? 
Очевидно, у процесі роботи над виданням А. Омельченко здійснив у лис-

туванні подібне опитування й інших викладачів бандури музичних училищ Ук-
раїни. Адже у наступному листі (від 22 вересня 1971), автор дякує Л. Поповій 
за відповідь, а також за те, що "не тягнули так довго, як деякі наші педагоги-
бандуристи з Чернігова, Хмельницька, Запоріжжя, Луцька, Івано-Франківська 
та Дрогобича". Ці слова ще раз підтверджують, що під час збору матеріалів для 
книги А. Омельченко охопив різні регіони України. 

Отримавши потрібну інформацію у листі з анкетою, А. Омельченко про-
довжував переписку з молодою викладачкою, ділився власним професійним 
досвідом, надавав на її прохання ціні поради щодо професійного самовдоскона-
лення та методичні вказівки щодо організації уроку, роботи над конструктив-
ним матеріалом, подав зразок плану уроку з початківцями тощо. У листі від 
23 жовтня 1971 року читаємо: "Слід Вам обов’язково включити в актив суміжні 
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види мистецтв, зацікавитися історією свого предмету, побіжно художніми тво-
рами світового репертуару і все буде блискуче! <…> Завжди звертайтеся до 
старших і ніколи не цурайтесь щось одержати для збагачення свого інтелекту і 
майстерності <…> Все ж краще, коли Ви будете, як бандуристка і викладач го-
ворити своєю рідною мовою, яка теж звучить солідно! Згадайте як нею володі-
ли Марко Вовчок і Леся Українка". Або: "Ми (бандуристи – Т. Ч.) повинні бути 
більш спостережливими за нашими колегами, котрі викладають на інших інст-
рументах і не думати, що все що вони роблять, у нас не годиться застосувати. 
Слід учитися у життя, а життя це все те, що нас оточує, чим живуть інші викла-
дачі, якою вони користуються методикою, хай це буде арфа, баян, ф-но чи 
скрипка. Дарма, все слід вивчати" (лист від 11 жовтня 1971). Крім того, 
А. Омельченко цитував різних філософів, розповідав бандуристці цікаві факти з 
життя відомих композиторів, притчі тощо. 

Повертаючись до архіву І. Шаповала, зазначимо, що у його особовому фонді, 
крім кореспонденції А. Омельченка, зберігаються й інші матеріали: автобіографія 
бандуриста, копія його трудової книжки, програмка аспірантського випускного 
іспиту-концерту, рецензії на дисертаційне дослідження тощо. На основі зібраних 
про А. Омельченка даних І. Шаповал написав нарис "Кобзарська душа", що увій-
шов до його pукопиcної "Збіpки художньо-документальних оповідей пpо кобзаpів-
бандуpиcтів" (до збірки включено нариси про В. Ноcачевcького, В. Cидоpенка, 
Л. Воpіну, В. Меpзленка, О. Cолодкого, І. Cкотаpенка та ін.). Планувалоcя, що 
книга вийде друком у видавництві "Pадянcький письменник" (Київ), тому руко-
пис збірки автор подав на pецензування київському письменнику і бандуристу 
І.О. Немиpовичу. 

У наукових аpхівних фондах pукопиcів та фонозапиcів ІМФЕ НАНУ нами 
знайдено pецензію І. Немиpовича на збіpку І. Шаповала, що містить деякі за-
уваження [1]. Ось що пише рецензент про нарис "Кобзарська душа": "Шкода, 
що Андрій Омельченко рано пішов од нас, він би ще багато зробив для коб-
зарства. Хоча й те, що зробив – іншому б на два життя вистачило. Сам чудо-
вий виконавець (мав високий тенор), блискучий віртуоз-бандурист, теоретик 
кобзарської справи, він молодим захворів на рак… Я знав його особисто, спіл-
кувався з ним, якось навіть написав статтю про нього. То добре, що І. Шаповал 
подає портрет цього непересічного митця <…> Омельченко – помітне явище в 
кобзарстві, він прямий продовжувач справи свого вчителя Бобиря, але нарис 
побудований на розповіді, записаній на магнітофон, захаращений такими под-
робицями, такими специфічно- й технічно-музичними термінами, що скидаєть-
ся на посібник гри на бандурі чи наукову працю. Внаслідок чого втрачається 
динаміка, спадає зацікавленість. Підкреслюю: без А. Омельченка майбутня 
книга немислима, але нарис треба робити на основі тих фактів, які є" [1, 15–16]. 
На жаль, книга І. Шаповала не видана й до тепер. 

Розглянувши методичні видання А. Ф. Омельченка, проаналізувавши його 
кореспонденцію та архівні матеріали, доходимо висновку, що створюючи мето-
дичну літературу для навчання грі на бандурі, автор спирався не лише на власний 
педагогічний досвід, а й цікавився досягненнями бандуристів у різних регіонах 
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України. Саме з цією метою автор методичних праць вів активне листування з ба-
гатьма викладачами бандури музичних училищ і дитячих музичних шкіл, анке-
туючи їх. Крім того, провідний бандурист і дослідник надавав колегам цінні 
методичні поради, охоче ділився з новітніми технічними і репертуарними досяг-
неннями бандурного мистецтва, чим здійснив помітний внесок у справу розвитку 
й академізації мистецтва гри на бандурі. 

Враховуючи все вищезазначене, а також власний педагогічний досвід, 
вважаємо, що методичні та репертуарні видання А. Ф. Омельченка не втратили 
своєї актуальності в сучасній методиці викладання київської академічної школи 
гри на бандурі (за винятком декількох обов’язкових у радянські часи "ідеоло-
гічних" творів). Втім, попри появу останніми роками численних нових реперту-
арних збірок для бандури для різних вікових груп, існує нагальна потреба у 
створенні сучасної школи гри на бандурі, яка б відображала, подібно до праці 
А. Омельченка, досягнення українських регіональних академічних бандурних 
шкіл у сфері виконавства і освіти. 
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Художня творчість має широкий спектр спрямування на перетворення 
світу: це формування нового знання, технологій, законів, творів мистецтва; са-
мовдосконалення, що поєднує у собі всі зусилля людської особистості, залучає 
різні рівні його буття – підсвідомість, свідомість та надсвідомість. Творчість 
призводить до змін у структурі особистості та її світогляду, картини світу, реа-
лізуючи в такий спосіб смислову наповненість існування. У такому аспекті за-
слуговує на увагу та вивчення все більш виразна останнім часом філософсько-
світоглядна система езотерики, яка постійно заявляє про себе як на рівні побуто-
вому, так і громадському, лунаючи, зокрема, з екранів телебачення та у соцме-
режах. Самопозиційована як сукупність багатомірних форм знання, езотерика 
впродовж багатьох століть поєднує інтелектуальні спільноти, що діють поза 
раціоналістичними нормами та еталонами, будучи відмінними від класичного нау-
кового взірця і стандарту. У ХХ столітті це зробило езотерику ділянкою "відомства" 
ненаукових знань, однак нині розгляд езотеризму як особливого типу раціональ-
ності все частіше підлягає усвідомленій концептуалізації та рефлексії [5]. Авто-
ритет лідерів руху езотериків ХХ століття – таких, як Г. Гурджиєв, А. Кроулі, 
Д. Андреєв, П. Флоренський, Дж. Кришнамурті, Р. Штайнер, П. Донов, – спри-
яв не тільки поширенню уявлення про езотерику (як вчення про процеси, що 
відбуваються у Всесвіті і синхронно відображаються у глибинах людської 
душі), але й створив чималу кількість їх прибічників та послідовників. 

Термін "езотеричний", "езотеризм", що походить з грецької і означає 
"внутрішній", "глибинний", зустрічався ще у Платона й Аристотеля. Саме по 
відношенню до вчення Аристотеля цей термін стали застосовувати у значенні 
"таємний", "прихований", "посвячений" – коли йшлося про знання для обраних, 
відоме лише вузькому колу осіб. Згодом його стали застосовувати до вчення 
послідовників Аристотеля, а також математично-філософської теорії Піфагора – 
також частково втаємниченої. Езотерична частина знань впродовж століть була 
присутня і залишається актуальною у провідних релігіях світу: це суфізм всере-
дині ісламу, нейдан (внутрішня алхімія) всередині даосизму, йога – всередині 
індуїзму, каббала – всередині іудаїзму. З ХІХ століття термін "езотеризм" 
широко застосовували до різних вчень, які вважалися закритими. В сучасному 
використанні езотеричними, тобто зрозумілими вузькому колу, вважають, при-
міром, так звані "езотеричні мови програмування" у кібернетиці [3]. 

Нині езотеризм (який відповідає значенню "внутрішній") представляє со-
бою сукупність особливих способів сприйняття реальності, що виробляється 
шляхом психодуховних практик. В цілому до традиції езотеризму включають її 
історичні надбання – магію, алхімію, астрологію, гностицизм, каббалу, теософію, 
суфізм, йогу, ваджаяну (буддійський тантризм), масонство, антропософію, мон-
діалізм. Їх вибіркове опанування, переважно для вдосконалення власного світо-
гляду шляхом долучення до досвіду людства і організації особистої ціннісної 
ієрархії, розуміння своєї ролі у світобудові та поглибленні смислових зв’язків 
між різними сторонами та явищами універсуму, обумовлює різні підходи до езо-
теризму як конкретного сегменту культури. Відтак, езотерика має прибічників 
серед відомих у світі діячів культури, музикантів, артистів, художників. 
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Відповідна спрямованість знаходить своє втілення і у творчості низки 
сучасних українських митців. Так, певною мірою до езотеричного космізму 
сходить "солярний гедонізм" Олександра Клименка, відцентровий ташизм "від 
серця" Бориса Єгіазаряна, закодована неоканонічність Олександра Животкова, 
енергетична світлоносність Ольги Петрової, асоціативна поліваріантність 
Олексія Анда. Образний ряд цих митців, відзначений "розширенням" внутріш-
ніх переживань та станів, дозволяє інтерпретувати його у контексті візуалізації 
трансцендентного [6, 31]. 

На тлі ймовірних прочитань творчості названих митців, у відповідниій ін-
терпретаційній "транскрипції", відкривається і творчість сучасного художника 
В’ячеслава Странніка. Художній світ В. Странніка незвичайний: він захоплює 
відчуттям дива пізнання замежних світів, причетності до відкриття нового, не-
знаного. В ньому панує стихія вільного руху, "світлової" поезії, не чутної не 
посвяченим у "музику сфер". 

Мистецька програма В. Странніка має основою духовні практики. Змістовно 
вони тяжіють до інтуїтивного пошуку слова, почуття, дії високого духовного за-
ряду. Не завжди очевидна у буденному житті, у зримому художньому виразі така 
ідея втілюється у формах, які, відносно до традиційних, прийнято називати аль-
тернативними. Узагальнено-умовні та абстраговані образи творів В. Странніка 
тяжіють до знаку, символу, концепції, які візуалізуть езотеричні знання. Така 
художня система, представлена у закінченій зрілій цілісності на одній із художніх 
виставок, завдяки її відвіданню групою практиків-езотериків, отримала назву 
"ракітонг" – взаємодія з простором, "матеріалізована" як частотно-звукове від-
луння колористичної гами творів митця. 

Отже, ракітонг – один із яскравих проявів просторово-колористичної гар-
монії, що походить від сприйняття людиною космічних частот, проекції яких 
існують у вигляді силового енергофона, що виникає на полотні у вигляді абри-
сів форм та ліній, здатних викликати у свідомості людини позитивно-
гармонійний стан, відчуття внітрішньо-зовнішньої рівноваги як вищих проявів 
Життєвої сили, космічної енергії. 

Як художня система, ракітонг базується на сучасному розумінні мисте-
цької дії як такої, що уникає відтворення дійсності шляхом її прямої передачі 
лише зовнішньою подібністю (як це робили митці від доби Відродження у "ра-
ціоналістичний" спосіб). Природний або видимий простір – лише частина цілого, 
великого, видимого простору, що оточує людину: прагнення просторової ціліс-
ності замкненого у собі світу підтримують не механічні, а внутрішні духовні 
сили. Такий художній світ не дублює дійсність, а глибоко осягає її архітектоні-
ку, матерію, смисли через символ та знак. У світі внутрішньої трансформації 
простору митець, який працює у полі ракетонгу, відкриває таємні послання та 
розширює бачення себе із Космосу як карту з символами, означенням шляхових 
знаків. Її інтенсивна трансформуюча сила веде до ціннісних проривів, синхро-
нізує енергії, віддзеркалює образи душі. 

Мистецькі прийоми, якими утілюється дана система – це зворотня пер-
спектива, різноцентровість побудування, де різні частини дійства спостерігаю-
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ться очима не з однієї, а – як у кубізмі – з різних точок. Цей прийом, що його 
використовували ще середньовічні майстри, дає вільну орієнтацію на шляху до 
більш глибокого осмислення середовища картини, її регулярного поля, впоряд-
ковуючи тяжіння до форми лабіринту із багатьма поворотами. 

Отож, художній простір В. Странніка виникає з певної творчої сутності – 
чуттєвої думки, що торкається минулого, сучасного, майбутнього, прямуючи 
"вселенським потоком" з одного простору до іншого. Їх перехрестями є зустріч 
векторів традиційного й новітнього, національного й глобального, природного 
та штучного, математичного та алогічного, геометричного і поліморфного. 
Цикли творів митця – "Явища", "Образа", "Лики", "Медитації", "Монади" – ві-
дображають живий неспокій напруги життєвого руху, прагнення дії, нарощу-
вання темпу після вибуху новонароджених галактик. "Вибухової" динаміки 
форм та кольору сповнена серія творів В. Странніка "Врата світу". Вона є не 
лише унаочненням входу до інших світів як "символічне знамення першообразу 
через образ", а й несе у собі ідею поринути у непізнаване, вище. Пластичними 
виразниками такої ідеї є дугоподібні "планетарні" конфігурації, серповидні 
"очі", орбіти-еліпси, будинки-профілі, збурені рухомими потоками "магми" 
першоелементів, що наче дихають жаром. 

Усвідомлення В. Странніком художнього начала твору як переходу від 
зображувальної тілесності предметів у сферу чуттєвого здійснюється як шлях 
від суб’єктивного – до об’єктивного всезагального, де недосконале, ірреальне, 
непізнаване, одухотворене силою Природи на осмислене, усвідомлене, опано-
ване інтелектом. Це, користуючись висловом Х. Ортеги-і-Гасета, "точки однієї 
прямої" [4]. Медитативні "абриси" таких перевтілень відображає своєрідна 
формула раціональної геометрії, яку, у її врівноваженій однозначності, запере-
чує криволійний ухил безодні почуттів: їх перехрестям є нашарування площин 
та форм. У картинах В. Странніка вони перебувають у постійному протистав-
ленні: "фізично-технічні" характеристики світу у його виразі "об’єктивного 
космічного простору" являють собою продовженість відкритої суті явищ та ре-
чей, "вільної зони", "першофеномена", полишеного остаточного визначення, 
"адже те, що називають глибиною, – зазначав колись М. Хайдеггер, – або не оз-
начає нічого, або означає приналежність до Буття без обмежень" [9]. 

Множинний характер існування світу, його пов’язано-ізольовані індиві-
дуально-колективні єдності, ізотропність, емпірична неоднорідність на рівні 
фізичного пізнання у тривимірно обмеженому світі, отримують у творах 
В. Станніка рішення за межами Евклідового геометричного простору, який уп-
родовж багатьох століть складав фундаментальне поняття мислення поряд із 
часом. Відчуття його нелінійної структури, розподілу на фізичні та тонкі світи 
переходить в усвідомлення того, що цей простір не може бути обчислений мате-
матично, не піддається звичним уявленням про лінійну або повітряну перспекти-
ву, проте може мати розширення або згортання як "надструктурний" вираз 
"прасимволу культури", з якого походить вся мова її форм, що не допускає її оста-
точного понятійного розкриття. У "безпросторовості" регулярного поля картин 
В. Странніка кожний рух пензля заперечує та оскаржує ствердження "теорії пі-
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знання". В такому сенсі він близький до ідеї О. Шпенглера щодо різного "способу 
протяжності" в різних сферах мистецтва – у живописі, музиці, поезії – як і в новіт-
ній науці, ідеалах етики [10]. У такому сенсі форма в творчості В. Странніка є 
"вмістилищем усіх речей", простором-оболонкою, в яку вміщується усе коло про-
блем інтуїтивної або змістовної (не геометричної) глибини, ув’язуються питання 
традиційного живопису – перспективи, дистанції, лінії, зовнішньої форми предметів, 
кольору, тектоніки, статики, динаміки зображень, кольорової перспективи тощо.  

Їх основу складають українські та середземноморські елементи, нашару-
вання духовного й предметного світів землеробських та кочових працивіліза-
цій, віяння культур Стародавнього Єгипту, Китаю, Індії, наївного мистецтва 
Африканського та Австралійського континентів, пракультур центральної Мек-
сики. Їх поєднання – інтуїтивна авторська версія історичних обставин співісну-
вания різних спільнот, об’єднаних духовно. 

Осмислена та виміряна внутрішнім живим почуттям фрагментарність, 
атомна дифузність першоелементів, обмежена рамкою берегів прямокутної 
форми картини – це фрагмент світу, знаковий об’єкт, здатний проникнути у 
підсвідомість реципієнта, торкнутися його генетичної пам’яті. Відтак, у образ-
них перехрестях В’ячеслава Странніка присутній асоціативний ряд, який по-
ходить з культурних нашарувань різних часів – від архаїки до незвіданого 
прийдешнього у вселенському просторі, а символічно-абстрактні архаїзовані 
образи обернуті до позачасових вимірів та позаісторичної конкретизації. 

Синтез форм, відомий за уцілілими артефактами предметного мистецтва – 
будівництва, скульптури, різьблення каменю, гончарства, ткацтва, ювелірних 
ремесел давніх цивілізацій – знаходить в роботах В. Странніка модуль, що тримає 
рівновагу конструкцій, чуттєвих та розумових станів, і залишається домінантою в 
їх переходах. Це орнамент, який є живописною матерією картин. Орнаменталь-
ність надає композиціям особливої ємності, конструктивності, в тому числі емо-
ційної. Як художній елемент живопису, орнаментальні елементи піднесені на 
небувалий рівень, хоча, здавалося б, після пережитого апогею, недосяжної ви-
соти в культурі Трипілля це вже неможливо. Їх примхлива геометрія опукло-
увігнутої та ламаної ліній, поділ на трикутники, кола, овали, квадрати завдає 
творам декларовано-канонічної чіткості, стрункості та водночас ритмічності, 
відповідної природним циклам, як-от пори року, зміни дня і ночі, розвиток жи-
вого організму тощо. Їх глибинно відчута функціональність виявляє незламну й 
безперечну волю Творця. Помножена на багатобарвність густих, непрозорих, 
щільних, вкрай насичених кольорів, орнаментальність В. Странніка сповнена 
живої сили "художньої видимості". У загущених "шаманською" напругою рит-
мах колір виявляє транскордонну та міжчасову спорідненість відомих нині ко-
лористичних семантичних систем. В них читається заглиблення у прадавні 
традиції місцевих язичницьких вірувань, календарної обрядовості, маскарадних 
святкувань, колективної народної творчості, що належить колективному підсві-
домому і розкриває себе у народному розписі, вбранні, будівництві. Із зниклих 
реалій "тіней забутих предків" у творах В. Странніка виникають образи, близькі 
картинам-ритуалам Марії Примаченко та картинам-обрядам Марії Білокур. 
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У такому сенсі в ряду прасимволіки персоналії іконопису в Україні є ви-
разом народної ментальної пам’яті, де в християнських сюжетах та символах 
Трійці, Христа, Богородиці знаходили утілення язичницькі першоелементи. 
Умовне означення впізнаваної в українській традиції Берегині, Білобога, Перуна, 
Велеса, Лади у творчості Странніка, зокрема, передає широко включена у ряд 
композицій циклу "Образа" фігура у позі Оранти, адорації, з піднятими доверху 
руками-крилами. Позначені знаками-елементами, притаманними канонічним 
композиціям ікон, схеми творів В. Странніка мають центроспрямоване побуду-
вання з виразною геометричною віссю, а також впізнавані іконописні деталі у 
вигляді сфер впливу, які входять одна у одну, вогняного ромба – символу божест-
венної слави Христа, двоколірних овалів – символу Неба, чотирикутника з увіг-
нутими сторонами – символу Землі, сяяння у вигляді променів, що є типовими 
для ікони "Спас у силах".  

Присутність у композиціях персонажів, далеких від християнських сюже-
тів (наприклад таких, що нагадують стелоподібних кам’яних баб) – ще один 
своєрідний інтуїтивний оберт у творчості В. Странніка до глибин "архетипової" 
пам’яті. Як відомо, біля кам’яних стелоподібних зображень, що ставили на пе-
рехрестях доріг, здійснювали ритуали "закликання божеств" у монгольському, 
середньоазійському, українському степу. Один із новітніх символів – людина-
кочовик несе у собі зміст вічного подорожнього, що мандрує людськими та 
потойбічними світами. На рівні ментальної пам’яті цей історичний пласт 
торкається міжконфесіональних "духовних традицій". Водночас саме з най-
більш поширеного в Україні християнського середовища виникає образність 
дивовижної серії творів, об’єднаних назвою "Адоранти". Прохачі благ для лю-
дини, ці персонажі існували у давніх кульових системах і згодом перейшли до 
християнства. У творах В. Странніка це святі Георгій, Димитрій, Микола, Ми-
хаїл, які асоціюються із заступниками та захисниками, воїнами добра. Це також 
міжконфесіональна, літературно забарвлена тема "Чаша Грааля" (Gradalis), 
примітна своєю містичною історію про мандри лицарів Круглого столу у пошу-
ках символу Ісуса Христа – сосуду, яким він користувався на Таємній вечері і у 
який Йосип Аримафейський зібрав кров із ран розіп’ятого Спасителя. Його 
споглядання, за кельтськими та нормандськими легендами, дарує безсмертя. 
Дві композиції пов’язані з богородичною тематикою, яка представлена цен-
тральною фігурою відомих християнських сюжетів – "Покрови" та "Оранти". 
Не позначені звичайними людськими рисами лики наближаються до надспро-
щеної і водночас найзагадковішої багатомірності "обличчя" української кукли-
мотанки. Полишені конкретних рис, ці образи тяжіють до ранньохристиянського 
розуміння ікони не як образу бога, а як ідеї бога, відблиску його подоби. Виразно-
сті геометрично виваженим та симетрично врівноваженим, витягнутим за цен-
тральною віссю композиціям надає динамічна еліпсоїдність та колоподібність 
форм, акцентована підтрикутними розривами "тіла" живопису, що у загальній 
цілісності усіх композицій справляє враження кінетики, яка "рухає" фігури. 

У переважній більшості творів, які створює художник на нинішньому 
етапі, його композиційним рішенням притаманна структурованість, широке за-
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повнення поля однією біполярно сегментованою фігурою, що сприймається од-
номірно й багатовимірно водночас, однозначно як суто формальна структура. Її 
цілковито вигадане зорове поле включає фрагментарні і розріджені предметні 
означення, що розчиняють предмет в окремих характеристиках. Це вимагає ці-
леспрямованої зорової концентрації, саме впізнавального бачення, яке гарантує 
зустрічну інтеграцію фрагментарних предметних означень і безпредметної кон-
струкції картини, оптично виразного еквівалента невидимого – в емпіричну 
реальність абсолютного. Користуючись висловом Макса Імдаля, така картина 
утілює "оптичну автономну конструкцію, визначену лише очевидністю свого 
чисто іманентного формального впорядкування" [1, 229]. Отож у відповідності 
із зазначеною оптичною безпосередністю, композиція представлених картин не 
обмежується відображенням предметного ряду – вона існує поза системою ре-
презентацій, орієнтованих на норми звичного сприйняття предметного світу, в 
умовах розмежування бачення та впізнавання за допомогою бачення. 

У такому сенсі майже епатажна безликість образів В. Странніка отримує 
пояснення. На відміну від культових зображень, антропоподібні істоти 
В’ячеслава Странніка універсальні у своїй всезагальності. Вони передають ро-
зуміння Бога як абсолюту, близького поняттю всюдисутності, всеохопності, 
всезначущості й тяжіють до багатоликості пантеїстичного ототожнення Всесвіту 
як священної духовної єдності. Маючи походження з проторелігійних уявлень та 
практик, що поступово переходили у складні релігійні системи, з "релігій богів", 
у подальшому вони трансформувалися в універсалізованих "релігіях людей". 
Такий аспект синкретизму є частиною різних знань, що базуються на відборі 
смислів шаманських та анімістичних вірувань, індуїзму та буддизму, ісламу та 
християнства, дао та іудаїзму – всі разом вони складають сходини у пошуках но-
вітньої філософії, винайдення модерних релігійних вчень як "системи сполуче-
них сосудів" взаємного духовного збагачення. На такому шляху автору вдається 
досягнути підвищеного стану свідомості, її розширення, що виключає змінені 
форми, але надає стійких послідовних результатів у сенсі самотрансформації як 
особистого саморозвитку щодо опанування вищих сутностей світовідчуття. 

У циклі картин "Числа" символіка числа переступає інформаційну функ-
цію і як развиваюча система, організовує людину на шляху її розвитку й пі-
знання світу. Цифра розглядається автором як один із ключів до розуміння 
внутрішньої природи людини у її пошуках гармонії. Згідно давніх уявлень, за 
універсальними законами еволюції число, яке відображає свою суть у духовно-
му й матеріальному світі, взаємодіє з людиною на физичному, психічному й 
ментальному рівнях. Числа належали до системи знань Каббали, ведичної аст-
рології, І-цзин, фен-шуй. До них зверталися у давніх цивілізаціях від Єгипту до 
Вавілона, Індії та Китаю. Засновник теорії чисел Піфагор вбачав число мірою 
усього – природи, яку вважав за основою геометричною; божественого закону, 
математичного, конкретного, прорахованого; характерів людей та подій, відпо-
відних сумі чисел. У глибинному зв’язку людини і природи – число духовне. 
Якість кардинальних чисел, проявлених у людині, є архетипом, що виражає її 
сутність. Відповідно із мандолою – індивідуальним малюнком людської долі, – 
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числовий вираз дев’яти архетипів створює повний спектр індивідуальності, 
прояв у ній божественного начала. У жрецьких відправах геометрія та малюнок 
цифр були відкриті лише посвяченим. Жрець пояснював їх смисл новому адеп-
ту після отримання від нього клятви нерозголошення таємниці знань, мовчання. 
В інтерактивній ситуації споглядання картин циклу "Числа" глядачі стають співу-
часниками такого дійства. Погодившись на уявну пропозицію, крізь нечитаємі-
читаємі абриси цифр глядач входить у розуміння їх креслення на рівні посвяти, 
ініціації. За межами фізичного приходить звукова "протяжка" кожної одиниці – 
рухомий виплеск абрису одиниці, сегментарна "зачіпка" двійки, "кулеподібна" 
безтілесність трійки, вологе "око" цифри "шість", непізнавана конспіративність 
"сімки", цифра "вісім", що запалюється сонячним сяйвом, приглушена доскона-
лість "самозаглибленої" дев’ятки, нейтральний "димарний" нуль тощо. В ком-
позиційному модулі системно-послідовного розташування картин уявлення про 
числа належить до базових понятть Монади – Всесвіту. 

Глибина живописного зображення, що "походить незвідки", базується на 
акцентуванні кольору та лінії, виявляє у творчості В. Странніка своєрідне "пере-
хрестя світів": це природа художнього твору через вираз його форми та техніки 
виконання. Вона тяжіє до монументальних і до станкових форм, нагадуючи 
середньовічну темперу з її чітким тонким шрихом, вітраж з його ефектом просві-
чування, святкову блискучу мозаїку, складену із шматочків-смальт, первісне 
графіті, з його своєрідною пластикою та вільною мовою оповіді. У прагненні до 
синтезу мистецтв В. Страннік виходить на рівень традиції рукотворності, що 
нині, в умовах дигітальної цивілізації, залишається однією із небагатьох однак 
майстерності, віртуозності, власне великого мистецтва. 

За інтуїтивним тяжінням до високої форми як виразу світової гармонії, 
твори В. Странніка мають дещо, що передбачає їх діалог з ідеями першовідкрива-
чів, прокладачів шляхів та новаторів мистецтва. Серед них певну близькість до 
творчості митця можна побачити у творчості М. Врубеля з його феєричним коло-
ритом, що проявився у кристалічному малюнку та мерехтливих тонах "синє-
лілового світового присмерку". Їх початком став київський період творчості худож-
ника, час перебування митця в Україні (1884–1889), захоплення українською при-
родою, давньоруською архітектурою, мозаїками, оперним мистецтвом тощо [7]. 

У тяжінні до новітніх засобів самовиразу В. Страннік виявляє також 
спільність з естетичною стратегією супрематизму Казиміра Малевича, прого-
лошеного автором як відхід мистецтва від простого копіювання природи та її 
форм. Спільність уявлень помітна і в органічному підході обох до "матерії" 
краси як такої, що змінює форми і створює з існуючого все нові й нові, хоча у 
живописній системі у кожного на різний лад – це "живе тіло", де форма і колір є 
виразниками таємної сили відчуттів. Сутність живописного мистецтва, сутність 
прекрасного виявляється через зв'язок художника зі світом шляхом звільнення 
сфери відчуття і сфери інтуїції. Звідси – картина стає відображенням не пред-
мету, а відчуття, де ставлення до предмета відбувається через створення нових 
форм. У них зосереджена конструктивна єдність різних елементів, ліній, кольо-
рів, об'ємів, фактур, що створюють нове "тіло" – цілісність художнього смислу. 
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Певною мірою творчість В. Странніка торкається і сучасного розвитку та 
інтерпретування винаходів "кубістичної революції" Пабло Пікассо та Жоржа 
Брака, ілюзій об’єму та руху оп-арту Віктора Вазарелі, сюрреалістичних візій 
Оділона Редона і Сальватора Далі, "денатуралізації мистецтва" Піта Мондріана. 
Всі вони перетворювали художню форму на геометричні блоки, розподіляли їх 
на площини й грані, скасовували перспективу, чим привели глядача до нового 
художнього бачення, нової свідомості, коли вже не здаються надто шокуючими 
ексцентричні експерименти із формою та чистим кольором. У В’ячеслава 
Странніка відмова від природних форм на користь абстракції досягає рівня 
матриць-площин у послідовності дихотомії вертикаль – горизонталь, велика 
поверхня – мала поверхня, едність яких символізує рівновагу сил. Їх основою є 
неповторна авторська манера, світогляд, філософія краси, вміння створювати 
художній образ "не як раціональну суму якихось дискретних ознак, а як дещо 
живе, з глибин чого б’є непереборне джерело і чого ми не можемо одразу охо-
пити раціональними методами" [2]. 

Підсумовуючи, наголосимо, що сучасне образотворче мистецтво, в добу 
глобалізації та політичної нестабільності, виявляє характерне спрямування до 
вирішення проблем виживання й забезпечення нормальної життєдіяльності, в 
тому числі у системі магічно-ритуальних дій, як історично освоєної сфери об-
разотворення, езотеричних знань та практик. Формування сучасного художньо-
го простору, як свідчить аналіз творчості В. Странніка, полягає у розкритті 
езотеричної тематики через оптимізацію пластичних пошуків у сфері абстрак-
цій – ділянки вищих узагальнень. У живописі, зокрема, при збереженні тради-
ційної форми картини, пластично-лінійних та колористичних засобів, завдяки 
переосмисленому та усвідомленому на новому рівні співвідношення інтелекту-
ально-раціонального та емоційно-чуттєвого, її сутнісність набуває відповідної 
повноти образно-візуального виміру. 
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тифікації в арт-просторі, етапи трансформації думки в символ і колірну пляму. Висвітлено 
ранній період – становлення та "проби пера" в галузі академізму, трансформацію в бік сти-
лізації та стадію експериментаторства з техніками, фактурами, матеріалами 
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Современная живопись как сегмент украинского арт-пространства под-
вержена тенденции к постоянной трансформации. Прежде всего, современное 
искусство не имеет характерной чертой четкость и легкость терминологизации, 
оно не однозначно для восприятия, весьма контрастно, динамично как явление 
и поликомпонентно. Редко какой мастер, посвящая себя искусству сегодня, 
останавливается на живописи как таковой как на единственном средстве 
самовыражения. Чаще становление художника современного поля – это целая 
цепь стадий, через которые он проходит, экспериментируя, выбирая, отметая и 
на чем-то останавливаясь. А более масштабно мыслящие, "широкоформатные" 
мастера имеют и в дальнейшем несколько "ликов", продолжая с одинаковой 
долей увлеченности и успеха предпринимать попытки оставить свой след и в 
живописи (иногда как монументальной, так и станковой), и в скульптуре, и в 
графике. Увы, универсализма личности эпохи Ренессанса представителям со-
временного арт-поля достичь вряд ли суждено – такие феномены не подлежат 
тиражированию и невозможны в достижении. Однако иногда подсознательно, 
иногда осознанно пытливый ум талантливого художника ищет способы расши-
рить рамки. И нередко ему это удается.  

Проблема взаимопроникновения видов искусства, стертости границ между 
ними довольно стара, и в творчестве многих современных мастеров мы снова 
можем видеть ее актуализацию. Наиболее сложно поддается анализу и терми-
нологизации то, что происходит в этом отношении, для самих художников-
создателей феномена современного искусства. Разумеется, есть философы-
художники, для которых главное – идея, а те средства, посредством которых 
она будет визуализована, вторичны. Но бывает и иначе – идея не претендует на 
новую, революционную концепцию мироздания; первичны желание поиска 
чисто технологической новизны и экспериментаторство. Зачастую у таких ху-
дожников как раз попытки пробовать себя в разных видах искусства и приводят 
к тому, что в их манере грань между видами, жанрами и техниками стирается, 
становится прозрачной. 

Киевский живописец Василий Жиров еще слишком молод для того, 
чтобы безоговорочно войти в сонм "живых классиков", но как представитель 
поколения сорокалетних вполне творчески сформирован, чтобы претендовать 
на свое место в современном украинском арт-пространстве. Проблемой форми-
рования его творческой манеры, индивидуальной и самобытной, так стандартно 
начинавшей формироваться и так удачно вспыхнувшей вскоре после окончания 
периода ученичества, интересуются в основном поклонники его творчества, но 
ученым еще не приходилось делать его стиль предметом исследований.  

Для составления объективной картины о сложении манеры мастера нужно 
анализировать основные тенденции в современном художественном пространстве 
Украины, основные тенденции в живописи, как это делают В. Сидоренко, В. Бур-
лака [2; 3; 6], специфику арт-пространства Киева с его "узловыми" стержнями – 
событиями, их классификацией, движущими силами и препятствиями, факто-
рами, влияющими на характер, и аспектами, формирующими общий контекст 
(Н. Мусиенко) [6; 7]. Упоминания о работах В. Жирова звучали в общем кон-
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тексте анализа деятельности молодежного объединения "Арт-пространство" [4]; 
обзор его творческой манеры был предпринят пока лишь единожды [5], но бла-
годаря неординарности своей творческой манеры мастер вполне достоин того, 
чтобы войти в пласт "маркеров" современного искусства. 

Таким образом, с учетом недостаточной освещенности творчества Василия 
Жирова в украинском искусствознании, целью статьи является актуализация 
вопроса о месте его стиля в общем контексте современной живописи, характе-
ристика манеры художника, освещение аспектов, влияющих на ее специфику.  

Выпускник Киевского университета имени Бориса Гринченко, получив-
ший образование как учитель изобразительного искусства, В. Жиров в начале 
своего творческого пути прошел классическую нонконформистскую стадию 
развития: после нескольких неудачных попыток поступления в киевскую оби-
тель ремесел (Киевский государственный институт декоративно-прикладного 
искусства и дизайна им. М. Бойчука), он поступил в университет, где, по-
мимо художественной подготовки, получил еще и педагогическую квалифика-
цию. Именно это послужило толчком для того, чтобы все последующее 
движение в творческом поле проходило под знаком "от противного". Зачастую 
творческие личности, прошедшие через закалку педагогики и вкусившие ее как 
науку, а не только как инструмент для преподавания в ВУЗе, настолько далеко 
отходят от этой сферы деятельности, что вернуться в нее впоследствии им и в 
голову не приходит. Педагогом нужно становиться осознанно, художнику это 
a-priori не под силу: образ мышления педагога (не по диплому, а по состоянию 
души) призывает структурировать, упорядочивать, систематизировать, анали-
зировать, и главное – не выходить за рамки установленного образца. История 
искусства знала ряд Мастеров, которым с успехом удавалось сочетать в себе 
качества великолепного художника и педагога, достаточно вспомнить 
хрестомайтийный пример П. Чистякова. Но современная педагогическая "за-
кваска", педагогика как поле деятельности, как наука, как образ жизни, в корне 
отличны от того, что имело место в то время, – они формализованы до крайно-
сти и "заточены" под бумажный мир бюрократизма. Исключается ориентир на 
индивидуальность, на формирование личности, хотя парадокс заключается в 
том, что одним из наиболее часто эксплуатируемых инструментов в педагогике 
является личностно-ориентированный подход. Однако на практике часто полу-
чается совсем иначе. Поэтому современный педагог в области искусства или не 
вписывается в рамки нормативной базы педагогики и действует по собственно-
му усмотрению, нарушая все возможные нормативы и попирая рамки и устои, 
или, действуя согласно установленным нормативам, на корню убивает в моло-
дой генерации всякое свободомыслие и нонконформистские задатки, без 
которых формирование Художника невозможно.  

В. Жиров вместе с педагогической закалкой, полученной в университет-
ских стенах, получил академическую базу. Но стоит констатировать, что его 
академические штудии, преимущественно создаваемые либо на заказ, либо 
просто в процессе ученичества и профессионального становления, неизменно 
качественно слабее, нежели более поздние работы в авангардном духе. Видна 
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"вымученность", некоторая искусственность, тяготение "рамок" над человеком, 
стремящимся к свободе самовыражения, как любой художник.  

Период реалистических поисков (вернее, ожиданий, поскольку поиск 
предполагает эволюцию и эксперимент, а в данном случае их не было) логичнее 
воспринимался бы в поздней стадии творчества любого художника, когда после 
свободных поисков и "неокольцованности" манеры многие приходят к застою, 
отказываются от эпатажности и беспредметности, устало уходят в реализм (хотя 
уход в реализм с большой буквы бывает и вполне осознанным, когда оттачива-
ется высочайший профессионализм и ремесло). В случае В. Жирова произошло 
наоборот: стадия жанровой картины, сюжетных работ на заданные темы и в до-
пустимой в стенах педагогического ВУЗа манере завершилась практически сразу 
же после обретения свободы выбора. Однако и эта начальная стадия, становление 
художника не были столь пресны, как может показаться из вышеизложенного, и 
плавно перетекли в промежуточный этап формирования его индивидуальной 
манеры, осознанно выбранной и противоречащей тому, с чего начинал Жиров-
студент.  

Годы постижения азов изобразительного искусства иногда еще дают себя 
знать и сейчас в заказных работах (как пример, можно привести его картину, 
посвященную Б. Гринченко, которая, к слову, получила третье место на кон-
курсе имени Б. Гринченко в 2013 г.). Но потом "форматный" Жиров уступил 
место Жирову-экспериментатору. В его работе наметилась линия, которая стала 
промежуточной стадией перед тем, как манера художника приобрела оконча-
тельно оформившийся характер и выдавила из себя последние капли чужого 
влияния или зависимости. Влияние образцов, как неотъемлемый компонент 
стадии ученичества любого мастера, присуще и В. Жирову. Мастерская живо-
писи университета имени Бориса Гринченко, в которую В. Жиров влился как 
преподаватель, имеет в своем составе несколько абсолютно различных по ма-
нере живописцев, которые вполне могли сослужить "медвежью услугу" моло-
дому художнику, – ассимилировать его творческий язык, "растворить" в своих 
рядах. Но этого не произошло: ученичество дало толчок, но не подавило.  

Вместе с обретением самостоятельности в творчестве В. Жиров перешел 
в следующую фазу своей творческой самоидентификации. Началась импрес-
сионистическая стадия, свойственная почти всем живописцам в период их 
стремления к свободе творчества (для большинства художников становящегося 
целью жизни). Художник начинает участвовать в выставках, конкурсах, что, ра-
зумеется, каждый раз диктует некоторые ограничения, придает форматность – то 
сюжету, то технике, поэтому некоторая стреноженность студенческих лет иногда 
еще будет ехидно выглядывать из-под его кисти: 2008 г. – сразу две выставки 
работ выпускников университета имени Б. Гринченко, на которых были 
представлены натюрморты; 2009 г. – выставка работ выпускников университе-
та, на сей раз уже в Фонде культуры; 2011 г. – третье место в номинации "Фен-
тези" на выставке-конкурсе в Музее современного искусства "Ukrainian Art 
Week" [1]; картина "В небо по трубе" стала предвестником уже нового Жирова, 
оторвавшегося от горизонтальности движения. 2011, 2013–2016 годы – снова 
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многочисленные выставки, с разными степенями пафоса, где художник пред-
ставляет как официоз, так и свои все смелее звучащие эксперименты. 

 

Горизонтальность движения, статичность, монотонность и спокойствие – 
лейтмотив юношеских лет. Всплески, волнообразность, экспрессия, резкие 
углы и придыхание, работа на вздохе – это уже движение диагональное, наибо-
лее динамичное по своей ритмике. Начиная с импрессионистической стадии, 
В. Жиров вступает в полосу диагонального движения, его манера приобретает 
иную ритмику. В бытовых сюжетах (а окончательно отказываться от сюжетно-
сти художник, выбрав для себя путь беспредметной живописи, так и не стал) он 
демонстрирует увлеченность импрессионистическим образом видения, его 
холсты играют светом и чистотой. Делая объектом внимания банальные 
повседневные мотивы, Жиров отдает дань "бесчернотной" палитре и свободе 
дыхания импрессионизма ("Железный конь", 2013; "Белая корова", 2013 /рис. 
1/; "Белая трубка", 2013; "Напугал", 2013 /рис. 2/; "Постепенное движение", 
2015). Но уже с 2013 года, еще оставаясь в русле импрессионистического лю-
бования светом, художник начинает эксперименты с формой, фактурами, тех-
никами. Он постепенно переходит в своих посылах в прошлое от 
импрессионизма к постимпрессионизму и фовизму, увлекаясь упрощением 
формы, геометризацией, нарушенной перспективой, плоскостностью ("Жена 
ушла", 2013), становится все лаконичнее и аскетичнее, иногда совмещая в сво-
их холстах знаковость и натуралистичность, как это было в композиции "Казак 
Мамай" (2013). 2014 год можно считать поворотной точкой, наверное, она ока-
жется точкой невозврата. Если раньше трансформация творческой манеры про-
исходила довольно плавно, "горизонтальность" движения к нынешнему 
Жирову у Жирова прежнего была налицо, то отныне предпринимаемые шаги 
стали гулливеровскими. 

С 2014 года художник становится все многослойнее концептуально, все 
чаще закладывает в свои произведения более сложную программу, требующую 
работы не только глаза, но и мысли. Он все чаще проявляет свое стремление к 

Рис. 1. В. Жиров. «Белая корова».  
Холст, масло. 60х80, 2013 г. 

Рис. 2. В. Жиров. «Напугал». 
Холст, масло, 80х100, 2013 г. 
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стилизации и декоративности, но при этом не отходит от живописи и не уходит 
в чисто прикладное искусство. Декоративность как основной метод его живо-

писи снова возвращает к идее взаимопро-
никновения искусств, не утратившей свою 
актуальность и ныне. Предпринимая попытки 
работать в области монументальной живо-
писи, В. Жиров придерживается тех же 
принципов. Редко когда смысловое напол-
нение его работ утяжеляет образ настолько, 
чтобы чтение концепции брало верх над 
визуальным, созерцательным компонентом, 
но идея всегда интересна в постижении, а 
декоративность никогда не становится 
самоцелью. Мастер начинает активно 
экспериментировать с применением разных 
фактур, вкраплять в живописные полотна 
элементы керамики, элементы из меди или 
латуни, довольно часто прослеживается ис-
пользование бечевок, из которых создается 
спираль, некое подобие стилизованного 
солярного символа. Живопись становится 
фактурной, удаляется на труднодосягаемое 
расстояние от академической манеры, при-
ближаясь к плакатности, некой театрально-
сти, условности, в чем-то – к народному 

искусству, к примитиву, выдвигая декоративное начало на первый план и, та-
ким образом, приобретая и иной пласт зрителя (рис. 3). 

Меняется и палитра живописи В. Жирова. Работы – как станковые, так и 
экзерсисы в монументальной сфере – уже далеки от импрессионистической 
светоносности и полупрозрачности, проходя путь от лессировочной "светло-
сти" до контрастности и господства локального пятна в духе фовизма. В 2015–
2016 годах в творчестве художника явно выкристаллизовываются и несколько 
доминирующих сюжетных мотивов, диктующих цветовое решение, в коем гос-
подствуют отныне черный и красный. Мотив рыбы (рис. 4), мотив птицы (во-
рон или петух) (рис. 5), мотив кота, обыгрываемый с тонким юмором (рис. 6), 
мотив граната, навеянный живописью коллеги по мастерской масляной живо-
писи А. А. Крюковой, мотив часов, появившийся в его искусстве в 2015 году 
(рис. 7), – основные линии, которые определяют живопись В. Жирова послед-
них двух-трех лет. Иногда они сочетаются в одной композиции (рис. 5, рис. 6). 

За символами стоит и философский подтекст, и легкая вуаль шуточности, 
но объединяет все произведения периода 2014–2016 годов одно – стилизация и 
декоративность как основные методы работы. Экспериментируя с эмалями, ке-
рамикой, В. Жиров усугубляет декоративность и в языке живописи, пробуя 
силы в монументальном искусстве, шлифует ощущение плоскости и масштаба. 

Рис. 3. В. Жиров. «С подсолнухом».  
Холст, масло, 120х80, 2016 г. 
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Но при этом, наряду с такими стилизованными, декоративно решаемыми 

образами, художник пробует себя и в исключительно геометрических компози-
циях, беспредметном искусстве, что чаще делает в эмальерной сфере. 

Имея в своем арсенале изрядное количество работ, которые смело можно 
отнести к наиболее ярким образцам современного искусства, В. Жиров вполне 
может претендовать на то, чтобы занять свое место в украинском арт-
пространстве. Отдельное внимание стоит уделить и его штудиям в области 
керамики и эмальерного искусства, изучив влияние на его манеру искусства 
эмальерных центров Украины, искусства художественной керамики. Это 
составляет отдельный интерес и требует анализа не только несколько иных ас-
пектов современного изобразительного и прикладного искусства, но и актуали-
зации проблемы синтеза искусств в творчестве Василия Жирова. 

 
 
 
 

Рис. 6. В. Жиров. «Кот и петушок». Холст, масло, 55х110. 2015 г. 

Рис. 5. В. Жиров. «Ворона и гранат».  
Холст, масло, 50х50. 2016 г. 

Рис. 4. В. Жиров. «Морской окунь». 
Холст, масло, 50х60,2014 г. 
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Одним із найпоширеніших у межах культури українського козацтва є де-
коративно-прикладне мистецтво. Не зважаючи на те, що народні митці у своїй 
творчості надзвичайно ревно дотримувалися традиційних засад етнокультури, 
саме ужиткові форми декоративного мистецтва були відкритими для засвоєння 
найновіших художніх тенденцій. Зокрема, у козацькому різьбярстві, разом із 
дотриманням консерватизму традиційної української культури та зверненням 
до загально-барокових стильових форм, яскраво позначилися мистецькі новації 
козацького Бароко. І хоча деякі сучасні науковці (Г. Лозко та ін.) вважають не-
припустимим і деструктивно-руйнівним, відповідно до вимог етнокультурного 
консерватизму, "змішування національного самобутнього з інонаціональним" 
[2, 78], саме ця дифузійність та стильовий синкретизм виявляють, на нашу дум-
ку, унікальність духовної культури українського козацтва, визначаючи автен-
тичність та неповторність козацького мистецтва. З цієї точки зору важливо 
розкрити статус декоративного різьблення у мистецтві українського Бароко в 
аспекті єдності його етнокультурних та загальноєвропейських рис, естетичного 
і сакрального начал у контексті культурології та мистецтвознавства. 

Сакральне мистецтво козаків приваблювало дослідників, починаючи з се-
редини ХІХ століття. Для наукового аналізу духовної культури українського 
козацтва до сьогодні цінними є праці В. Біднова, В. Машукова, Я. Новицького, 
Г. Розанова, А. Скальковського, Феодосія (Макаревського), Д. Яворницького та 
інших вчених, опубліковані у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Роль православної релігії у козацькому устрої, своєрідність та неповтор-
ність козацького мистецтва розглянуті у праці А. Скальковського "Історія Нової 
Січі, або останнього Коша Запорозького" [3], вперше опублікованій у 1841 р. 
Дана робота стала результатом узагальнення вражень автора від мандрівок по 
містах і селах Запорожжя, вивчення архівних матеріалів з історії Запорозької 
Січі. Велике значення для історії української культури мають обстеження Ніко-
польського храму, де науковець побачив чимало артефактів і дорогоцінних для 
мистецтвознавства речей з Січового Покровського Собору. Прискіпливу увагу 
різним формам козацького мистецтва приділено у працях найбільшого знавця 
українського козацтва Д. Яворницького [10; 11], який значною мірою спирався 
на ідеї єпископа Феодосія (Макаревського) та А. Скальковського. 

У ХХ ст. з’явилася низка досліджень, переважно історичного та мис-
тецтвознавчого характеру, у яких вчені також зверталися до питань козацького 
мистецтва. Насамперед, це праці В. Антоновича, П. Білецького, М. Драгана, 
П. Жолтовського, Р. Захарчук-Чугай, Г. Логвина, В. Овсійчука, Д. Степовика, 
С. Таранущенка. Сучасними дослідниками мистецтва запорозького козацтва, 
публікації яких присвячені переважно Придніпровському регіону, є О. Харлан 
та Т. Пуларія. 

Не зважаючи на достатньо велику кількість наукових розвідок, культуро-
логічне уявлення про світоглядну значущість сакрального мистецтва українсь-
кого козацтва (в т. ч. у декоративно-ужитковій сфері) залишається, певною 
мірою, під впливом існуючих упереджень в контексті загальних тенденцій сти-
льового розвитку мистецтва в Україні кінця XVII – першої половини XVIII ст. 
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Недостатньо дослідженою є проблема синкретизму релігійного та естетичного в 
культурі українського Бароко, особливо в декоративному різьбленні, що прикра-
шало козацькі храми та оселі. Звідси – проблема впливу художньо-стилістичних 
особливостей козацького мистецтва на формування українського Бароко.  

Мета даної статті полягає в аналізі козацького різьбярства доби Бароко з 
точки зору його стильових особливостей як одного з різновидів українського 
декоративно-прикладного мистецтва, пов’язаного з художньою обробкою дере-
вини. У зв’язку з тим, що декоративне різьблення формувалося на засадах етно-
культури, глибинної релігійності українського козацтва та у силовому полі 
культурних традицій Бароко, ставиться задача культурологічного дослідження 
символічної природи орнаментальних та композиційних особливостей коза-
цького різьбярства XVII–XVIII ст. На перетині культурології та мистецтвознав-
ства необхідно розкрити художньо-стилістичні риси декоративного різьблення, 
що формувалися під впливом глибинних етнічних засад української традицій-
ної культури, загальноєвропейських барокових тенденцій та феномену релігій-
но-естетичного синкретизму українського мистецтва. 

Наукова новизна даної наукової розвідки пов’язана із включенням коза-
цького різьбярства в культурний контекст доби Бароко, з аналізом художньо-
пластичного втілення сакральних цінностей у декоративному різьбленні укра-
їнських козаків. З причини малодослідженості козацької духовної культури як 
такої, а також через нечисельність відповідних теоретичних джерел з рефлексії 
козацького мистецтва, до розгляду долучені шедеври художньої обробки дере-
вини, створені у XVII–XVIII ст. на запорозьких теренах. При аналізі долучених 
культурних артефактів ми виходили з того, що релігійно-світоглядні та худож-
ньо-стильові особливості козацького Бароко можна вивести із символіки мис-
тецьких творів, яка базується на єдності мистецтва і релігії у бароковій 
стилістиці сакрального мистецтва, в т. ч. у декоративному різьбярстві. 

Спираючись на промовистий перелік виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва козацької доби: "ткацтво, гутництво, килимарство, меблі, художнє 
лиття (срібні пояси, ґудзики, столові вироби, ювелірні вироби, срібні хрести, 
зброя, дверні замки, окуття дверей та брам, дзвони), кераміка (посуд, кахлі, 
якими викладали цілі сюжети), вишивання та гаптування (плащаниці, гаптовані 
та вишивані ікони)" [6, 197] та ін., можемо засвідчити високий професійний рі-
вень українських майстрів XVII–XVIII ст. Щодо мистецьких витворів, то, на 
жаль, "зразки окремих напрямів вціліли лише з пізніх часів" [7, 925], тому гово-
рити про стильові особливості еволюції народних мистецьких традицій у куль-
турі українського козацтва вкрай складно. Проте, наявні пам’ятки козацького 
декоративно-прикладного мистецтва є свідченням його автентичності, унікаль-
ності та неповторності. 

Підтвердження високого рівня оцінки тогочасного мистецтва знаходимо у 
науковій літературі. Сучасні мистецтвознавці засвідчують роботу у козаків 
майстрів-ремісників (ковалі, слюсарі, кравці, кушніри, шевці, теслі та ін.), які 
жили на самій Січі, в окремих паланках та їх передмістях. Р. Захарчук-Чугай 
зазначає, що "багато тих ремісників славились своїми мистецькими виробами" 
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[5, 727]. У Д. Яворницького знаходимо підтвердження такій оцінці, а саме ві-
домості про надзвичайну красу наявних предметів побутової історії – "превос-
ходной работы" [11, 133] та приклади досконалості витворів козацьких митців, 
"превосходнее" яких "во всей тогдашней России едва ли можно было встре-
тить" [11, 297. Цитуємо мовою оригіналу. – В. П.]. 

Високомистецьким зразком декоративно-ужиткового мистецтва часів ук-
раїнського козацтва є художня обробка деревини, яскравим прикладом якої є 
різьблені козацькі сволоки. Різьблення сволок було доволі поширеним у коза-
цькому побутовому мистецтві, про що свідчать численні дослідники, конста-
туючи факти їх наявності у житлових приміщеннях на Січі, паланках, будівлях 
зимовників, хуторів, слобод, а також козацьких церков. Козацькі сволоки, як 
визнають вчені, являють собою "своєрідні закарбовані в дереві документи-
літописи" [5, 727], завдяки яким до нащадків дійшли чітко вирізьблені у специ-
фічному шифрованому вигляді написи із зазначенням імен будівничих, років 
будівництва тощо. 

Зі стилістичної точки зору, історико-культурна цінність даного різновиду 
декоративно-ужиткового мистецтва полягає у його художній функції – яскраво 
вираженій орнаменталістиці дерев’яного різьблення. Як стверджують сучасні 
дослідники (О. Харлан), орнаменти, що використовувалися на теренах Нижньо-
го Придніпров’я, фактично не досліджувалися науковцями, і "через нестійкість 
погано зберігалися, тому вціліла їх незначна частина" [8, 76]. Доволі нечисленні 
взірці декорування сволок із козацьких церков є унікальним прикладом наочно-
го синтезу особливих рис козацького бароко й автентичних ознак традиційного 
українського ужиткового мистецтва. Орнаментальна мова козацьких різьблень, 
переважно рослинного характеру, на нашу думку, принципово відображує ос-
новні світоглядно-ментальні та етнічно-регіональні особливості українського 
барокового мислення XVII–XVIII ст. та стилістично співпадає з іншими виява-
ми запорозького декоративного мистецтва. 

На козацьких сволоках, різьблених виключно на нижній горизонтальній 
частині, зважаючи на їх розташування під крівлею, спостерігаємо винятково 
оригінальні орнаментальні мотиви, що являють собою неоціненну художню 
цінність та розкривають релігійно-естетичну "душу" козацької культури. Орна-
менти козацького різьблення – розетки, квіти, гілочки, листочки, круги, сонечка 
та інші символічно-умовні нарубки сволок – схематично співпадають із тради-
ційними вишуканими зображеннями у різних варіантах на інших співзвучних 
декоративних виявах запорозького мистецтва, зокрема "на зброї, бандурах, 
люльках, порохівницях, окремих видах посуду тощо" [5, 727]. 

З точки зору стилістики вирізьблені на сволоках орнаменти мають певну 
геометричну закономірність симетричного розміщення у ритмічному повторен-
ні поспіль в ряд. Візерунки сходяться від протилежних країв до центральної 
площини, при цьому кожен орнаментальний елемент несе у собі глибинну сим-
волічну суть та виявляє первинний автентичний образ української культури, з її 
сакральністю та етноментальним "антеїзмом". 
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Особливу роль у декоруванні козацьких сволок відіграють зображені на 
них християнські символи та уривки молитов, які можемо віднайти як на коза-
цьких сволоках, що зберігаються у музеях України, так і на замальовках склад-
них орнаментальних композицій, зроблених відомими художниками у ХІХ ст. 
(І. Репін). Наведені приклади демонструють високомистецьку цінність худож-
ньої обробки деревини козацьких часів та доводять сакральний "дух" запорозького 
мистецтва. З точки зору українського Sacrum’y, вони наочно розкривають синкре-
тичне об’єднання релігії та естетики, закладене в основу духовної культури запо-
розького козацтва. Як підтверджують науковці, фундаментом мистецької 
козацької культури є церква і віра, яка "охоплює основні галузі декоративно-
ужиткового мистецтва, їх функціонування в церковному і домашньому середо-
вищі" [5, 726]. 

Січова ремісницька різноманітність у козацькому декоративно-ужитковому 
мистецтві вражає. За свідченнями очевидця козацьких часів Микити Коржа, за-
нотованими Дмитром Яворницьким, козацька церква, зокрема, Січова, завжди 
відрізнялася благоліпністю, дорогою різницею, пишним церковним начинням 
[11, 297]. Зважаючи на глибоку релігійність українського козацтва, його са-
кральний мистецький простір заслуговує окремої уваги. Як слушно зауважують 
мистецтвознавці, "літургійне середовище козацької церкви до сьогодні викли-
кає подив, захоплення" [5, 726]. Козаки жертвували чималі кошти на потреби 
православної церкви, фінансуючи як зведення церков і монастирів, так й їхнє 
облаштування, замовлення та виготовлення коштовного церковного начиння: 
ікон, плащаниць, аналоїв та інших ритуально-літургійних предметів. 

Один із таких унікальних сакральних зразків козацького прикладного 
мистецтва знаходиться в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. Явор-
ницького – у фондах, не доступних загальному огляду. Це аналой іконостасу з 
останньої Січової церкви. Свідчення про іконостас Січової Покровської церкви 
знаходимо у А. Скальковського: "Іконостас був витонченого різьблення з іконами 
київського, на італійський манер, живопису, прикрашений срібними окладами, 
панікадилами й вотумами" [3, 601]. Єдиним цілим з іконостасом був аналой – цер-
ковний столик невеликих розмірів, на якому розташовано храмову ікону Покрови 
Пресвятої Богородиці. Різьблений відповідно до іконостасу аналой являв собою 
взірець прикладної майстерності, синтетично поєднуючи різьблення й сакральний 
живопис та визначаючи релігійно-естетичний синкретизм козацького мистецтва. 

Дмитро Яворницький, досліджуючи церковні старожитності історичного 
Запорожжя у 80-х рр. ХІХ ст., в запорозький церкві села Покровського вперше 
побачив аналой іконостасу з останньої Січової церкви та описав його: "Аналой, 
висоти аршин з чвертю, пофарбований яскраво-зеленою фарбою, із різьбою й зі 
вставленою на ньому іконою, де представлена Богоматір з покровом, яка три-
має під ним декілька фігур: на першому плані царя Іоанна й царівну Софію, ар-
хієреїв і монахів, а на другому – запорожців; останні представлені без шапок, із 
голеними головами, на яких видно чуби" [10, 398–399]. 

Щодо авторства названого шедевру козацького різьблення та іконописання, 
то думки дослідників різняться. У фундаментальному науковому виданні "Україна – 
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козацька держава", яке побачило світ 2004 р., знаходимо фото аналою, де зазначе-
но: "Аналой. Невідомий майстер. Середина XVIII ст. Із січової Покровської церкви 
в м. Нікополі. Україна. Дерево, гіпс, різьблення, розпис. Н – 94,5 см. ДІМ NКП-
612540, І-2908" [5, 731]. Автори даної праці впевнені, що автор аналою залишився 
невідомим. Проте М. Тихонова, науковий співробітник Дніпропетровського істо-
ричного музею ім. Д. Яворницького, зберігач фондів XVII–XVIII ст., яка безпо-
середньо працює з козацькою колекцією, припускає, що автором аналою та 
іконостасу є уродженець Тверської провінції міста Осташкова Сисой Зотів Шалма-
тов [4, 163], якого дослідники називають "різьбярської роботи майстер" [1, 388]. 

Про Сисоя Шалматова відомо, що змолоду він вчився й працював у ро-
сійських містах, близько 1750 р. приїхав до Курська й відкрив свою майстерню, 
де виконував різьбярські роботи для курських й білгородських храмів. Починаю-
чи з 1760-х рр., С. Шалматов працював за запрошенням останнього кошового на 
Запорожжі Петра Калнишевського. Скоріше за все, як уважає М. Тихонова, в цей 
час він і створив іконостас та аналой січової Покровської церкви [4, 163]. Дове-
дення достовірності цього мистецтвознавчого припущення ще попереду, хоча 
факт авторства в культурології не є головним, важливим є саме артефакт, куль-
турний текст, контекст і підтекст. 

До фондів Дніпропетровського історичного музею аналой потрапив у 
1905 р., коли з нагоди ХІІІ археологічного з’їзду багато предметів церковної 
старовини із храмів та церков Катеринославської єпархії було передано до му-
зейної колекції. Свідчення про надходження аналою до музею знаходимо у звіті 
Д. Яворницького "Отчет Екатеринославскаго обласного музея имени А. Н. Поля: 
1905–1906 годов" (запис за № 458) [9, 171]. Відреставрований у 2003 р. рестав-
раторами Дніпропетровського історичного музею С. Передерієм та В. Десяте-
риком аналой і до сьогодні знаходиться у фондах музею. 

На Могилянських читаннях 2006 р. М. Тихонова детально описала, що 
являє собою аналой з іконостасу козацької Покровської церкви Нової Січі [4, 
164]. Аналой має вигляд неправильної шестикутної призми зі скошеним верхом 
на ніжках-кулях. Задня стінка відсутня, оскільки аналой був з’єднаний з іконо-
стасом. Максимальні розміри аналою становлять: висота – 98,5 см, ширина – 
52,5 см, глибина – 45 см. У верхню частину аналою вмонтована ікона Покрови 
Богородиці у восьмикутній рамці, розміри якої складають 36 х 37,5 см. Поле 
верхньої частини аналою навколо ікони зеленого кольору. Низ аналоя профі-
льований, фарбований різними кольорами – зеленим, червоним, жовтим. 

На ажурно різьблених бічних гранях аналою розташовані ікони Антонія 
та Феодосія Печерських, віднесені до витворів придніпровського іконопису. 
Зображення Антонія та Феодосія Печерських виконані олійними фарбами по 
левкасу, обрамлені рамками з фігурним верхом. Кожна грань аналою оточена 
профільованою рамкою зеленого й червоного кольорів. У різьбленні викори-
станий мотив, складений із двох пружних С-подібних завитків акантового листя 
(характерних для стилю бароко), вкритих позолотою по левкасу. У виготовленні 
аналою невідомим автором переважно використано техніку рельєфного та на-
скрізного різьблення, якими він володів досконало. Митець тонко відчував ритм 
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та пластичне формотворення орнаментального зображення. Бароково-доцільними 
є масштабність співвідношення панівних елементів та їх довершень, а також узго-
дженість геометризовано-рослинних мотивів у гармонійній композиційній цілості. 

З аналізу одного із шедеврів козацького різьбярства випливають важливі 
теоретичні висновки щодо естетики декоративного різьблення у козацькій 
культурі доби Бароко, ще недостатньо висвітленої в культурологічній та мис-
тецтвознавчій літературі: 

1) аналой з Покровської церкви Нової Січі є цінним артефактом козацько-
го декоративно-ужиткового мистецтва з точки зору його самобутньої, показової 
для українського Бароко, духовно-мистецької суті; 

2) можемо з великою долею ймовірності припускати (зважаючи на те, що 
аналой був єдиним цілим із іконостасом), що тут представлений автентичний 
мистецький стиль церковного комплексу останньої січової церкви – "козацьке 
бароко"; 

3) виявлено регіональні особливості декоративного різьблення на прикла-
ді шедевру козацького декоративно-ужиткового мистецтва; 

4) можемо констатувати блискуче володіння автором різними різьбярсь-
кими техніками та його художньо-пластичну майстерність в образотворчому та 
декоративному жанрах; 

5) мусимо визнати, що козацький майстер був добре ознайомлений з ос-
новними мистецькими принципами барокового стилю, в т. ч. у декоративно-
ужитковому мистецтві; 

6) хто б не був автором аналою – Сисой Шалматов чи дійсно якийсь ін-
ший і досі невідомій мистець, зрозумілим є те, що майстер, створюючи худож-
ній шедевр сакрального призначення, був людиною православною, працював на 
Січі та сповідував закони козацького братства. Втілений у його різьбярстві ук-
раїнський Sacrum, релігійно-естетичний синкретизм зазнав впливу художньо-
стильових тенденцій, які побутували на Запорожжі. 

Отже, декоративне різьблення, зокрема, художня обробка деревини в куль-
турі українського козацтва є унікальним феноменом наочного синтезу етнокуль-
турних ознак традиційного українського прикладного мистецтва з урахуванням 
місцевих особливостей, автентичних рис козацького бароко та європейських 
мистецьких засад XVII–XVIII століть. Художньо-стилістичне поєднання названих 
властивостей, на основі синкретичного взаємопроникнення релігії та естетики, за-
кладеного в основу духовної культури українського козацтва, образно відбилися в 
композиційних, орнаментальних та пластичних особливостях козацького різьбяр-
ства, мистецькі витвори якого були широко розповсюджені у козацькому середо-
вищі та збагачують українську художню культуру донині. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗПИСНОЇ ЕМАЛІ XVI СТОРІЧЧЯ  
(НА ПРИКЛАДІ ДЕКОРАТИВНОГО ЕМАЛЕВОГО ПОСУДУ) 
 
Проаналізовано тенденції розвитку лімозької розписної емалі XVI ст. – періоду її роз-

квіту – зокрема, декоративний емалевий посуд XVI ст., що став славетною сторінкою історії 
декоративно-прикладного мистецтва Франції. Твори одного з найвідоміших емальєрів – 
П’єра Раймона зберігаються у багатьох музеях світу, в тому числі у Національному музеї 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Особлива увага у статті приділена 
творчості цього майстра.  

Ключові слова: декоративно-прикладне мистецтво, Ренесанс, гаряча емаль, розписна 
емаль, декоративний посуд. 
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кусств.  

Тенденции развития расписной эмали XVI века (на примере декоративной 
эмалевой посуды). 

Проанализированы тенденции развития лиможской расписной эмали XVI ст. – пе-
риода ее расцвета – в частности, декоративная эмалевая посуда XVI ст., ставшая важной 
страницей истории декоративно-прикладного искусства Франции. Произведения одного из 
самых известных эмальеров – Пьера Раймона хранятся во многих музеях мира, в том числе в 
Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Особое внимание в 
статье уделено творчеству этого мастера.  
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The trends of the XVI century painted enamel (on the example of decorative enamel 

dishes). 
The article analyzes the trends Limoges painted enamel of XVI century – the period of its prime 

– in particular, decorative enamel dishes of XVI century, which became a glorious page of history 
of arts and crafts in France. The works of one of the most famous enamel artists, Pierre Raymond, 
are kept in many museums, including the National Museum of Western and Oriental Art in Kiev. 
Therefore, special attention is paid to creativity of this master in the article.  
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Сьогодні існує не лише брак аналітичних праць, присвячених лімозькій 

розписній емалі, але й недостатність фактичної інформації щодо майстрів та їх 
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творів. Особливо мало уваги цій темі приділяли вітчизняні дослідники, внаслі-
док чого навіть предмети, що знаходяться у київській колекції, залишаються не 
повністю атрибутованими. На сьогодні відчувається певне зростання інтересу 
до цієї рідкісної техніки – так, нові сучасні дослідження лімозької розписної 
емалі з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ха-
ненків проводила провідний науковий співробітник відділу західноєвропейсь-
кого мистецтва Ольга Куровець. В час, коли ми маємо змогу долучитися до 
міжнародного досвіду і обмінюватись інформацією з іноземними фахівцями, не 
можна обмежувати завдання науково-дослідного пошуку атрибуцією окремих 
предметів. Навіть їх датування неможливе без більш загального огляду творчо-
сті майстрів у соціокультурному контексті часу. Отже, необхідно розширити 
проблематику наукових досліджень. Для розуміння естетичної системи кожної 
епохи та її подальшого впливу на розвиток мистецтва велике значення мають 
практичні дослідження та їх аналіз.  

Мета даної статті – розглянути декоративний емалевий посуд у соціо-
культурному контексті XVI сторіччя, спираючись на наявний фактичний матеріал 
у київському музеї та найновіші публікації іноземних дослідників. Сьогодні вирі-
шення цієї наукової проблеми є надзвичайно актуальним не лише через практичну 
значущість аналітичних досліджень для атрибуції предметів, але й виходячи з 
потреби у підвищенні загального рівня знань, в тому числі і теоретичного, задля 
участі вітчизняного мистецтвознавства у міжнародному діалозі, у його майбут-
нього розвитку з урахуванням новітніх світових тенденцій. До того ж, вивчення 
тенденцій розвитку декоративно-прикладного мистецтва дає багатий матеріал для 
розуміння загального розвитку культури і суспільства в цілому. 

Враховуючи приналежність України до Європейської цивілізації, необ-
хідно відзначити велике значення саме європейського контексту для розвитку 
вітчизняної культури, а тому й долучення до здобутків західного мистецтва, 
тим більше, що такі твори знаходяться і у вітчизняних збірках.  

Відповідно до необхідності вивчення лімозької розписної емалі як скла-
дової європейського декоративного мистецтва, до цілей цієї статті належать: 
огляд розвитку лімозької розписної емалі XVI століття та аналіз творчості од-
ного з найславетніших майстрів того часу – П’єра Раймона, унаочнення значен-
ня доробку майстра на прикладі двох тарілок із зібрання Національного музею 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.  

Розписна емаль була раніше об’єктом пристрасті багатьох аристократів, а 
сьогодні є гордістю найвідоміших музеїв світу. Тому вивчення розписної емалі 
було обумовлено діяльністю колекціонерів – так складалися описи та каталоги 
колекцій. Сьогодні джерельну базу наукових досліджень складають переважно 
саме каталоги провідних музеїв світу. Зазвичай каталоги побудовані за хроно-
логічним принципом, мають багатий ілюстративний матеріал і надають основні 
відомості щодо кожного твору. 

Одним із найдокладніших є каталог колекції лімозьких розписних емалей 
Лувру, укладений Софі Барат. Дані з цього каталогу є надзвичайно важливими 
при атрибуції творів, адже автор узагальнює та систематизує усю наявну ін-
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формацію, надає біографічні відомості про художників, що має велике значення 
при атрибуції інших їхніх предметів.  

Надзвичайно багато найновішої до того невідомої інформації надає ката-
лог колекції розписних емалей Музею декоративного мистецтва. Зокрема, в 
цьому каталозі велика увага приділяється аутинтифікації та датуванню творів. 
Так, експертиза ґрунтується не лише на стилістичному аналізі, але включає в 
себе і хімічний аналіз творів і їх вивчення під мікроскопом, проведене Ізабель 
Бірон, що безумовно є величезним кроком уперед у вивченні розписних емалей.  

Одна з найбагатших колекцій лімозької розписної емалі зберігається у 
Музеї Державного Ермітажу у Санкт-Петербурзі. Тому серйозні дослідження 
присвячені лимозькій розписній емалі були проведені саме радянськими та ро-
сійськими дослідниками. Відомим дослідником розписної лімозької емалі був 
Альфред Миколайович Кубе (1886–1942) – зберігач відділу Середніх віків і Ново-
го часу. Саме його нариси "Лімозькі емалі" 1927 року та "Французькі розписні 
емалі XV–XVI століть" 1937 року стали фундаментальними для майбутніх дослі-
джень. Роботу Альфонса Миколайовича продовжила його наступниця, Олімпіада 
Дмитрівна Доброклонська (1889–1959). Частково збірка розписних емалей була 
опублікована нею в альбомі 1969 року, хоча відомості подані в ньому досить ко-
роткі, все одно цей альбом залишається важливим джерелом інформації.  

Безумовно, найдокладнішою із присвячених колекції розписних емалей 
Ермітажу працею останніх років є каталог виставки "Лімозькі розписні емалі у 
зібранні Ермітажа" Т. В. Раппе та Л. С. Булкіної (2005). Цей каталог став ре-
зультатом величезної роботи, проведеної спеціалістами Державного Ермітажу, 
та їхньої співпраці з іноземними фахівцями. Кожен розділ присвячений окре-
мому майстру або майстерні, при аналізі творів подано інформацію про прове-
нанс та наявні аналоги, також описані стилістичні особливості, притаманні 
кожному з художників. 

Таким чином, більшість літературних джерел – це каталоги, присвячені 
окремим зібранням. На жаль, як відзначено вище, не вистачає аналітичних ро-
біт, які б розглядали розвиток розписної емалі у культурному контексті та з 
урахуванням економічних та соціальних факторів.  

Однією з рубіжних дат у розвитку лімозької є 1530 рік. У цей час відбу-
ваються докорінні зміни; іконографія лімозької емалі глибинно видозмінюється, 
починаючи з 1530–1540 років [3, 22]. У XVI сторіччі продовжується виготов-
лення виробів розписної емалі культового призначення, але одночасно релігійні 
сюжети культової атрибутики поступаються місцем світським інтер’єрним 
предметам. Поширені до цього часу складні триптихи тепер виготовляються 
скоріше як виняток, на замовлення. Славу лімозької розписної емалі складає 
декоративний емалевий посуд: блюда, сільнички, тарелі, глечики, чаші – ці речі 
не використовувалися за прямим призначенням, ними прикрашали столи, дрес-
суари та буфети, підкреслюючи смак власників. Доволі часто на замовлення 
виготовляли цілі сервізи, оздоблюючи їх гербом замовника. Особливою попу-
лярністю користувалась чаша на ніжці з кришкою; згодом стали виготовляти і 
невеличкі обтягнені шкірою й оздоблені емалевими пластинами шкатулки для 
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зберігання прикрас. Такі складні форми предметів надавали змогу зобразити 
декілька сцен на одному творі. Прикрашали декоративний посуд алегоричними 
зображеннями або ілюстраціями до певного літературного твору (міф про Ар-
гонавтів, сюжети з історії Психеї, описаної у "Метаморфозах" Овідія або сюже-
ти з подвигів Геракла тощо). Модним було виготовлення предметів певними 
серіями, наприклад, тарілок з алегоричним зображенням дванадцяти місяців 
або з ілюстраціями до певного міфу. При цьому розписували предмети не лише 
з лицьової, але й зі зворотної сторони, на якій зазвичай розміщувалась орнамен-
тальна композиція. В основному, це стосувалось блюд і тарілок. 

Орнамент відігравав велику роль і в прикрашенні бортів. Часто майстер 
використовував одні й ті самі мотиви в різних предметах. Орнамент епохи Від-
родження у Франції має свої специфічні особливості – саме в ньому більш за все 
відобразилась своєрідність французьких майстрів періоду, який пов’язується зі 
школою Фонтенбло. Тут особливу роль грав гротеск, але у французькому варі-
анті з монструозністю, притаманній маньєристичному напряму [5, 14]. В ціло-
му, в орнаменті емалевих творів XVI сторіччя яскраво відобразився перехід від 
готичного до ренесансного мистецтва, замість рослинних елементів (листя або 
виноградне гроно) використовуються зображення міфологічних персонажів та 
їхніх атрибутів. Ці зміни помітні не лише в розписі, але й в обрамленні емалей, 
адже на усіх етапах розвитку розписна емаль розвивалась у загальнокультурному 
контексті, підкоряючись тогочасним мистецьким тенденціям. Розписний емале-
вий посуд – це перш за все, частина та окраса інтер’єру, а тому він мав відпові-
дати тогочасній моді та запитам замовників.  

У своїй роботі майстри нової школи поривають із впливом ювелірного 
мистецтва (переривається традиція використання кабошонів) та менше зверта-
ються до прикрашення зображень золотом, яке зазвичай використовували для 
прописування орнаменту.  

Надзвичайний вплив на тогочасну розписну емаль мали гравюри. Графіч-
ний зразок стає майже обов’язковим, і сьогодні доволі часто дослідникам вдає-
ться встановити графічне джерело для різних розписних емалей, хоча гравюри 
не копіювалися майстрами, а перероблялися й адаптувалися для зображення на 
посуді. Саме прекрасне поєднання форми предмета і композиції розпису, вра-
ховуючи її особливості, є однією з характерних рис емалевого декоративного 
посуду XVI сторіччя. У цей час емальєрами розроблялися власні канони для 
трактування різних сцен. Так, при алегоричному зображенні місяців майстри, 
як правило, доповнювали композиції зображенням відповідного знаку зодіаку. 

Відтворюючи сцени Страстей, емальєри орієнтувались на композиції або 
цитували гравюри Дюрера, Шонгауера, використовували також твори Луки 
Лейденського. У італійців – Маркантоніо Раймонді і Джуліо Романо – емальєри 
часто копіювали біблейні та міфологічні сюжети (іноді їх навіть поєднували в 
одному творі). Досить часто емальєри копіювали віньєтки Бернара Саломона у 
книзі "Quadrins historiques de la Bible", що вперше була опублікована у 1553 ро-
ці в Ліоні та неодноразово перевидавалась. Для зображення Діани, Вакха, сати-
рів джерелом слугували твори дю Серсо [5, 13-14]. 
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З гравюр майстри не тільки брали сюжети, але й намагалися ніби зіміту-
вати гравюру в своїй роботі. Таким чином могла виникнути нова манера живо-
пису емалевими фарбами, так звана "гризайльна" [3, 11]. Щоб її виготовити, 
майстер спочатку вкривав поверхню синьою або чорною емаллю і обпікав пла-
стину. Далі пластину вкривали тонким шаром прозорої білої емалі, на яку нано-
сився контур зображення, а вся зайва біла емаль видалялась до обпікання. Після 
ще одного обпікання за допомогою білої емалі, що накладалася різними шарами і 
обпікалась, закінчували зображення. Таким чином отримували напівтони, при 
цьому для зображення оголеного тіла використовували рожево-бежевий колір.  

Змінюється не лише стилістика творів, але й світобачення авторів, розу-
міння ними власного мистецтва – більшість творів нової школи датовані та під-
писані, причому іноді один і той самий твір підписується декілька разів. На 
відміну від ранніх емалей, при дослідженні цього періоду великого значення 
набуває саме вивчення творчості та особистості кожного майстра оремо. Хоча, 
на жаль, біографічних відомостей про майстрів зберіглось дуже мало, і єдиними 
достовірними точками відліку є дати, поставлені на виробах. Адже розписна 
емаль цього часу – вже не анонімне колективне мистецтво середніх віків, а нове 
мистецтво, орієнтоване на людину доби Відродження. Крім того, з другої поло-
вини XVI сторіччя на виробах зустрічаються герби замовників, що свідчить про 
велику кількість приватних замовлень. Але необхідно відзначити, що герби ні-
коли не були центральним елементом композиції – навпаки, вони завжди роз-
міщені досить непримітно, аби не впадати в око при першому погляді. До того 
ж, близько 1530 року непрозора контремаль замінюється прозорою, тому на ви-
робах почали ставити клейма з оборотної сторони. 

У 1566 році, в період розквіту виробництва розписної емалі, емальєри от-
римують і власну адміністративну організацію, об’єднавшись в окрему корпо-
рацію. Саме в цей час стає уживаним сам термін "емальєр", а Лімож стає 
монополістом з виробництва розписної емалі, яка розходилися не лише у самій 
Франції, але і в інші країни Європи.  

Окрім гризайльного розпису, розвивається і поліхромний; особливу групу 
творів складають портрети. Цей жанр стає цілком самостійним і одним із про-
відних на той час у різних видах мистецтва, в тому числі й у розписній емалі. 
Крім того, портретні риси часто надавались персонажам біблійних сцен. Більше 
свободи майстри отримують навіть у виборі релігійних сюжетів (раніше, у пе-
ріод ранніх розписних емалей, він обмежувався виключно євангельськими сце-
нами). На початку 1530-х років у моду входять старозавітні сюжети, що за 
своїм змістом є більш різноманітними і дають більшу свободу творчості майст-
ру. Крім біблійних, міфологічних, різноманітних алегорій під кінець століття 
з’являються і побутові сцени.  

Одним із найвідоміших майстрів лімозької розписної емалі є П’єр Рай-
мон. Уславився цей майстер, перш за все, виготовленням неймовірної краси 
емалевого декоративного посуду – саме цей тип виробів прославив лімозьку 
розписну емаль і був її лейтмотивом у часи розквіту. У XVI сторіччі відбуває-
ться глибинна трансформація "ритуалу" прийому їжі. Протягом усієї доби Се-
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редньовіччя всі сфери людської діяльності знаходилися у нерозривному зв’язку 
та під впливом релігії, тому прийом їжі також був відгомоном літургії. Відпо-
відно до земної професії Христа – тесля –особливою популярністю користував-
ся дерев’яний посуд. У XVI сторіччі відбувається секуляризація цього процесу: 
віднині прийом їжі – це не лише процес з особливим кодом для звернення до 
Бога, але і світська подія, з власним етикетом та протоколом. При дворі це стає 
справжнім театральним дійством. Трансформується і посуд, тепер він вико-
ристовується не лише за своїм прямим призначенням, але і для прикрашення 
інтер’єру. Посуд перетворюється з предметів, покликаних допомогти при при-
йомі їжі, на твори мистецтва, що мали показати рівень добробуту і світського 
положення власників. Змінюються і меблі, з’являються дрессуари, комоди та 
буфети спеціально для демонстрації парадного посуду. 

Роботи П’єра Раймона ціняться своєю досконалістю і вишуканістю, їм 
властиві впевнений малюнок, чудове володіння технікою гризайлю, злегка від-
тіненого легким синім та зеленим, та трохи підфарбовані оголені частини. Ве-
лика кількість робіт виготовлялась серіями і на замовлення. Відомі декілька 
таких сервізів, предмети з яких зберігаються у багатьох музеях світу. Серед них 
сервізи для родин де Мем, Імхоф, Тухеров та ін. 

У Державному Ермітажі зберігаються дві парні сільнички П’єра Раймона 
"Тритони, Нереіди та Кентаври" [5, 169]. Сільничка – предмет надзвичайно 
символічний у сервізі XVI сторіччя. У добу Середньовіччя її вміст уособлював 
зв'язок між присутніми за столом та Богом. А коли людина бере сіль, то вона 
складає два пальці разом у її найвужчому місці, що також нагадує про двоєдину 
природу Христа – людську та божественну, та є аналогією до хресного знамен-
ня. Коли їдець солить свою їжу, він поширює на неї божу благодать, наче пере-
хрещує її, тому сільничка – дуже поширений тип виробу для лімозької 
розписної емалі XVI сторіччя. Сільнички із зібрання Ермітажу мають форму, 
характерну для тих, що виготовлялися у Ліможі на той час – овальні на низькій 
ножиці. Гризайлевий розпис з прописом тіл рожево-бежевим кольором та позо-
лотою вкриває всі частини виробу. На стінках зображені тритони, нереїди та 
кентаври; на дні однієї – жіночий профіль, іншої – чоловічий у шоломі. Ці сіль-
ничкі мають на ніжках герби родини Шаспу де Верньой (Chaspoux de Verneuil). 

Сервіз створювався для П’єра Сег’є (Pierre Seguier, 1504–1580), який був 
головою Парламенту Парижу. Сервіз був виокремлений і об’єднаний у публі-
каціях Антуанетт Фей і Бернара Десхемакера. На сьогодні він нараховує більше 
десяти предметів, що зберігаються у різних колекціях: у колишній колекції Жи-
ванші у Парижі і у минулій колекції Розбері, у галереї Уолтерс в Балтиморі, у 
музеї мистецтв і ремесел у Берлині, в музеї Кремони і у Фонді Абегг у Берні. 
Усі ці предмети об’єднані на основі гербу, і серед них є тарелі з різними сюже-
тами, блюда, чаші та підсвічник. З ім’ям П’єра Раймона цей сервіз пов'язаний 
тому, що на підсвічнику з Берну та сільничці з Ермітажу зберіглася монограма 
майстра; крім того, на підсвічнику є і дата – 1577 рік, тому можна назвати і 
приблизний час створення цих предметів [5, 169]. 
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До того ж, такий самий герб зображений на краях двох тарілок, що збері-

гаються у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків – з 
алегоричним зображенням січня (іл. 1) та червня (іл. 2) місяців. Вважаємо, що 
вони також належать до вищезгаданого сервізу, виготовленого на замовлення. 
Крім того, подібна тарілка з цього сервізу із зображенням алегорії вересня (іл. 
3) була продана за 35322 долари у лютому 2009 року на аукціоні Крістіс [1]. 
Однаковий декор з гротескних фігур, герб родини Шаспу де Верньой не зали-
шають сумніву, що це тарілки з одного сервізу. 

Тарілки з алегоричним зображенням місяців були створені за гравюрами 
Етьєна Делона з серії "Місяці року" (1568). Ця серія з дванадцяти сюжетів дуже 
часто слугувала зразком для емалевих тарілок, особливо часто вони розписува-
лися у майстерні П’єра Раймона. 

Тарілка "Алегорія січня" зображує сцену трапези: чоловік сидить спиною 
до каміну з жінкою за круглим столом, їм прислуговують двоє слуг, під та біля 
столу дві собаки. Зверху композиції зображено Водолія – знак зодіаку, що відпо-
відає січню місяцю, а знизу підпис "IANVIER". Аналогом цього твору є тарілка 
на той самий сюжет, виконана тим самим майстром, з колекції Лувру. Але київ-
ська і паризька тарілки мають певні відмінності: різний декор бортів, різну кіль-
кість вікон на стіні (на київській – одне, на луврській – два), інші незначні деталі. 

"Алегорія червня" зображена через сцену стрижки овець перед будівлею 
ферми; зверху над нею стилістичне зображення Рака, як астрологічного символу 
місяця, знизу – підпис "IVING". Аналогічна тарілка майстра IC на цей самий 
сюжет і створена за тим самим графічним зразком, зберігається у Луврі. Тарілка 
П’єра Раймона з київського музею відзначається високим рівнем виконання та 
стриманістю і доречністю використання кольору при в цілому гризайлевому розписі. 

Крім вже названих предметів, у збірці Державного Ермітажу зберігається 
шість тарілок "Сцени з історії Психеї" [5, 170] та інші предмети, виготовлені як 

Ілюстрація 3. 
Алегорія вересня 

Ілюстрація 2. 
Алегорія червня 

Ілюстрація 1. Алегорія січня. 
Третя чверть XVI ст.  

Пьєр Раймон. Франція, Лімож 
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самим майстром, так і у його майстерні. Окрім П’єра Раймона, декоративний по-
суд виготовляли інші митці – зокрема, майстри родини Пеніко, Жан Мієт, П’єр 
Куртейс. Але саме Раймон може конкурувати з "метром" Леонаром Лімозеном.  

Безумовно, декоративним посудом не вичерпується асортимент виробів то-
гочасних лімозьких майстрів. Але як приклад їх досягнень, на наш погляд, декора-
тивний посуд є дуже наочним і просто захоплює своєю красою та витонченістю. 

Таким чином, XVI сторіччя цілком виправдано вважається часом розквіту лі-
мозької розписної емалі. У цей час відбуваються значні зміни не просто естетики та 
асортиментів виробів, але й світосприйняття людей, а відповідно – розуміння свого 
мистецтва самими майстрами. Мистецтво стає більш самостійним, незалежним від 
релігії, і для нього знаходиться місце в усіх сферах людської діяльності. Змінюють-
ся призначення виробів та розширюється коло сюжетів – так, великого значення 
набувають речі, створені для прикрашання інтер’єру. До них, зокрема, належить 
декоративний емалевий посуд XVI сторіччя, що став славетною сторінкою декора-
тивно-прикладного мистецтва Франції. Одним із найвідоміших його творців був 
П’єр Раймон, твори якого зберігаються у багатьох музеях світу, в тому числі у На-
ціональному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Зокрема, 
це дві тарілки з алегоричним зображенням січня та червня місяців із сервізу, виго-
товленого на замовлення родини Шаспу де Верньой. Тарілки представляють чима-
лий колекційний інтерес та дають змогу глядачам побачити, якого високого рівня 
досягли майстри лімозької розписної емалі XVI сторіччя у своїй складній роботі. 
Сьогодні зростає інтерес до рідкісних технік, тому в майбутньому, на нашу думку, 
інтерес до розписної емалі значно збільшиться, а разом з ним – і кількість її дослі-
джень. Адже кожний тип виробів, майстер, навіть кожен виріб цього мистецтва за-
слуговують на вивчення і аналіз. 
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СТАРОДАВНЯ ОБРАЗОТВОРЧА КУЛЬТУРА  

ЯК ПЕРШООСНОВА АБСТРАКТНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 
 
Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної 

та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, 
пов'язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного сми-
слового ланцюга еволюції абстрактного мистецтва. Аналіз артефактів найдавнішого пе-
ріоду історії дозволяє констатувати, що для стародавнього мистецтва характерними є 
абстрактні прояви, втілені через орнаментальні знаки, символи, схеми, образи, що демон-
струє своєрідність і унікальність розвитку художньої культури України та обґрунтова-
ність її складової – сучасного абстрактного мистецтва. 

Ключові слова: абстрактне мистецтво, первісна епоха, образотворча культура, аб-
страктні символи, стародавня орнаментика, генезис. 

 
Дубривна Антонина Петровна, доцент кафедры рисунка и живописи Киевского На-

ционального университета технологий и дизайна, соискатель Национальной академии руко-
водящих кадров культуры и искусств. 

Древняя изобразительная культура как первооснова абстрактного искусства 
Украины. 

Исследованы истоки абстрактного искусства в Украине на примерах материальной 
и художественной культуры первобытной эпохи. Выявлено исходные художественно-
символические компоненты, связанные между собой наследственностью изобразительной 
практики, что является свидетельством единой смысловой цепи эволюции абстрактного 
искусства. Анализ артефактов древнейшего периода истории позволяет констатировать, 
что для древнего искусства характерны абстрактные проявления, воплощенные через 
орнаментальные знаки, символы, схемы, образы, что демонстрирует своеобразие и уни-
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кальность развития художественной культуры Украины и обоснованность ее составляю-
щей – современного абстрактного искусства. 

Ключевые слова: абстрактное искусство, первобытная эпоха, изобразительная 
культура, абстрактные символы, древняя орнаментика, генезис. 
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The ancient pictorial culture as a fundamental principle of the abstract art in Ukraine. 
The paper under the title "The primeval ornamental culture as a fundamental principle of 

abstract art" explores the origins of abstract art in Ukraine on the examples of the material and 
artistic culture of the primitive era. The object of the study is that abstract art as manifestations in 
simple geometric symbols and forms Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic is the oldest 
manifestation of human artistic activity and the first attempts of self-awareness and knowledge of 
the world. The purpose of the paper is to present the search of the first basic characters and 
symbols in abstract art. The author comes to the conclusion that primitive art in form and substance 
were abstract. Initial signs are abstract line, dot, cross, circle, square, triangle broadcast global 
historical connection, embedded in the memory of generations, embodied later in the ornamentation 
of folk decorative arts and contemporary artists use it in modern stage of abstract art for solve 
creative problems. 

Key words: abstract art, primeval era, pictorial culture, abstract symbols, ancient ornaments, 
genesis. 

 
Художня культура України є творінням великого культурного та етнічно-

го ґенезу. Вона має давню історію і побудована спільною працею поколінь. Іс-
торичний досвід формує особливості, що характеризують соціальні взаємодії, 
переконання, смаки, устремління, моральні орієнтири, наукові пошуки та мис-
тецькі прояви сучасного українського суспільства. Стародавня образотворчість – 
синтез свідомої діяльності та реалізації творчого потенціалу прадавньої людини. 
Прості зображувальні символи та форми палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту 
є найдавнішим проявом людської художньої діяльності, первинним намаганням 
самоусвідомлення та пізнання навколишнього світу: "…у несподіваній грі ор-
наментальної чеканки виявляємо у художників цього віддаленого періоду спос-
тережливість, уяву, радість творення – ці квіти свідомості, здатної не лише 
міркувати, але й прекрасно міркувати про себе саму" [10, 315]. 

Осмислення ґенези абстрактного мистецтва України вимагає вивчення 
давніх артефактів та проведення кроскультурних історичних зв’язків, з метою 
глибинного розуміння його суті. Мета проведеного дослідження зводиться до 
пошуку першооснови образотворчості, що дозволить осягнути особливості су-
часної абстрактної практики українських митців. Основна увага була зосере-
джена на виявленні вихідних абстрактних елементів та форм для відтворення 
єдиного смислового ланцюга еволюції художньо-символічних компонентів, по-
в'язаних між собою спадковістю зображувальної практики. Дослідження прово-
дилось на матеріалах фондів та експозиції Національного історичного музею 
України в м. Києві. 

Заселення території України відбулось 1 млн. років тому – про це свідчать 
археологічні знахідки в с. Королеве на Закарпатті, стоянки палеолітичної доби [4, 20]. 
Значний внесок у вивчення початкових етапів первісної доби зробили такі знані 
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вчені, як Г. Бонч-Осмоловський, В. Гладилін, Ю. Кухарчук, Л. Кулаковська, 
О. Ситник, С. Рижов, О. Черниш. На думку багатьох дослідників, саме в середньо-
му палеоліті (150–35 тис. років тому) були закладені ранні форми мистецтва [7]. 
Пізній (верхній) палеоліт (35–10 тис. років тому) характеризується докорінною змі-
ною в матеріальній та духовній культурі первісного людства; закладається фунда-
мент формування суспільних, економічних та культурних відносин. 

Визнання пам’ятників первісної культури предметами мистецтва нале-
жить першим прихильникам теорії еволюціонізму (Е. Тайлор, Г. Крісті, Е. Лар-
те у середині ХІХ ст. та А. Брейль, Ф. Дало, Д. Пейроні на початку ХХ ст.). 
Зазначимо, що цей історичний період співпадає з народженням та розквітом 
модерністичних напрямів у європейському мистецтві, одним з яких був абст-
ракціонізм. Відкриття О. Бертраном музею Національної археології в Парижі 
(1862) стимулювало інтерес митців, які побачили джерело натхнення в абст-
рактних та символічних первісних творах. Дж. Брак, В. Кандинський, П. Клеє, 
Е. Нольде, П. Пікассо переосмислювали надбання тисячорічного минулого для 
пошуку нових форм вираження, спираючись на зображувальну абстрактну мову 
митців прадавнини, як еталон втілення творчої ідеї. 

Абстрактне за своїми ознаками, первісне мистецтво для стародавньої 
людини було невід'ємною частиною реалістичного єдиного світу, в якому гар-
монійно й нерозривно уживалися люди, їх уявлення про світ та природу. Для 
первісного митця абстрактні форми мали свої реальні прообрази, були без-
посередньо пов'язані із видимим, відчутним та реальним світом [8]. Первісне 
мистецтво характерне двома особливостями вираження: прагненням до реалі-
стичності, яка визначається надзвичайною натуралістичністю, та тяжінням до 
абстракції. Остання виявляється у петрогліфах, різних символах, рисунках, 
символічних та загадкових орнаментах, що відображають не конкретний об’єкт, 
а його суть, уявлення про нього, поняття та явища. 

Досліджуючи передумови та причини становлення абстрактного мис-
тецтва в Україні, відмічаємо, що найдавніші добутки, знайдені на її території, 
характеризуються унікальністю та певними особливостями відносно прадавньої 
культури Західної Європи – це пояснюється своєрідністю еволюційних процесів. 
Європейські стародавні артефакти найбільш відомі складними печерними розпи-
сами (особливо на території Франції та Іспанії), вражають своєю реалістичністю 
та високою майстерністю рисунка. На відміну від цього, на теренах української 
землі археологами відкрито унікальні зразки предметів культу, побуту та інвента-
рю, де відмічені перші відбитки первісної образотворчої культури; це дозволяє 
констатувати факт зародження найдавнішої форми творчості, яка за своєю суттю є 
абстрактною. Таким чином, історично-культурні передумови вплинули на форму-
вання та розвиток сучасного абстрактного мистецтва України. 

"Національний музей історії України" в Києві є унікальним зберігачем 
пам’яток етнографії, археології, історичних та культурних добутків, а також 
провідним науковим осередком. Нами було вивчено артефакти відділу найдав-
нішої історії: палеоліт – 344 експонати (на 13 з них було виявлено графічні 
зображення); неоліт – 424 експонати (54 мають відбитки орнаментальної сим-
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воліки); енеоліт – 538 експонати (174 демонструють різноманітні види старо-
давньої орнаментики), на яких відобразились трансформації та еволюційні віхи 
абстрактних зображувальних знаків. Основу українського палеолітознавства 
заклали М. Гладких, В. Даниленко, І. Підоплічко, М. Рудинський, І. Шовкопляс, 
В. Хвойка. 

Один із найдавніших експонатів палеолітичної доби – лопатка мамонта, 
знайдена на стоянці Городок (20–18 тис. років тому) – яскраво свідчить про перші 
ознаки становлення абстрактного мистецтва на території України наявністю 
первісних графічних рисунків – віялоподібної орнаментальної нарізки (що є 
втіленням, на нашу думку, вихідного елемента всієї образотворчості – лінії). 
Дослідженням цієї знахідки займались С. Бібіков, П. Борісковський, Т. Мовша, 
які дійшли до висновку про утилітарне її значення – як частини музичного 
інструменту. Подібні лінії та абстрактні композиції знайдені й на фрагментах 
бивня мамонта з Кирилівської стоянки та ребра зі стоянки Новгорода-
Сіверського. Графічні елементи – гравірування прямими паралельними лініями, 
хрестоподібні знаки, гострі кути та ямки, характерні для середнього палеоліту на 
територіях України, Франції, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини, Грузії. 

Семіотика знаків палеоантропа, переданих зображувальними засобами, не 
має єдиного тлумачення, а трактується від утилітарно-виробничого до релігійно-
магічного значення та має суб’єктивний характер, базуючись на здогадці до-
слідників. А. Столяр, аналізуючи існуючі гіпотези розуміння палеолітичної 
образотворчості, підкреслює неоднозначність наукової думки, пояснює основні 
абстрактні графічні елементи: "ямки" (чашкові заглибини) репрезентують у 
знаковій формі зображення зірок та сонця; виробничий відбиток від свердління 
під час добування вогню; позначення жіночого статевого органу – символу ро-
дючості. Пояснення дослідником цих заглибин символом "поранення" – знаком 
абстрактної мисливської активності – з урахуванням прадавнього способу жит-
тя є, на наш погляд, найбільш аргументованим. Семантика зображень "гострих 
кутів", на думку науковця, тяжіє до вираження абстрактним символом моменту 
нанесення рани звіру та має ритуально-магічний характер. Хрестоподібні знаки, 
найбільш вірогідно, означають акт добування вогню, демонструючи прообраз 
процесу тертя паличками. Дослідник припускає, що знак "паралельних нарі-
зок", в контексті розуміння особливості палеолітичного способу життя, голов-
ним виразником якого була мисливська діяльність, символізує сліди типового 
каліцтва, найчастіше летального, отриманого під час полювання. Нанесення цієї 
розповсюдженої знаковості на оточуючі предмети є первинним абстрактним 
символом, що виражає усвідомлення єдиного колективного співіснування, 
сповненого розумінням небезпечності та фатальності життя [9, 135]. 

Отже, аналізуючи первинні палеолітичні образотворчі прояви, можемо 
стверджувати, що вони мали історично обумовлений характер розвитку знако-
вої форми, аргументований зародженням абстрактного мислення первісної 
людини, мали закономірну направленість ґенезу та генетичну єдність, що під-
тверджується широким ареалом знаходження подібних добутків. 
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Для дослідження процесу розвитку палеолітичної орнаментальної куль-
тури в контексті становлення абстрактного мистецтва України велику цінність 
має вивчення артефактів стоянки у с. Мезин (Чернігівська обл.). Значиме місце 
серед знахідок займає серія з невеликих статуеток (17 екземплярів), прикраше-
них геометричним орнаментом, що має характер штриховки, утворюючи на 
передній частині рисунок, схожий на "перо", а в нижній – подібність до овалу 
(ймовірно, це слугувало позначенням племені чи роду). На думку І. Шовкопляс, 
фігури мають жіночі обриси, де умовні та схематично-лінійні зображення 
транслюють приналежність до ознак жіночої статі, демонструючи матріархаль-
но-родову суспільну організацію [12, 220-222]. Тип орнаменту, що нагадує схе-
матичне зображення "ялинки" і виконаний паралельними рисками, які при 
дублюванні по поверхні статуетки змикаються між собою кінцями, утворюючи 
ромбовидні фігури, – характерний для всієї Мезинської культури. 

Аналізуючи, у пошуках витоків абстрактного мистецтва, елементи старо-
давньої образотворчої культури, виділяємо характерні знаки: паралельні лінії, 
зиґзаґи, ромби, трикутник – знак загальної "утроби" колективу, які утворюють 
складні символічні сплетіння, закодований стародавній меседж. Винятковою 
знахідкою є браслет із цільної пластини кістки мамонта, вкритий різьбленим 
узором – зиґзаґом та меандром. В основі його створення, за дослідженням 
В. Бібікової [2], лежить природна зиґзаґоподібна структура побудови дентину 
бивня мамонта, що увійшла в основу "мезинського орнаменту". Специфічність 
"мезинської" графіки складають меандрові узори, які разом із неповторною 
скульптурою не мають аналогів у пізньому палеоліті та зустрічаються лише в 
Середньодніпровському басейні Східної Європи – це дає можливість констату-
вати унікальність культурних передумов зародження абстрактного мистецтва 
України у найдавніший період розвитку людської цивілізації. 

В контексті вивчення генезису первісної образотворчої культури інтерес 
представляє неолітичний орнаментований, зроблений від руки посуд та петро-
гліфи стародавніх могильників, що демонструють подальший етап розвитку 
абстрактної знаковості. Керамічне виробництво доби неоліту на території України, 
одне з найдавніших в Європі, виникло у VII тис. до н. е. Базисом декорування 
посуду даної доби є спосіб гравірування, в основі якого – метод прорізання та 
штампування, що дозволяв наносити нарізки, лінії, ямки, проколи, утворюючи 
складні орнаментальні композиції: "паркетні", "ялинкові", "сітчасті", "хвилясті" 
мотиви. Утилітарні функції зумовили розмаїття формоутворюючих особливо-
стей керамічних виробів, які обґрунтували композиційну специфіку декору, на-
несеного способом продиктованого властивостями матеріалу виготовлення. 

Для буго-дністровської культури неоліту (VI–V тис. до н. е.) характерні 
прості узори: пальце-защипний тип, який доповнюється рисками, утворюючи 
зиґзаґи, сітки; валютово-меандровий тип – предтеча трипільських розписів, 
що заклав основу формування фризової орнаментальної композиції. Дніпро-
донецький культурний осередок (V–ІІІ тис. до н. е.) представлений узорами пе-
реважно геометрично-прямолінійного характеру, що виконані шляхом наколю-
вання, з утворенням різноманітних рисок, насічок, ліній, які заповнювали, 
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враховуючи конструктивні особливості глечика, всю площу виробу. Специфіка 
зображень на кераміці ямково-гребінцевої культури (ІV–ІІІ тис. до н. е.) – декору-
вання за допомогою стрижнів, з утворенням заглибин різних обрисів: круглих, 
овальних, ромбічних, трикутних – проявлена через мінімалізм засобів вираження з 
досягненням великого розмаїття отриманих орнаментальних композицій. Культу-
ра лінійно-стрічкової кераміки (V тис. до н. е.) виявляє оригінальний, відносно 
інших неолітичних культур, тип узору: тонкі лінії із заглибинами, що візуально 
подібні до вигляду нотного стану та утворюють кругові, лінійні, зиґзаґоподібні, 
меандрові композиції. 

Отже, декорування керамічного посуду доби неоліту виконувалось тех-
нічним шляхом наколювання, гребінцевого штампування, способом прокрес-
лення і гравірування та характеризується різноманітними композиційними 
рішеннями, найчастіше горизонтальними й діагональними. Це демонструє ево-
люцію системи абстрактних зображувальних знаків та побудов, порівняно з 
палеолітичною добою, й виражає новий етап розвитку орнаментального мис-
тецтва як форми стародавньої образотворчості. 

Яскравий приклад художньої культури неоліту, що дозволяє спостерігати 
генезис абстрактного мистецтва, репрезентують петрогліфи Кам’яної могили 
(Мелітопольський район). До сьогодення дослідники не мають єдиної точки зо-
ру відносно датування зображень та їх семіотичного змісту. Наскальні рисунки 
– демонстрація свідомого зв’язку прадавньої людини з оточуючим світом, 
спроба аналізу природних форм та явищ з подальшою їх стилізацією у своєрідні 
схеми та знаки. Без сумніву, зображення мають не випадкову природу, скон-
центровані у певних місцях, носять символічний та культовий характер, відріз-
няючись один від одного технікою та стилістичними особливостями. Комплекс 
рисунків представляє складне поєднання абстрактно-геометричних сюжетів з 
паралельних ліній, насічок, хрестів, кіл, гострих кутів, з присутністю поодино-
ких зображень зооморфного типу (бики, мамонт, риби, коні та антропоморфни-
ми схематичними образами). На думку М. Рудинського [6, 133], петрогліфи 
Кам’яної могили наочно демонструють новий етап розвитку образотворчості – 
відхід від передачі конкретних об’єктів до осмисленого створення узагальнених 
образів, з подальшою їх стилізацією та трансформацією у знак-схему. Згідно з 
цим, підкреслимо, абстрактне мистецтво має дійсно історично глибоке коріння 
та є першим виразником творчої думки найдавнішої людини. Кам’яна могила є 
важливим історичним джерелом для розуміння характеру розвитку тенденцій 
нефігуративного образотворчого мистецтва. 

Значний етап в історії розвитку художньої культури України пов'язаний з 
епохою енеоліту (сер. VІ–ІІІ тис. до н. е.), що характеризується використанням 
металу – міді та бронзи для виготовлення знарядь праці – це дозволило науков-
цям назвати даний період мідним енеолітом та бронзовим віком. Найяскравіша 
культура доби мідного віку пов’язується з культурною спільністю, що познача-
ється терміном Трипілля-Кукутені [1, 167]. Вперше вона була осмислена в кінці 
ХІХ ст. В. Хвойкою, який виділив головну її особливість – розписну кераміку. 
Від тих часів культурні осередки активно розкопувались та викликали науковий 
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інтерес у дослідників (Н. Бурдо, М. Відейко, В. Даниленко, В. Мицик, Т. Мовша, 
І. Заєць, М. Рудинський, Т. Ткачук,). 

Керамічний комплекс культури Трипілля та Кукутені – найвиразніший 
осередок стародавньої кераміки, що існувала на території України. Вироби ха-
рактеризуються багатством форми, широким діапазоном використання орна-
ментальних символів та досконалою технологією. Специфіку зразків декору 
раннього періоду трипільсько-кукутенської кераміки складають орнаменти, ви-
конані пальцевими защипами, наліпками, штампуванням нігтем та технікою 
прокреслення, яке іноді заповнювалось білою глиною (що демонструє продов-
ження культурної традиції неоліту). Для середнього періоду властивий мальо-
ваний поліхромний розпис чорною, червоно-бурою, зрідка білою фарбами, 
поява якого пояснюється вдосконаленням техніки випалювання посуду. Пізній 
період характерний монохромним орнаментом [5, 296]. В керамічній спадщині 
Трипільсько-Кукутенської цивілізації простежується певна спадкоємність, ево-
люційна формотворча та декоративна-знакова послідовність. 

Науковці вважають, що енеолітична трипільська орнаментика транслюва-
ла світоглядні аспекти релігійних культів та мала магічний зміст. Кожен еле-
мент складної декоративної композиції є носієм певної інформації чи поняття. 
Багатий матеріальний світ давньої цивілізаціє проявляє світ сакральний, напов-
нений віруваннями та поклонінням надприродним силам, уособлює втілення 
священних уявлень. Н. Бурдо та М. Відейко класифікують трипільські артефак-
ти за трьома іконографічними типами, що відображають міфологічно-релігійні 
засади: антропоморфні, зооморфні, синкретичні [3, 274-305]. В артефактах 
трипільської культури, особливо раннього періоду, простежується тенденція 
відтворення реалістичних образів, яка поступово видозмінюються на більш 
знакові та абстрактні символи. З позиції напряму нашого наукового пошуку, 
розподілити їх доцільно буде на дві групи: умовно-реалістичні (зооморфні, ан-
тропоморфні, синкретичні) та абстрактні (геометричні, схематично-знакові). 
Отже, предмети матеріальної культури Трипілля та Кукутені – втілення са-
крально-магічних переконань, що відображають сенс буття прадавньої спільно-
ти, який пронизував усі сторони життя наших пращурів. 

Дослідник Т. Ткачук довів, що трипільська орнаментація – не випадкове 
декорування чи прикрашання, а складні символічні композиції, які мали визна-
чений зміст та слугували засобом передачі інформації. Науковець виділяє 12 
головних графем, що є семіотичними маркерами, динаміка застосування яких 
визначає розвиток знакових систем трипільсько-кукутенської спільності. Три-
пільська орнаментика нараховує близько 196 символів, більшість котрих носить 
абстрактний характер: коло, лінзоподібний овал, хрест у колі, серпанок, верти-
кальні ряди рисок, нахилені лінії, чотирикутник, вертикальна стрічка, а також 
зустрічаються зооморфні, рослинні, орнітоморфні, антропоморфні знаки-ікони 
[11, 104]. На думку Т. Ткачука, трипільсько-кукутенська знаковість засвідчує 
наявність піктографічного письма, що демонструє зародження писемності, але 
цей процес так і не було завершено. Отже, орнаментальна культура Трипілля та 
Кукутені дозволяє стверджувати, що абстрактне мистецтво України має глибокі 
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історичні передумови та демонструє еволюційний розвиток абстрактних сим-
волів та елементів. 

У бронзову добу (ІІ–І тис. до н. е.) пріоритетним було бронзове вироб-
ництво, тому керамічні зразки поступаються в декоруванні та розмаїтті форм 
виробам мідного віку. Культури шнурової кераміки характеризується наявністю 
двовухих амфор, глечиків, які були декоровані шнуровим візерунком, штриху-
ванням, штампуванням валиком. Орнамент носить виключно заглиблений ха-
рактер, із використанням ліній, штрихів та їх співставлень: паралельні лінії, 
"паркетний орнамент", заштриховані трикутники, вертикальні колонки груп лі-
ній та штрихів. Тшинецько-комарівська культура представлена оригінальною 
тюльпаноподібною формою глечиків із прокресленою орнаментацією (іноді з 
наліпленням "шишечок"), узор якої поєднує різного виду лінії. Білогрудівська 
спільнота репрезентує керамічні вироби з широким отвором, які декорувались 
за допомогою валика – дуже характерного технічного прийому для бронзового 
віку. Кераміка катакомбної культури вирізняється присадкуватим типом гор-
щика та пишним оздобленням, графічні композиції яких складаються з кругів та 
на півкругів, отриманих шляхом штампування шнуром. Зрубна, сабатинівська, бі-
лозерська культури мають круглобоку форму керамічного посуду. Орнаментика 
характеризується різноманітністю: білозерська та сабатинівська використовували 
наліпний декор та обробку валиком; орнаменти зрубної спільноти наносились від-
битком шнура та прокресленнями, в графічній мові яких зустрічаються знаки, 
хрести, схематичні зображення тварин, прямокутники, часто не організовані в 
єдину композицію, що надає їм вигляду піктографічного письма. 

І тис. до н. е. знаменується винайденням нового матеріалу – заліза, що 
мало доленосне значення для первісного суспільства та стимулювало нові віхи 
розвитку. Цей період історії України представлений кіммерійською, чорнолі-
ською, висоцькою та лужицькою археологічними культурами, керамічні вироби 
яких характеризуються тюльпаноподібною формою та заглибленим геометричним 
орнаментом, канелюрами, "ялинками", схематичними зооморфними символами. 

Вивчаючи матеріали первісної доби на науковій базі Національного історич-
ного музею України, з метою пошуку першооснови сучасної абстрактної практики 
українських митців, ми встановили, що первісне мистецтво вийшло з реальних пот-
реб прадавньої людини, за своєю формою та суттю було абстрактним, мало магіч-
но-релігійний зміст та було головним способом осмислення навколишнього світу, з 
намаганням власної ідентифікації. Стародавня зображувальна діяльність демонст-
рує факт зародження абстрактного мислення – особливої форми пізнання дійсності, 
головного чинника еволюційного процесу, що проявляється через відхід від пере-
дачі конкретних об’єктів до осмисленого створення узагальнених образів, з по-
дальшою їх стилізацією та трансформацією у знак-схему. 

Образотворча стародавня культура демонструє закономірну спрямованість 
ґенези та генетичну єдність розвитку людської цивілізації, що підтверджується 
широким ареалом знаходження подібних артефактів. Нами встановлено вихід-
ний елемент образотворчості – лінія та її трансформації, що є першим виразни-
ком самоусвідомлення людини, символом зв’язку із світобудовою, знаком 
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спадкової єдності, що пройшов через усі періоди первісної доби. Первинні аб-
страктні знаки – лінія, крапка, хрест, коло, квадрат, трикутник – транслюють 
глобальний історичний зв'язок, закладений в пам'яті поколінь, втілюючись на-
далі в орнаментиці народного декоративного мистецтва та використовуючись 
сучасними митцями абстрактного мистецтва для вирішення творчих задач. 

Аналізуючи матеріальну та художню культуру найдавнішого періоду історії 
України, приходимо до висновку про те, що первісне мистецтво нашої країни від-
мічається саме абстрактними проявами, які втілені через орнаментальні знаки, сим-
воли, схеми, образи – на відміну від європейської історичної лінії розвитку, що 
виражається у реалістично-натуралістичних зображеннях. Усе це дозволяє говори-
ти про своєрідність і унікальність розвитку художньої культури України та істо-
ричну обґрунтованість її складової – сучасного абстрактного мистецтва. 
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Італійський театр кінця ХІХ – початку ХХ століть, у порівнянні з театраль-
ним мистецтвом інших країн Західної Європи, залишається найменш дослідженим 
в українському мистецтвознавстві. Почасти це пов’язано з історичними умовами, 
у яких опинилася Італія, що і визначило особливості її духовного життя, літера-
турної та мистецької творчості. У 1871 році, після об’єднання Італії, завершилася 
героїчна доба національного руху. Романтичний протест і патетика, що відповіда-
ли викликам славетних часів виборювання незалежності країни, втрачають свою 
актуальність; в умовах буденного життя буржуазної Італії романтичний бунт і па-
фос здавалися вже фальшивими – "італійська буржуазія швидко забула про славну 
визвольну війну та її героїв" [4, 5]. Виникає потреба у відтворенні правдивих 
картин життя і невлаштованості долі "маленьких" людей; цю місію взяла на 
себе веристська драма (Л. Капуано, Дж. Верга), а у провінціях – діалектальний 
театр. Але наа початку ХХ століття вони втратили свою актуальність, посту-
пившись місцем італійському декадансу, найбільш масштабною фігурою якого 
стає поет, прозаїк, драматург Габріелє Д'Аннунціо (1863–1938). 

Леся Українка – чи не єдина серед українських дослідників, хто звернувся 
до аналізу спадщини італійського поета, – відзначала, що "після великого під-
йому в Італії наступив великий занепад сил. Великий підйом залишив після се-
бе багато розчарованих і багато обманутих <…>, загальний настрій у країні 
став похмурим, грозовим" [6, 40-41]. Розглядаючи причини розгубленості у 
стані літераторів, українська поетеса підкреслювала, що італійська витончена 
література у своїй більшості "просто "пішла від зла", натуралісти і психологи 
намагалися критично ставитися до оточуючої дійсності, але не зуміли встано-
вити ані міцного критерію, ані певного ідеалу. Нові пісні належать не їм, а 
декаденту Д'Аннунціо" [6, 41]. Відносячи поета "до епігонів великої епохи 
звільнення Італії (Risorgimento)", оскільки до нього дійшла "лише слабка луна 
цього вибуху суспільного ентузіазму", Леся Українка констатувала, що саме 
йому "випало на долю починати новий час і нові пісні" [6, 40]. 

Зазвичай драматургію Г. Д'Аннунціо відносять до символізму та неоро-
мантизму, відзначаючи при цьому і певні впливи на його творчість мелодрами 
та естетики веризму. І хоча спеціальних розвідок щодо драматургії Д'Аннунціо 
в українському (як і в російському) мистецтвознавстві практично не існує, про-
те у радянських дослідженнях інших проблем італійської літератури і драми він 
був затаврований як "жалюгідний декадент", "предтеча фашизму", автор траге-
дій "крові та хтивості", "співець інстинктів" і т. ін. У драматургічній творчості 
Г. Д'Аннунціо дійсно відсутній зв'язок із великою гуманістичною традицією 
італійської драматургії – так само, як і з загальноєвропейськими мистецькими 
пошуками. Навіть співвітчизник Д'Аннунціо Антоніо Грамші, окреслюючи стан 
літератури Італії на межі ХІХ–ХХ століть, відзначав: "У нас досвід минулого не 
відображається у сьогоденні, не складає невід’ємної його частини. В історії нашої 
національної культури немає ані єдності, ані безперервності <…>. Д'Аннунціо та 
його наслідувачі рішуче розправилися з будь-якою спадкоємністю" [3, 264]. Іта-
лійський філософ пояснює це тим, що у італійців "національне почуття <…> ще 
тільки формується. Внаслідок цього, література Італії ніколи не була націо-
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нальним явищем. Наша література носила і поки що носить позанаціональний, 
космополітичний характер" [там само]. 

Наразі виникає необхідність розглянути особливості драматургічної 
спадщини Г. Д'Аннунціо і, можливо, надати поштовх для аналізу його творчо-
сті на сучасному етапі, адже той розголос, який він мав за життя (і не лише в 
Італії), принаймні, до цього спонукає. 

Інтерес Г. Д'Аннунціо до театру виник після знайомства з Елеонорою Дузе, 
всесвітня слава якої на момент зустрічі з майбутнім драматургом була надзви-
чайною. Разом вони мріяли про створення нового театру, який би, на відміну 
від театру побутової правдоподібності, підносив уяву глядача у височину пое-
тичної мрії. Новаторський проект поетичного театру передбачав побудову театру 
під відкритим небом на березі озеро Альбано для постановки античної драма-
тургії і п’єс самого Г. Д 'Аннунціо. 

Прагнення до створення театру високої поезії так і залишилося проектом, 
не зважаючи на значний драматургічний доробок Г. Д'Аннунціо та ентузіазм 
великої актриси у просуванні його драматургії на сцену. З п’ятнадцяти п’єс, які, 
на кшталт античних авторів,. Актриса не лише виходила на сцену у головних 
ролях, але брала на себе і Д'Аннунціо називав трагедіями, такі як "Сон весняно-
го ранку", "Джоконда", "Слава", "Франческо да Ріміні", "Сон осіннього вечо-
ра" були написані спеціально для Е. Дузе функції імпресаріо. Проте успіху у 
публіки більшість вистав не мали, навіть майстерність "божественної" Е. Дузе 
не завжди могла "перекрити" несценічність п’єс Г. Д'Аннунціо (хоча вони 
були перекладені на більшість європейських мов і мали певний успіх). Попри 
те, що актриса спонсорувала постановку  більшості  вистав, згодом її любов-
самопожертва до автора стала обтяжливою для нього. Імморалізм Д'Аннунціо-
людини позначився на трагічному для Е. Дузе розриві їх відносин. Останнім 
приниженням, яке остаточно відштовхнуло актрису від її кумира, став факт 
кричущого людського і творчого віроломства: обіцяну їй роль у трагедії "Мертве 
місто" він віддав Сарі Бернар, а роль у "Доньці Йоріо" – Ірмі Грамматці. І це 
при тому, що Е. Дузе була вже занурена у репетиційній процес. 

Вже в одній із перших п’єс – "Сон весняного ранку" (1898) – Д'Аннунціо 
намагається втілити завдання "поетичного театру", ознакою якого вбачав від-
сутність сюжету та абстрактно позначені умови місця і часу існування героїв. 
Подібно до специфіки поетичної творчості, драматург концентрує увагу на 
внутрішніх переживаннях персонажів, зміна яких і забезпечує драматичну дію. 
Проте відсутність сюжетної розробки та "прив’язки" героїв до конкретних ча-
сових і просторових орієнтирів позбавляло щирості їх почуття, а привнесення 
фантастичного елементу – мотиваційної виправданості вчинків. Характерно, що 
вже у першій п’єсі з'являється образ героїні "із хворою душею", які час від часу 
будуть з'являтися у його "трагедіях" [6, 52]. 

Стилістику душевних терзань головної героїні спостерігаємо і у драмі 
"Сон осіннього вечора" (1905), де фабульною підставою для прояву "хворобли-
вих" переживань персонажів стає любовний трикутник, а інтрига розкривається 
навколо нещасної любові та ревнощів старіючої героїні до молодої суперниці. І 
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якщо страждання героїні у "Весняному сні" драматург відтворював на тлі вес-
няного буяння природи, то в "Осінньому сні" – на тлі осіннього пейзажу. Взага-
лі опис природи, яким наповнені його п’єси (як прозові, так і віршовані) є 
однією з сильніших сторін творчості Г. Д'Аннунціо. Йому притаманно, так би 
мовити, язичницьке почуття природи, що разом із багатослівними монологами – 
виливами душі героїв – і повинне було знаменувати поетичний театр.  

Невипадково найкращою п’єсою Г. Д'Аннунціо загальновизнана "пасто-
ральна трагедія" на фольклорному матеріалі "Донька Йоріо" (1904), яка "випадає" 
із загальної стилістики драматурга. З одного боку, в основі п’єси характерна 
для нього тематика – любов, пристрасть, жадібна сексуальність, але з іншого – 
віршована поетична мова автора позбавлена тут притаманної йому риторики і 
звучить чисто і просто. Через майстерно стилізованих персонажів наче звучав 
голос самого автора, який передавав своє почуття схиляння перед красою при-
роди та "любові до цього матеріалу, що був наданий йому його рідним кра-
єм" [2, 68]. Потрібно відзначити, що "Донька Йоріо" саме з цієї причини мала 
найбільш щасливу сценічну долю. 

Однак, за компетентною думкою англійського теоретика драми Е. Бентлі, 
"драми, які перенасичені лірикою", є "невдалими" [1, 118] (у якості прикладу 
при цьому наводиться творчість італійця Г. Д'Аннунціо). 

Любовний трикутник та надмірні страждання через нерозділене кохання 
стають основою конфлікту більшості п’єс Д'Аннунціо, як і тема пристрасті та 
влади інстинктів над людиною. Справжня любов у італійського драматурга – це 
"пристрасть-лють" [7, 91], що надає їй фатальності, а відтак є проявом божест-
венного у людині. За Г. Д'Аннунціо, шлях непротивлення пристрасті є єдиним 
способом піднятися до рівня творця, поета, генія. Зокрема, у драмі "Джоконда" 
(1899) драматург відтворює неможливість героя (скульптора) протистояти фа-
тальній пристрасті, що й дозволяє йому пережити стан повнокровного при-
страсного життя-екстазу і не лише як чоловікові, а насамперед, як митцю. 

"Еротична тема" Г. Д'Аннунціо побудована на мотиві свободи від будь-
якої моральної відповідальності; разом зі своїми героями у протистоянні статей 
він шукає вищої насолоди, переможного почуття сили і могутності, яке, у свою 
чергу, веде до справжньої свободи. Через тему еротики стверджується індиві-
дуальна сила д'аннунцієвського героя, імморалізм якого стає запорукою його 
власної свободи. Такому герою світ страждання та людської слабкості є чужим, 
а думка натовпу щодо його екстравагантних епатажів його не цікавить. 

На самому початку ХХ століття, коли Італія познайомилася з філософією 
ідеалізму А. Шопенгауера та Ф. Ніцше, Г. Д'Аннунціо виявилася близькою ідея 
імморалізму та "етики сили". У цій площині вимальовується і "тема надлюдини" 
у творчості драматурга. Намагаючись вигнати з італійського театру "звичайного 
сірого героя – просту людину" [4, 7], Г. Д'Аннунціо, захоплений філософією 
Ф. Ніцше, моделює образ героя-"надлюдини", якому притаманна воля до влади. 
Саме під впливом ідей Ф. Ніцше він відкидає віру у мораль та співстраждання і 
оспівує прагнення до панування над натовпом, біль як виховання сильних, спра-
ведливість нерівності і т. ін. Позиція драматурга щодо імморалізму вільної люди-
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ни носила програмний характер, оскільки він був переконаний, що завданням но-
вого мистецтва є саме підготовка приходу "надлюдини". 

Особливо наочно ця тема звучить у п’єсі "Мертве місто", де Д'Аннунціо, знов 
у межах сюжетної схеми любовного трикутника, створює образ, який наділяє риса-
ми надлюдини. Відкидаючи моральні норми, керуючись інстинктами, герой прагне 
до розкріпачення своїх творчих потенцій; його намір ощасливити людство "знімає" 
всі моральні перешкоди на цьому шляху, а переживання "пристрасті-люті" розкри-
ває сили до самоствердження. Ще далі у реалізації права надлюдини Г. Д'Аннунціо 
заводить свого супер-персонажа у трагедії "Більше, ніж любов". "Етика сили" без 
докорів сумління підводить такого героя до вбивства, яке виявляється лише необ-
хідністю на шляху до його великих діянь. 

Тема героя-надлюдини у творчості Г. Д'Аннунціо має і більш глибокі корін-
ня. Ще з ранньої юності він був захоплений історією Античності. Його ностальгія 
за славним минулим Давнього Риму, захоплення римською аристократією, стійкі-
стю полководців і легіонерів, могутністю цезарів Леся Українка пояснює тим, що 
"робоче середовище Д'Аннунціо знає мало", буржуазію "він ненавидить від всієї 
душі <…>. Велич душі і стійкість він знаходить лише серед тих аристократів, кот-
рі, вважаючи себе обманутими великим Risorgimento, віддалилися у свої напівро-
зорені маєтки і там ведуть суворе, усамітнене життя, охороняючи станові традиції 
і віддаючись мріям про пришестя месії, котрий позбавить Італію від псевдовиз-
волителів" [6, 41-42]. 

Ідея Г. Д'Аннунціо про створення світу Прекрасного була свого роду ту-
гою за славетним минулим Італії, її потужною філософією, літературою і мис-
тецтвом, а головне – славетними мужніми героями Давнього Риму. Він мріє про 
відродження величі Риму, "нового римського цезаря", вірить у те, що "італій-
ський месіанізм перетвориться у світовий месіанізм" [6, 56]. На його думку, 
лише обранці спадкової сили можуть наблизити світле майбутнє, а ідеалом є 
"абсолютизм, що спирається на родову аристократію" [6, 48]. Леся Українка 
вважає, що симпатії Д'Аннунціо – на боці аристократів, оскільки "вони природ-
ні і зрозумілі" для нього, адже "за характером, вихованням і походженням він 
цілком належить цьому класу" [6, 42]. Д'Аннунціо впевнений в "особливому 
сполученні крові" аристократії, тому протиставляє успадковану нею від римських 
цезарів енергію лідерства "рабам <…>, народженим для праці [там само, 44]. 

Отже, сформована ще у молоді роки думка про особливу місію італійської 
аристократії, її силу, могутність, накопичену у генах волю до панування над на-
товпом максимально повно співпала з ідеєю надлюдини Ф. Ніцше. Після знайом-
ства з ідеями німецького філософа Г. Д'Аннунціо були написані п’єси "Мертве 
місто", "Корабель" (тема сильної Італії як морської держави, її панування над всією 
Адріатикою), "Більше, ніж любов" (де у драматургічній формі втілена тема сили і 
свободи людини – тобто, надлюдини, її здатність переступити межу банального 
гуманізму). Натомість варто зауважити, що особливо акцентовано це прозвучало у 
його романах "Насолода", "Тріумф смерті", "Полум’я", "Діви скель". 

Практично для всіх драматургічних опусів Г. Д'Аннунціо характерними є 
відсутність драматичної напруги, в’ялий розвиток дії, штучність окремих си-
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туацій та образів, натужна надуманість драматургічного конфлікту, нежиттє-
вість матеріалу, абстрактність місця і часу дії, відсутність гуманістичного зву-
чання, оспівування екстатичних почуттів, пишномовний стиль, багатослівність 
героїв, риторичність їх висловлювань і т. ін. 

Натомість М. Молодцова – автор найбільш докладної монографії з історії 
італійського театру початку ХХ століття – вважає, що п'єси Г. Д'Аннунціо "мали 
привабливість вірша, що заворожував. І незважаючи на те, що були населені "над-
людськими" персонажами, які вступили на кшталт героям античної трагедії в коло 
фатальних сил, мали чисельні поетичні красоти і низку справжніх достоїнств" [7, 78]. 

І хоча за життя Д'Аннунціо всі його "трагедії" були поставлені, і не лише 
в Італії, але той розголос і буквально слава, що його переслідувала, незважаючи 
на те, що більшість вистав за його п'єсами не мали успіху, потребує пояснень. 

Одне з них чітко сформульовано С. Бушуєвою, котра зауважує, що на 
межі ХІХ – ХХ століть вже відчувалося, що позитивістська філософія і верист-
ська естетика вичерпали себе. "Можливо саме з цієї причини, – відзначає до-
слідниця, – драматургія Д'Аннунціо викликала інтерес сучасників як така, що 
об’єктивно виявилася на боці антипозитивізму" [2, 43]. 

Інше пов'язане з одіозною постаттю самого Габріелє Д'Аннунціо, скандаль-
ний образ життя якого багато в чому підтримував його популярність. Енергію жит-
тя митця живило бажання бути в центрі уваги, на видноті; він жадав поклоніння і 
визнання, буквально міфологізуючи своє існування і перетворюючи його на пуб-
лічну виставу. З'являється навіть таке поняття як "д'аннунціанський стиль", що оз-
начало життя у пишних екзотичних інтер'єрах, численне оточення почетом слуг і 
прихильниць – так би мовити, публічні дивацтва генія. Один із сучасників ствер-
джував, що поет "п'є вино з черепа цнотливої дівчини і носить черевики з людської 
шкіри", а "Марінетті розповідав, що кожного ранку Д'Аннунціо купається у морсь-
кому прибої оголеним, верхи на коні, а на березі його очікує Дузе з пурпурною ман-
тією в руках, щоб накинути на плечі Габріелє після купання" [5, 140]. 

Колосальна енергія і марнославство Г. Д'Аннунціо приводять його у політику. 
Так, він балотувався у парламент (1897), виступивши з програмою-епатажем "полі-
тики краси". Захопившись авіацією, здійснив разом з італійськими авіаторами низку 
польотів, неодноразово – з воєнними завданнями, зокрема, бомбардуванням. На одно-
му з виступів (з балкону перед чисельним натовпом співгромадян) він використав 
привітальний жест римських легіонерів Давнього Риму, який пізніше буде запози-
чений нацистами як офіційний для привітання. Гіпнотизуючий вплив Г. Д'Аннунціо 
на публіку викликав до нього стійкий інтерес з боку політиків. Певний період на 
політичній ниві він був популярнішим за Б. Муссоліні, котрий вбачав у ньому ре-
ального суперника в боротьбі за лідерство. Більше того, оскільки Г. Д'Аннунціо 
грав вагому роль у політичних і аристократичних колах, майбутній дуче Муссоліні, 
спритно використавши його популярність, прийшов до влади (1922), а разом з 
ним в Італії остаточно ствердився фашизм. 

Не можна не відзначити і певний внесок Г. Д'Аннунціо у новомодне захо-
плення європейських митців – кінематограф. У Парижі він заключає контракт 
на написання сценарію (1910) і стає одним із перших кінодраматургів. За його 
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сценаріями була поставлена низка фільмів, зокрема, шестигодинна кіноепопея 
"Кабірія", в основу якої покладена улюблена тема драматурга – історія з життя 
Давнього Риму. Популярність Г. Д'Аннунціо відкриває йому шлях і у паризький 
мистецький світ, де він зближується з Клодом Дебюссі, Леоном (Львом) Бакстом, 
Ідою Рубінштейн. Результатом творчого союзу стає його нова драма "Муче-
ництво Святого Себастьяна", яка була поставлена з І. Рубінштейн у головній 
ролі, з музикою К. Дебюссі і у декораціях Л. Бакста (1911). 

Таким чином, прижиттєва популярність Д'Аннунціо-драматурга багато в 
чому підігрівалася надзвичайним інтересом публіки до його особистості. В силу 
означених вище особливостей, його драматургія не приваблює дослідників як 
об'єкт окремого поглибленого вивчення. Разом з тим, не можна не зважити на 
те, що у годину розпуття і мовчання в італійському театрі він не стояв осторонь 
і прагнув заповнити цей вакуум та долучити італійську драму до загальноєвро-
пейського процесу пошуків нового героя, нових тем і форм. Вважаючи вульгарну 
правдоподібність ганьбою італійської сцени, Г. Д'Аннунціо прагнув створити 
театр високої поезії. Натомість надмірність недомовок і багатозначних натяків 
не змогли підняти його символізм до рівня філософської поезії драм М. Метер-
лінка, під впливом якого були написані деякі його п’єси. 

Але потрібно і віддати належне італійському драматургові, адже його де-
каданс по суті був спробою кинути виклик буржуазній вульгарності та грубості, 
а також намаганням подолати провінційність італійського театру, підняти його 
до рівня європейської сцени. "Несценічність" його п'єс, за нечисленним винят-
ком, позбавила їх сценічної історії, але як феномен, "драматургія Д'Аннунціо" 
все ж таки вписана окремою сторінкою в історію світового театру. 
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главных исполнителей. Особое внимание уделено анализу взаимоотношений артистов и публики в 
системах музыкально-театральной и общественно-культурной коммуникации, а также перцеп-
ции деятельности итальянского театра Одессы в воспоминаниях современников. 
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театральная публика, итальянские оперные исполнители. 
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The Italian Opera Stage of Odessa (1831–1838). 
The Odessa Italian opera theatre activity upon the Riznich family and its partners enterprise 

has been investigated. The repertoire formation, specificity of the troupe musical-drama activity 
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and the main performers’ vocal and artistic features of creativity has been reviewed. The special 
attention has been given to the analysis of the actors’ and audience’s mutual relations in the musical-
theatrical and socially-cultural communications systems, and also to the Odessa Italian theatre 
activity perception in memoirs of contemporaries. 

Key words: the Odessa Italian theatre, the Italian opera, opera repertoire, theatrical audi-
ence, the Italian opera performers. 

 
В історії італійських оперних антреприз Одеси 1830-ті роки виявилися 

складним періодом, упродовж якого місцева та регіональна влада, антрепренер 
і його компаньйони разом шукали ефективні шляхи вдосконалення способів фі-
нансової підтримки театру, організації закордонного ангажементу. Це були ча-
си становлення вимог до виконавської кваліфікації солістів, складу оркестру, 
репертуару, а також усталення театральних традицій, моделей комунікації між 
виконавцями та публікою в театрі та за його межами. Упродовж 1830-х років 
Одеса стала одним із осередків оперного мистецтва Італії за кордоном, єдиним 
в Україні і другим після північної столиці Російської імперії. 

Хоча тема діяльності італійських оперних антреприз в Одесі 1831–1838 рр. 
не залишилася поза увагою дослідників, на сьогодні таких праць вкрай мало і 
вони не охоплюють багатьох аспектів діяльності італійських труп та окремих 
співаків на одеській сцені, оскільки автори спираються на обмежену кількість 
джерел, головним чином, вітчизняного походження, котрі характеризуються 
неповнотою [6; 9; 13]. Значні прогалини в одеських сторінках біографій бага-
тьох оперних співаків досліджуваного періоду вдалося заповнити завдяки ви-
ходу наукової монографії М. Варварцева, написаної в жанрі біографічного 
словника [4]. Окремі сюжети діяльності італійських труп в Одесі 1831–1833 рр. 
знайшли відображення у дослідженні історії італійської еміграції в Україні [2]. 

Майже всі аспекти музично-театральної діяльності італійських труп у цей 
період регулювалися театральним контрактом, укладеним міською владою з него-
ціантом, одеським чиновником І. Ризничем. Хоча цей контракт впродовж семи 
років переходив від одного антрепренера до іншого (Г. Ризнича, О. Жульєна), його 
зміст залишався незмінним. 

Згідно з вимогами договору, італійська трупа мала поставити на сцені театру 
шість нових вистав у сезон (три із драматичним сюжетом – опери-серіа та три – 
опери-буф) "відомих композиторів", а також кілька "поновлених" опер [7, 
арк. 49 зв.]. Прагнучи задовольнити смаки публіки, антрепренер відбирав для пос-
тановки популярні в Італії опери, котрі з успіхом ішли на провідних театраль-
них сценах Італії та інших країн Західної і Південної Європи. 

Серед композиторів, твори яких охоче ставили на одеській сцені, впро-
довж 1831–1838 рр. незмінною популярністю відзначався Дж. Россіні. Його 
опери "Севільський цирульник", "Турок в Італії", "Семіраміда", "Італійка в Алжи-
рі", "Ченерентола", "Зельміра", "Отелло", добре відомі одеситам із попередніх се-
зонів, мали постійний успіх у публіки. У театральному сезоні 1831/32 років 
россінієвський репертуар одеського театру розширився завдяки постановкам 
"Пробного каменю" (12 грудня 1831 р.) та "Діви озера" (30 січня 1832 р.); ще 
одну прем’єру – драму "Річчардо і Зораїда" – одеські меломани побачили у ви-
конанні італійської трупи 22 червня 1835 р. [9, 416]. 
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Проте вже з перших років антрепризи Ризничів у репертуарі одеського 
театру все частіше з’являються твори італійських композиторів-романтиків, які 
у цей час набувають популярності в Європі: "Чужоземка" В. Белліні, "Оліво і 
Пасквале" Г. Доніцетті (театральний сезон 1832/33 рр.), "К’яра ді Розенберг", 
"Сирота із Женеви" Л. Річчі, "Вигнанець із Риму" Г. Доніцетті (сезон 1833/34 рр.), 
"Капулетті й Монтеккі" В. Белліні (сезон 1834/35 рр.), "Норма", "Пірат" В. Белліні, 
"Новий Фігаро" Л. Річчі (сезон 1835/36 рр.), "Сомнамбула" В. Белліні, "Шалений 
на острові Сан-Домінго", "Любовний напій", "Парізіна", "Торквато Тассо" 
Г. Доніцетті (сезон 1836/37 рр.), "Було їх два, а тепер три" Л. Річчі та "Веліза-
рій" Г. Доніцетті (сезон 1837/38 рр.). Серед прем’єрних постановок цієї антре-
призи згадуються також "Джульєтта і Ромео" Н. Ваккаі (4 червня 1831 р.), 
"Трактирниця" Дж. Фарінеллі (22 серпня 1831 р.), "Репетиція опери-серіа" 
Ф. Ньєкко (24 жовтня 1831 р.), "Римські вакханалії" П. Дженералі (7 травня 
1832 р.), "Шотландська Джиневра" С. Майра (13 квітня 1833 р.), "Багдадська 
невільниця" Дж. Пачіні (травень 1834 р.), "Ніна, божевільна від кохання" 
П. Копполи (27 вересня 1836 р.), "Роберт, отаман розбійників" Л. Гольда (1837 р.) 
та "Норманни в Парижі" С. Меркаданте (1837 р.)1. 

Найчастіше новий театральний сезон в Одесі відкривався прем’єрою опе-
ри нового репертуару, яка готувалася для дебютних виступів провідних співаків 
та співачок. Це мало посилити позитивне враження від вистави, сприяти більш 
широкому громадському резонансу від їхнього виступу. Як правило для дебюту 
обиралася опера, у котрій найбільш рельєфно можна було показати вокальні та 
артистичні обдарування дебютантів. "Дебют примадонни, – писала газета 
"Одесский вестник" з приводу початку театрального сезону, – є найважливішою 
подією театрального року італійської опери. Це більше, ніж постановка нової не 
граної опери, це дає вам прекрасну надію на цілий рік або смиренно повертає 
вас до того ступеня вдоволення чи невдоволення, до котрого ви звикли впро-
довж минулого театрального року" [1]. 

Cезон 1831/32 років розпочався виставою опери Н. Ваккаі "Джульєтта і 
Ромео", в якій у партії Ромео дебютувала нова примадонна-контральто М. Кар-
раро. Ризик не сподобатися публіці був великим, оскільки в пам’яті одеських 
театралів ще жили образи, блискуче втілені її попередницею А. Моріконі. Про-
те перестороги антрепризи були марними – нова примадонна виправдала споді-
вання імпресаріо і схилила на свій бік вимогливого глядача. "Той спосіб 
акцентування, забарвлення свого співу, які вражають кожне серце, та вся ціл-
ком спонтанна правда гри, яка створює найцікавіший образ її персонажа, – усі 
вони повинні були принести велику й повну перемогу, якою вона стала на-
справді <…>" [27] – так писав одеський кореспондент міланського часопису "Il 
censore universale dei teatri" про вдалий виступ співачки у прем’єрній виставі. 
Він також відзначив, що гучні оплески не вщухали впродовж усієї опери, ді-
йшовши апогею у фінальній сцені третього акту. 

Незмінний успіх супроводжував артистку після кожного її наступного ви-
ходу в героїчних образах драматичних героїнь: у "Карітеї, іспанській королеві" 
С. Меркаданте (партія Дона Дієго), "Тебальдо й Ізоліні" Ф. Морлаккі (Тебаль-
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до), "Семіраміді" Дж. Россіні (Арзаче). Артистка, за свідченнями сучасників, 
володіла рідкісним даром перевтілення. Цей її талант знайшов підтвердження у 
виконанні партії Розіни в "Севільському цирульнику" Дж. Россіні. Музичний 
критик відзначав, що публіка була вражена тим, як у співачці "з такою доскона-
лістю можуть поєднуватися такі протилежні якості – здатність виражати підне-
сену трагічність та <…> високий комізм; здатність бути схожим з великою 
правдивістю на нашу стать через передачу найбільш маскулинних, найбільш 
сильних почуттів і потім передачу з такою ж правдивістю найбільш звабливих, 
властивих її статі, виверткості й грації" [30]. 

У той час як М. Карраро робила перші кроки на місцевій сцені, її парт-
нерка – сопрано П. Монтічеллі – завершувала свою кар’єру в Одесі, ствердив-
шись як непересічна співачка і здобувши повну й беззаперечну перемогу на 
сцені. Характеризуючи її виступ у партії Джульєтти ("Джульєтта і Ромео" 
Н. Ваккаі), театральний оглядач зазначав, що вона завоювала свою аудиторію 
"блиском грації, поривами душі, жестами, поставою, сповненими витонченості, 
ніжності й теплоти" [27]. Джульєтта-Монтічеллі перетворилася на справжню 
володарку почуттів публіки завдяки "найніжнішому звучанню її голосу, мис-
тецтву й смаку, любовно і рельєфно поєднаним у її співі" [27]. 

Після від’їзду з Одеси П. Монтічеллі артистичне суперництво примадонн 
на сцені театру в сезонах 1832-1834 рр. продовжилося між М. Карраро та новим 
першим сопрано А. Молло. Остання дебютувала в партії Алаїди на прем’єрі 
"Чужоземки" В. Белліні – опери, котра, за словами критика, стала для неї "по-
лем найвищої слави". Виступ співачки викликав "справжнє захоплення, зробив 
незабутніми у цьому місті чесноти мистецтва Молло, яка здивувала, схвилюва-
ла й захопила публіку" [29]. Впродовж двох років А. Молло виконала провідні 
партії в "Жінці озера" Дж. Россіні (Елен), "Арабах у Галлії" Дж. Пачіні (Езільда), 
"Тебальдо й Ізоліні" (Ізоліна), "Шотландській Джиневрі" С. Майра (Джиневра), 
"Джульєтті й Ромео" Н. Ваккаі (Джульєтта). Музична критика особливо відзна-
чила її виступ разом із М. Карраро-Арзаче в "Семіраміді" Дж. Россіні наприкінці 
сезону 1833/34 рр., у якій вона найповніше виявила свої артистичні обдаруван-
ня. "Неможливо описати ефект від виступу цих двох співачок у відомому дуеті 
другого акту; захоплена публіка винагородила виконавиць цього проникливого 
дуету нескінченними аплодисментами; таку саму відзнаку заслужили вони та-
кож в інших місцях [опери] <…>" [30], – писав театральний кореспондент. 

Після завершення виступів М. Карраро в Одесі перед антрепризою постало 
складне завдання знайти їй рівнозначну заміну: опери Дж. Россіні та компози-
торів старої школи висували надто складні завдання для першого контральто, з 
якими могла впоратися не кожна співачка цього амплуа. Для нового контральто – 
Антоніетти Тінеллі-Б’янкіна, ангажованої на 1834/35 театральний рік, перебу-
вання в Одесі склалося трагічно: вона невдало дебютувала на початку сезону, а 
потім раптово померла внаслідок пологів [17]. Цей нещасливий випадок на-
справді прискорив осучаснення репертуару театру у поточному й наступних се-
зонах. Антрепренер мусив відбирати для постановок ті опери, в яких співачкам-
контральто відводилися нескладні, часто другорядні партії. Такими, у більшо-
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сті, були твори молодих композиторів-романтиків. Саме цей репертуар дозво-
лив поєднати досягнення bel canto із драматичною акторською грою, з усією 
рельєфністю зобразити трагічність долі протагоністів і, нарешті, надав можли-
вість чоловічому складу перших виконавців трупи якнайповніше реалізувати 
свій артистичний талант у творчому тандемі з дівами-сопрано. 

Нова примадонна-сопрано К. К’єза-Баріллі, що прибула до Одеси для 
участі в сезоні 1834/35 рр., своє знайомство з місцевою публікою розпочала із 
виступу в опері-мелодрамі Л. Річчі "К’яра ді Розенберг". У цій прем’єрній пос-
тановці взяли участь кращі сили трупи: тенор Р. Конті, бас-буф Дж. Коппіні й 
бас-кантанте Д. Пальтріньєрі. Співачка, за свідченнями сучасників, "чудовою 
зовнішністю, приємним голосом і всіма засобами співу й гри викликала у своїх 
слухачів глибоку повагу" [30]. У наступній прем’єрі сезону – героїчній мело-
драмі "Вигнанець із Риму" Г. Доніцетті – виступило разом артистичне подруж-
жя Патті: тенор С. Патті успішно дебютував у партії трибуна Сеттіміо, а його 
дружина відтворила образ Арджелії. Наступний виступ цих артистів у третій 
від початку сезону виставі – вишукано-жартівливій "Ченерентолі" Дж. Россіні, – 
виявився не зовсім вдалим. Одеська критика, порівнюючи його із попередніми 
успішними дебютами, впевнилася в тяжінні обох співаків за виконавським сти-
лем до "серйозного" оперного жанру [30]. 

Окрасою одеської сцени впродовж п’яти театральних сезонів стала юна 
примадонна-сопрано Наталіна Тассістро. Випускниця Міланської консерваторії 
(навчалася там з 1824 до 1830 р. по класу співу й п’янофорте [18]), донька дириген-
та оркестру театру Ла Скала, вона після завершення навчання впродовж року ста-
жувалася під керівництвом батька на міланській сцені, потім (до 1832 р.) виступала 
у складі трупи цього ж театру, а пізніше працювала на оперних лаштунках Павії, 
Туріна й Удіно. 1834 року співачка була ангажована до міського театру Одеси як 
примадонна, маючи ще досить невеликий досвід виступів на професійній сцені. 
Проте, з першого виходу в прем’єрній виставі "Капулеті й Монтеккі" В. Белліні в 
образі Джульєтти (партію Ромео виконувала К. К’єза Баріллі), співачка заволоділа 
увагою театральної аудиторії й утримувала її до останнього звуку фінальної сцени. 
"Саме в цій партії стало очевидним не лише її абсолютне володіння мистецтвом 
співу, а також чудова обізнаність у природі гри – у чуттєвості та душевності декла-
мації, правдивості та зворушливості почуттів <…>", – такі враження від дебютного 
виступу артистки залишив неупереджений музичний критик [17]. Виконанням 
партії Дездемони в россінієвській опері "Отелло", яке стало її ще одним тріум-
фом, на думку цього критика, артистка "зростила найміцніші, найглибші корені 
для своєї блискучої репутації" в Одесі. Це була та партія, у якій молода співачка 
показала усі переваги голосу (емоційність, патетичність, енергію, силу, барви-
стість та інтонаційну точність), а також багатство драматичних обдарувань [17]. 

1835/36 театральний рік пройшов в Одесі під гучні оплески, котрі майже 
завжди звучали на адресу Норми у виконанні Н. Тассістро. Дебютувавши в цій 
опері на початку сезону, співачка мала в ній незмінний успіх і збирала переповне-
ні зали впродовж усього сезону. Театральний кореспондент, якому випала можли-
вість написати про сприйняття публікою Н. Тассістро в образі жриці друїдів, 
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відзначив, що "увесь її виступ супроводжувався пристрастями, надзвичайним за-
хопленням і викликами, вінцем опери стала велика клятва останньої сцени, у якій 
глядачі були доведені до сліз" [31]. Успіх опери у поточному й наступних сезонах 
підтримував удалий тандем примадонни з тенорами-виконавцями партії Полліона. 
У сезоні 1835/36 рр. у цьому образі пожинав лаври "досвідчений" Л. Маньяні, піз-
ніше – Джузеппе Бінаґі, який незмінно подобався глядачам у цій партії [22]. 

Непересічний талант Н. Тассістро забезпечував успіх у публіки навіть 
цілком посереднім оперним творам, які б з іншою виконавицею залишилися 
непоміченими. Йдеться про композиційно "не дуже вдалу", за словами музич-
ного критика, оперу місцевого одеського композитора, випускника Віденської 
консерваторії Леонарда Гольда "Роберт, отаман розбійників", яка була постав-
лена на сцені міського театру на початку сезону 1837/38 років за участі провід-
них вокальних сил трупи [19]. 

Cуперництво з Н. Тассістро витримували далеко не всі співачки, котрим до-
водилося в цей час виходити на сцену одеського театру. Досконалий спів та драма-
тична гра артистки визначали високий, часто недосяжний для дебютантів цієї 
трупи, рівень стандартів оперного виконавства. Непереконливим для глядачів та 
одеської критики, з огляду на зазначений рівень вимог, виявився дебютний виступ 
примадонни-сопрано К. Патері у "Чужоземці" В. Белліні. Хоча ця співачка за вико-
нання партії Алаїди "отримала аплодисменти" та "навіть кілька викликів", вердикт 
театрального кореспондента "Одесского вестника" був суворим: "ходульність" гри 
та брак емоційності у виконанні не дозволили співачці піднятися до рівня кращих 
примадонн тогочасної одеської сцени. "Спів її може бути приємним для слуху, але 
він не зачіпає душі <…>. В ньому немає тих переливів голосу, які хвилюють душу, 
що ллються прямо з душі артиста, цих тонів, котрі діють не лише на слух наш, а на 
всі ваші почуття, котрі <…> знаходять відгомін співзвучних їм струн у глибині 
душі вашої <…>" [1], – зазначав розчарований критик. 

Чоловічий склад провідних виконавців антрепризи був також неоднорідним. 
Співаки в тогочасних операх, навіть найкращі з них, не цінувалися так високо, як 
примадонни. Саме тому їхні виконавські контракти коштували дешевше, ніж ті, 
котрі укладалися з оперними дівами: в залежності від досвіду та природних харак-
теристик голосу виконавця вони складали від 50 до 90% від вартості контрактів 
примадонн [2, 244]. Проте публіка відзначала їх у той самий спосіб, що й прима-
донн, щедро винагороджуючи за їхні вокальні й артистичні таланти. 

Ф. Ґумірато музична критика називала видатним тенором. Він, будучи 
"старожилом" трупи, став незмінним партнером нових примадонн М. Карраро, 
П. Монтічеллі й А. Молло в сезонах 1831–1833 рр. За цей час співак виконав 
партії Капелліо в "Джульєтті й Ромео" Н. Ваккаі, Дона Альфонсо в "Карітеї, іс-
панській королеві" С. Меркаданте, Родріґо в "Жінці озера" Дж. Россіні, Ростуміо 
Альбіно в "Римських вакханаліях" П. Дженералі, Агобара в "Арабах у Галлії" 
Дж. Пачіні. Його успіх у публіки завдячував "енергійній манері гри" та "майстер-
ній виразності співу", що сприяло "істинній" передачі "духу композиції" [27]. 

Після від’їзду Ф. Ґумірато одеському театру певний час не таланило з те-
норами. Навіть кращі з них мали одну нездоланну хибу – брак природності в 
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акторській грі. Наприклад, досвідченому артисту Л. Маньяні, партнеру Н. Тас-
сістро в її найуспішніших дебютах, одеська критика після прем’єри "Норми" 
висувала звинувачення у надмірній емоційності, котра шкодила позитивному 
враженню від співу [11]. Інший тенор, Д. Вінтер, який розпочав свої виступи в 
сезоні 1837/38 рр. виконанням партії Отелло в однойменній опері Дж. Россіні, 
також зловживав екзальтованістю в грі. Хоча, врешті, це не завадило співакові 
здобути прихильність публіки: під час дебюту йому постійно аплодували. Ре-
цензенти, вітаючи антрепризу з тим, що вона "з третьої спроби" здобула для 
одеського театру достойного тенора, відзначали його чесноти: енергійність ви-
конання партії, майстерне використання динамічних відтінків співу, а також 
віртуозне володіння фістулою [26]. 

Найбільше підтримки від глядачів та найменше дорікань від критики у 
чоловічому складі труп дісталося басам. Дж. Коппіні, бас-буф, котрий дебютував 
у сезоні 1832/33 рр. в жартівливій опері "Оліво і Пасквале" Г. Доніцетті, одразу 
завоював прихильність публіки та відзнаку музично-театральної критики. Проте 
"найкращі враження від свого надзвичайного досвіду" він залишив у партії Дона 
Бартоло в "Севільському цирульнику" Дж. Россіні. Цей його виступ мав шалений 
успіх у глядачів, котрі йому "невтомно аплодували і раз по раз викликали на сцену", 
"кожен його крок і кожен рух обличчя й голосу пробуджували мимовільний 
сміх" [15], особливе пожвавлення в залі викликало виконання співаком арії 
"Сессантотто" [29]. Іскрометний гумор Дж. Коппіні у партіях Мікелотто, Дона 
Маньїфіко, Кайдами, Джорджо багато сприяв успіху "К’яри ді Розенберг", "Чене-
рентоли", "Шаленого на острові Сан-Домінго", "Ніни, божевільної від кохання". 

Бас-кантанте (баритон) Д. Пальтріньєрі став улюбленцем одеської публі-
ки одразу після свого першого виступу в партії Фігаро в "Севільському цируль-
нику" на початку сезону 1831/32 рр. У наступні роки його досвід, знання 
одеської сцени й смаків місцевого глядача сприяли успіху дебютантів, з котри-
ми Д. Пальтріньєрі зазвичай утворював блискучий артистичний ансамбль. За-
хоплення публіки від прем’єрної постановки "Чужоземки", за словами критики, 
стало наслідком яскравого співу та гри трьох артистів, які "заслужили найвищу 
оцінку": примадонни А. Молло, тенора Р. Конті й баса Д. Пальтріньєрі [29]. 
Цей останній був також у складі виконавців, котрі спричинили справжній фу-
рор у виставі "Севільського цирульника" сезону 1832/33 рр. (Розіна – М. Карра-
ро, Берта – Джузеппіна Коппіні, Альмавіва – Р. Конті, Бартоло – Дж. Коппіні, 
Фігаро – Д. Пальтріньєрі, Базіліо – Фортунато Фіоріні). "В одеській опері не 
було ще прикладів, щоб опера-буф могла похвалитися таким піднесеним спри-
йняттям, як ця" [29], – писав про виставу натхненний критик. Кожен із учасни-
ків зробив свій особливий внесок в успіх цієї постановки: "Карраро чарівна на 
думку кожного; Конті перевершив самого себе; блискучий Фігаро Пальтріньєрі; 
в арії della calunnia [наклепу], у фіналі і в квінтеті Фіоріні був особливо відзна-
чений; юній Коппіні також багато аплодували в арії Берти" [29]. Cучасники 
називали неперевершеним виконання Д. Пальтріньєрі партії Ассура в "Семіра-
міді", Дандіні в "Ченерентолі", Дуґласа д’Анґуса в "Жінці озера", Графа Розен-
берга в "К’ярі ді Розенберг", сенатора Мурени у "Вигнанці із Риму". 
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Після від’їзду Д. Пальтріньєрі на батьківщину одеські глядачі ще довго 
оцінювали його наступників, порівнюючи їхні чесноти з обдаруваннями свого 
кумира, і це порівняння не завжди було на користь дебютантів. Нарешті, коли в 
квітні 1836 р. в "Сомнамбулі" вперше виступив А. Берлендіс, місцева критика з 
надією написала: "голос у нього досить гучний і приємний, який дещо нагадує 
голос колишнього улюбленця нашої публіки пана Пальтріньєрі" [10]. Ще один 
тодішній дебютант – бас-кантанте Д. Маріні – перевершив найсміливіші споді-
вання не лише шанувальників опери-"дилетантів", а й критиків-професіоналів. 
Після того як співак, відкриваючи новий сезон, з’явився перед одеським гляда-
чем в образі Карденіо з опери Г. Доніцетті "Шалений на острові Сан-Домінго", 
музичний рецензент особливо відзначив його "чистий прекрасний і повний ба-
ритон", а також "чудову й чітку методу співу"; критика приємно вразило те, що 
співак "позбавлений усіляких дріб’язкових прикрас", поєднував свій спів із 
"благородною грою, яка повністю відповідала ролі" [12]. Вимоглива одеська 
публіка чутливо реагувала на дебютний виступ цього артиста: "Після його 
першого виходу, "Raggio d’amor parea", глядачі завмерли від здивування, потім 
вони стрепенулись і несамовито почали аплодувати, далі знову тиша, згодом – 
новий вибух емоцій, і в такий спосіб продовжувалася вистава, яка завершилася 
найвеличнішим тріумфом визначного Маріні <…>" [20]. Найбільше співак спо-
добався глядачам у великому дуеті з Н. Тассістро-Елеонорою "La mia vittima e 
coi" у другому акті цієї опери. Створений Д. Маріні образ барона Вальдебурга в 
"Чужоземці" В. Белліні ще більш об’ємно продемонстрував артистичні чесноти 
і забезпечив "блискучий успіх" цього співака на фоні небездоганної гри інших 
дебютантів – примадонни К. Патері й молодого тенора Контіні [23]. Д. Маріні 
разом із А. Берлендісом і тенором Л. Де Бецці чудово асистував К. Патері у 
постановці "Ніни, божевільної від кохання" П. Копполи, яка стала ще однією 
вдалою прем’єрою сезону [25]. 

З перших десятиліть існування в Одесі італійської опери в театрі склалися 
особливі стосунки між артистами й глядачами. З одного боку, одеська публіка 
вважалася надто вимогливою: саме так її характеризували газетярі в самій Оде-
сі, а також за кордоном, в італійських театральних часописах. Тому не дивно, 
що в контрактах цього періоду з антрепренерами на утримування театру окремо 
визначали правила, котрі ставили в обов’язок антрепренеру враховувати думку 
публіки під час дебютів того чи іншого артиста й достроково розривати договір 
зі співаком у тому числі, якщо його артистичні та вокальні можливості не від-
повідали вимогам глядачів. У контексті цієї вимоги стає зрозумілим, чому де-
бютанти так трепетно й відповідально ставились до вибору опери для свого 
першого виступу, чому деякі з них часто відкладали свій перший вихід на сце-
ну, допоки остаточно не впевнювались у тому, що зробили все можливе, щоб 
якнайкраще репрезентувати себе перед одеським глядачем. 

З іншого боку, той самий "вимогливий" одеський глядач, обравши собі 
кумира, усіляко його підтримував, обдаровував і заохочував, прощав дрібні, а 
іноді й серйозні, огріхи. Прихильники примадонн навіть об’єднувалися у "партії", 
які розгортали енергійні "баталії" в залі театру під час виступів своїх улюбле-
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ниць. Маємо свідчення сучасника, який описав поведінку публіки під час бене-
фісу оперної діви П. Монтічеллі, у якому брала участь нова примадонна-
контральто М. Карраро – в "Джульєтті й Ромео" Н. Ваккаі. "Того незабутнього 
ранку, – писав одеський кореспондент міланської газети "Il censore universalе 
dei teatri", – театр був переповнений <…>. Скрізь панувало загальне піднесення, 
різні партії по черзі прагнули перевершити одна одну. В битві, щоправда, спос-
терігався паритет: від однієї партії для Монтічеллі було влаштоване достойне, а 
значить блискуче, прощання; інша влаштувала радісну зустріч Карраро, для 
якої ще на весь майбутній рік залишиться приємна можливість отримати знаки 
вшанування; це викликало, проте, з боку одних і з боку інших вибухи найжва-
вішої енергії. При першій появі Ромео між гучними оплесками на його честь 
злива поетичних творів заповнила театр, а потім для Карраро кинули на сцену 
прекрасну гірлянду квітів, із золотою стрічкою у перев’язі. Виходить Джульєт-
та – і здіймаються безкінечні привітальні вигуки, котрі щедро роздавали усі 
присутні дами своїй улюблениці Монтічеллі. Аж ось із літерних лож посипа-
лись дощем букет квітів, прикрашений дорогим браслетом, вишукані вірші в її 
честь; потім діадема, прикрашена коштовним камінням; а також нагрудний се-
віньє рідкісного смаку й цінності, а ще багато іншої дорогої галантереї. Пізніше 
їй піднесли прекрасні сережки і два чудові браслети; окрім того, кошіль із 
п’ятдесятьма цехінами й золоту табакерку найтоншого смаку. Прийшов час ос-
танньої сцени, де ці дві віртуозні співачки з’явилися, нарешті, перед публікою 
разом, і тут вже обом кидали безліч чудових квітів та інших знаків шанування; 
але як тільки виникло бажання окремо відзначити ту, котра від’їжджає, на про-
тивагу тій, що залишається, оскільки квіти в честь Монтічеллі зазвичай дарува-
ли разом із коштовностями, коли не вистачило приготовлених подарунків, то, 
щоб довершити свій тріумф, ці дами задовольнилися тим, що знімали свої 
власні прикраси" [28]. На цьому вшанування П. Монтічеллі не скінчилось: "усі 
найповажніші дами цього міста конкурували між собою, щоб урочисто відсвят-
кувати разом із нею цю подію" [28]. Одній із них, графині Акацатовій, нарешті, 
вдалося посадити примадонну до своєї карети, запросивши на урочистий обід, 
на якому звучали в її честь тости й "безкінечні" аплодисменти [28]. У період 
між цим останнім виступом і від’їздом із Одеси, співачку постійно запрошува-
ли її численні шанувальники до своїх заміських будинків, де в її честь улашто-
вували банкети, бали, розваги і "вшанування на будь-який смак" [28]. У такий 
спосіб одеська публіка висловлювала свою повагу до таланту співаків не лише під 
час прощальних бенефісів. На початку сезону 1836/37 рр. захоплення публіки ви-
ступом Ґ. Контіні й Д. Маріні на прем’єрній постановці "Чужоземки" не обмежи-
лось стінами театру: "блискучий тенор і блискучий бас завоювали всю поважну 
знать цього міста, яка пристрасно бажала подарувати їм ще більше особливих 
свідчень своєї поваги" [20]. Відтоді співаків часто запрошували на прийоми, 
влаштовували їхні концерти, на яких "Маріні, Контіні й постійна іменинниця 
Тассістро" своєю участю та своїм співом доставляли насолоду присутнім [20]. 

Знавець театральних традицій Одеси, сучасник цих подій К. Зеленецький 
також засвідчує поширення у той час у місті традиції поділу шанувальників 
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оперного мистецтва на "партії" примадонн. "Раніше бувало всі відвідувачі теат-
ру ділились на монтічеллістів, карраристів, барилістів <…>. Ще донедавна 
Одеса розділена була на дві партії: на безумовних хвалителів синьйори Тассістро 
та критиків синьйори Патері, і навпаки", – відзначає він у своїх спогадах [8, 187]. 

Вшанування артистів під час бенефісів цінними подарунками та іншими 
знаками уваги також не було рідкістю: у тому самому театральному сезоні 
1836/37 рр. вдячні прихильники таланту примадонни К. Патері під час вико-
нання співачкою головної партії в "Ніні, божевільній від кохання" кидали їй до 
ніг золоті браслети, гірлянди квітів, поетичні композиції-посвяти (акровірші) 
[24]. А під час тріумфальних виступів Н. Тассістро в "Нормі" шанувальниками 
в її честь поширювався відтиск літогравюри, "яка могла суперничати з найпре-
краснішими паризькими" [31]. 

Соціально й етнічно неоднорідне населення Одеси в театрі під час опери 
об’єднувалося в цілісному емоційному пориві, причому найчастіше тон визначала 
молодь неаристократичного походження. У своїх спогадах про відвідування 
одеської італійської опери у другій половині 1830-х рр. М. Всеволожський, ро-
сійський урядовець, типограф і бібліофіл, відзначав особливу підтримку публікою 
"свого спектаклю", у середовищі глядачів, за його словами, особливою активністю 
вирізнялися молоді євреї-представники комерційного стану. "Вони здалися мені 
пристрасними шанувальниками музики. З яким жаром вони брали участь то в 
одному, то в іншому акторі! З яким захопленням аплодували!" [5, 51], – відзна-
чає автор у своїх записках. 

Опера Одеси, як і саме місто, вражала своєю європейськістю приїжджих. 
6-8 вересня 1837 р. в Одесі зупинявся молодий офіцер, петербурзький театрал 
М. Ушаков, який певний час перебував у складі почту генерал-фельдмаршала 
І. Паскевича, коли той супроводжував царя Миколу І в поїздці на Кавказ через 
Одесу й Крим. У листі до свого юного товариша В. Стороженка, написаному у 
Варшаві невдовзі після повернення з цієї подорожі, автор захоплено описав свій 
візит до одеської італійської опери. Тоді в театрі давали "К’яру ді Розенберг" 
Л. Річчі. "Ти не можеш собі уявити, як одна ця вистава зіпсувала у мене всі 
колишні поняття про С.-Петербурзький театр. Віддаю Вам із задоволенням 
Тальоні2 і навіть подружню пару Петрових3 за дві вистави італійські. Тут точно 
вже гра справжня, живе відтворення на сцені подій світських, прикрашених за-
хоплюючою музикою, котра виконується з таким талантом та мистецтвом, які 
тільки властиві італійській опері; <…> Ні, <…> хто не бачив гри й не чув співу 
синів Італії, той має ще темне поняття про поваби театру" [14, 157], – резюму-
вав автор листа під враженням побаченого й почутого на сцені одеської опери. 

Тонкий музичний смак одеситів відзначали у той час інші гості міста. Поет 
І. Бороздна, який відвідав Одесу 1834 р., у своїх віршованих поетичних подо-
рожніх нарисах яскраво охарактеризував тодішній репертуар місцевої опери: "В 
ту пору молодой Беллини,/ Как прежде чародей-Россини, /Уже Одессу восхи-
щал" [3, 79]. Далі, описуючи свій візит до театру, де в той день ставили "Піра-
та" В. Белліні, літератор передає власні враження від виступу тамтешніх 
примадонн: "Пати-Барилли не пленяла /Полуотцветшей красотой;/ Но нас она 
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обворожала /И дивным пеньем и игрой./ Когда ж Тасистра молодая,/ На сцену 
скромно выступая,/ Невольно первенство брала –/ Она волшебницей была!/ Все 
в ней прельщало: голос чистый,/ Столь свежий, звонко-серебристый,/ И эти 
быстрые глаза –/ Краев полуденных краса,/ И стан прямой, картинно-
стройный,/ Богинь Гомеровых достойный!" [3, 79-80]. Наостанок, залишаючи 
Одесу, автор, вражений шанобливим ставленням одеситів до європейської му-
зики, резюмує: "Одесса – город музыкальный,/ И редкий из ея граждан/ Не 
страстно-пылкий меломан!/ В веселый час или печальный,/ Там в мир Моцарта 
идеальный/ Слух, жадный звуков, увлечен – /Там, мнится, воздух напоен/ Ка-
кой-то негой музыкальной!" [3, 94]. 

У свою чергу, музична преса на Апеннінах багато писала про попу-
лярність в Одесі італійської музики, а також про тамтешні успіхи співаків-
співвітчизників. Позитивна оцінка місцевої оперної трупи, навіть її прослав-
ляння, обумовлювалися не стільки прагненням заохотити потенційних де-
бютантів для одеської сцени, скільки бажанням привернути увагу місцевих 
італійських імпресаріо до економічних проблем музично-театрального мис-
тецтва у себе на батьківщині, які змушували італійських оперних артистів, гід-
них виступати на кращих сценах Італії, шукати щастя за кордоном. Один із 
кореспондентів міланського часопису "Іl Pirata" у статті, присвяченій одеським 
успіхам Н. Тассістро в "Нормі", використовуючи яскраву риторику, з гіркотою 
констатує: "Заспокойтесь, синьйори співаки! Вам повсякчас кажуть, що в Італії 
справи йдуть кепсько, що щедро не платять навіть найкращим, котрі йдуть від 
імпресаріо, не отримавши жалування за останній квартал <…>. І все ж: за межами 
Італії вони перетворюються на скарб. В Одесі, в Одесі! В Мексиці! В Кадісі! В 
Лісабоні! В Барселоні! В Мадриді! В Гавані! В Лондоні! В Парижі!" [16]. 

Італійська театральна критика знайшла тоді, на наш погляд, вірне пояс-
нення причин популярності італійських співаків в Одесі – опера стала захоп-
ленням, елементом загальноєвропейської моди, яка в той час возвеличувала 
італійських композиторів і сприяла швидкому поширенню їхніх надбань в 
усьому Старому й Новому світі. Італійські виконавці знайомили одеського гля-
дача із кращими взірцями тогочасної європейської опери, а той, у відповідь, ви-
являв тонкий смак, емоційність сприйняття вокального мистецтва і виказував 
глибоку повагу до професії оперного виконавця. Яскравим свідченням визнан-
ня чеснот артистів були щедрі пропозиції їх фінансової та часті вияви громад-
ської підтримки. "Вигоди цього театру не такі великі, оскільки обмежені для 
наших найкращих професіоналів тривалою й незручною дорогою, – зазначав 
міланський критик, – але, окрім того, залишається думати, що перші виконавці 
відчувають тут потребу [одеситів] у тому, щоб отримати насолоду в справж-
ньому сенсі від доброї музики, а тому можна з повною впевненістю стверджу-
вати, що саме завдяки цьому артисти першого плану здійснювали цей вояж досі 
й роблять це зараз. Щоб ними заволодіти тут докладають зусиль, до того ж, як-
що домовлена платня не виходить за певні межі, це відшкодовують багаті при-
йоми, численні концерти в будинках знаті, добре оплачувані уроки співу, котрі 
вони тут дають, та різні інші прояви гостинної люб’язності й щедрості: обдаро-
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ваний співак в Одесі почувається добре, а талановитих співаків сюди привозять 
щороку, і вони згодом сюди повертаються знову" [21]. 

Отже, італійські оперні трупи, запанувавши на одеській сцені у 1831–
1838 рр., додали європейського колориту в культурно-мистецьке життя Одеси. 
Виступи обдарованих італійських співаків познайомили місцевого глядача із 
кращими надбаннями тогочасної італійської оперної музики, що відобразилось у 
регулярних постановках на одеській сцені творів В. Белліні, Г. Доніцетті, Л. Річчі, 
які зовсім нещодавно стали відкриттям для театрального глядача в Італії та 
провідних країнах Європи. Спраглість одеської публіки до європейської музи-
ки сприяла усталенню нових оригінальних театральних традицій вшанування 
італійських артистів у театрі та за його межами, закріплення їхнього високого 
статусу в соціальному середовищі міста. 

 
Додаток 

Склад італійських оперних труп одеського міського театру 
1831–1838 рр.4 

 
Сезон 1831/32 рр. Паоліна Монтічеллі (примадонна-сопрано), Маріетта Карраро (при-

мадонна-контральто), Франческо Ґумірато (тенор), Андреа Бартолуччі (бас-буф), Джузеппе 
Пальтріньєрі (бас-кантанте), Джузеппе Ронцоні (капельмейстер). 

Сезон 1832/33 рр. Аннетта Молло (примадонна-сопрано), Маріетта Карраро (прима-
донна-контральто), Аделаїда Фаббрі (сопрано), Кароліна Коппіні (контральто), Джузеппіна 
Коппіні (секунда-донна), Франческо Ґумірато (тенор), Раффаеле Конті (тенор), Джузеппе 
Пальтріньєрі (бас кантанте), Джованні Коппіні (бас-буф), Карло Піццокаро (бас), Джузеппе 
Сарті (диригент оркестру), Джузеппе Ронцоні (капельмейстер). 

Сезон 1833/34 рр. Аннетта Молло (примадонна-сопрано), Катеріна Баріллі (прима-
донна-сопрано), Маріетта Карраро (примадонна-контральто), Кароліна Коппіні (контральто), 
Джузеппіна Коппіні (секунда-донна), Аделаїда Фаббрі (сопрано), Сальваторе Патті (тенор), 
Раффаеле Конті (тенор), Карло Вольта (другий тенор), Джованні Коппіні (бас-буф), Джузеп-
пе Пальтріньєрі (бас-кантанте), Фортунато Фіоріні (бас), Карло Піццокаро (бас), Анджело 
Дзанотті (капельмейстер). 

Сезон 1834/35 рр. Катеріна Баріллі (примадонна-сопрано), Наталіна Тассістро (прима-
донна-сопрано), Антоніетта Тінеллі (примадонна-контральто), Кароліна Коппіні (контральто), 
Джузеппіна Коппіні (секунда-донна), Аделаїда Фаббрі (секунда-донна), Луїджі Маньяні (тенор), 
Сальваторе Патті (тенор), Карло Вольта (другий тенор), Франческо Ґерардіні (бас-кантанте), 
Джованні Коппіні (бас-буф), Доменіко Тозі (бас), Антоніо Ґвіддо (бас), Фортунато Фіоріні (бас). 

Сезон 1835/36 рр. Наталіна Тассістро (примадонна-сопрано), Аделаїда Бальзаміні 
(сопрано), К’яріна Ґвальді (примадонна-контральто), Луїджія Аделіні (контральто), Луїджі 
Маньяні (тенор), Луїджі Де Бецці (тенор), Джованні Коппіні (бас-буф), Антоніо Ґвіддо (бас), 
Доменіко Тозі (бас), Джузеппе Ронцоні (капельмейстер). 

Сезон 1836/37 рр. Наталіна Тассістро (примадонна-сопрано), Кароліна Патері (прима-
донна-сопрано), К’яріна Ґвальді (примадонна-контральто), Аделаїда Фаббрі (сопрано), Джу-
зеппіна Коппіні (сопрано), Вінченца Вентурі (сопрано), Джузеппе Бінаґі (тенор), Луїджі Де 
Бецці (тенор), Ґаетано Контіні (тенор), Креспі (тенор), Джузеппе Маріні (бас-кантанте), Джо-
ванні Коппіні (бас-буф), Алессандро Берлендіс (бас), Анджело Ґерардіні (бас), Джузеппе 
Буфф’є (диригент оркестру). 

Сезон 1837/38 рр. Наталіна Тассістро (примадонна-сопрано), Кароліна Патері (прима-
донна-сопрано), Марієтта Джунті (примадонна-сопрано), Клаудія Корбелла (примадонна-
контральто), Констанція Джунті (секунда-донна), Доменіко Вінтер (тенор), Антоніо Крісто-
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фані (тенор), Джузеппе Бінаґі (тенор), Джузеппе Маріні (бас-кантанте), Алессандро Берлен-
діс (бас), Вінченцо Ґраціані (бас-буф), Джузеппе Буфф’є (диригент оркестру). 
 

Примітки 
 

1 Подано згідно з анонсами вистав та за матеріалами театральних рецензій в газетах 
"Одесский вестник", "L’Eco" (Мілан), "Il Pirata" (Мілан), "Il censore universale dei teatri" (Мілан), 
"Il corriere dei teatri" (Мілан), "Glissons n’appuyons pas. Giornale di scienze, lettere, arti, teatri, 
cronache, varietà e mode coll’aggiunta di un’appendice di musica inedita per piano-forte" (Мілан). 

2 Марія Тальоні – відома італійська балерина, у 1837–1842 рр. виступала в Большому 
театрі Санкт-Петербурга. 

3 Осип Петров (бас) (1806-1878) та Анна Петрова-Воробйова (контральто) (1817–
1901), подружня пара, російські оперні співаки. 

4 Підготовлений на основі публікацій у газетах "Il censore universale dei teatri" (Мілан), 
"Il corriere dei teatri" (Мілан), "Il Pirata" (Мілан), "Одесский вестник". 
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Пространственная эволюция музыкально-хореографических взаимодействий 
(XVI – XVII столетия). 

Статья посвящена пространственным изменениям музыкальных и хореографических 
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Spatial evolution of music and dance interactions (XVI – XVII century). 
The article is devoted to spatial changes in the music and dance relationship over the XVI–

XVII centuries. The stages of development of the musical and choreographic combinations, the 
characteristics and problems of coexistence in one space of ballet are reviewed. The author's 
opinion focused on the nature of the interactions of dance and music components. The historical 
evolution of ballet space associated with the process from single part to the whole, where the 
sound-gesture appears elementary spatial design and subsequent modifications – direction in the 
way of its structuring. Major transformational changes in the musical and choreographic structures 
of the above-mentioned period are coexistence, adaptation, imitation and interference. 
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Завдяки наочному сприйняттю мистецтво хореографії якнайкраще демон-

струє просторові відношення у формі різномистецьких сполучень. Розуміння 
балетного простору сумою мистецьких поєднань дає можливість більш детально 
усвідомити їх якості. На окрему увагу заслуговують стосунки наочних (у даному 
випадку танцювальних) і чуттєво відчутних (музичних) побудов, поєднання яких 
організовує функціонування сценічних просторових форм. Співіснування двох 
ґрунтовних просторових утворень – ритмо-інтонації та хореографічного жесту – 
вибудовує й кристалізує просторові форми музично-хореографічного мистецтва. 
Просторовість ритмо-інтонації обумовлює музичне сприйняття, адже свідомість 
людини, сприймаючи звукову послідовність як переміщення, здатна моделювати 
ці траєкторії та форми руху за законами хореографічного розвитку. "Балетне 
мистецтво і є по суті виразом і виявленням зовні, тобто у просторі, форм, що ру-
хаються у часі та визначаються музичним змістом. Отже, балет є насамперед 
реалізацією музики, або шляхом до фіксації звукових відчуттів у наочних образ-
ах" [1, 32], – зазначає Б. Асаф’єв. На думку вченого, музична інтонація продукує 
рух. Як бачимо, стосунки музичних структур та хореографічних побудов розгор-
таються на ґрунті реального простору та моделюють всередині нього безліч 
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балетних модусів. Тож, метою статті є висвітлення трансформаційних змін му-
зично-хореографічних просторових відношень ХVI – XVII століть. 

Історичну еволюцію балетного простору можна співвіднести з процесом від 
одиничного до цілого, де звук-жест постає елементарною просторовою конструк-
цією, а наступні модифікації – напрямком на шляху його структуризації. Зазначи-
мо, що поняття одиничних елементів якнайкраще підтверджує паралельність 
(неспівпадання) існування музики і пластики у ранніх балетних виставах. Так, 
перші пантомімо-танцювальні форми майбутнього хореографічного мистецтва 
вбачаються лише прообразами різнопросторових відношень. Не зважаючи на 
тимчасову невиокремленість балету із театральної вистави, різноманіття його по-
чаткових проявів (фігурний, мадригальний, пасторальний, кінний та ін.) постає 
спробами налаштовування взаємодій між музичним супроводженням і танцями. 

Опікування проблемою музично-танцювальних взаємодій підтверджується 
багатьма хореографами-теоретиками того часу: Доменіко да П’яченца ("Про мис-
тецтво стрибати і танцювати", 1416), Гульєльмо Ебрео ("Трактат про мистецтво 
танцю", 1463), Фабриціо Карозо ("Балетто", 1581 і "Шляхетність дам", 1600), Туано 
Арбо ("Орхесографія", 1588), Чезаре Негрі ("Витонченість любові", 1604). Однак 
лише Доменіко да П’яченца виокремлює головний принцип побудови просторо-
вих музично-танцювальних відношень – ритм, який, на його думку, є механізмом 
зв’язку повільних та швидких рухів з музикою. Шкала ритмів, запроваджена хо-
реографом, здійснювала поєднання танцювальних і музичних елементів, форми 
яких постають першоелементом майбутнього балетного мистецтва1. 

Усвідомлення ритму найважливішим чинником музично-хореографічних 
відношень знаходимо у Т. Арбо. Характеризуючи одну з паван ("Прегарна во-
лодарка мого життя"), він простежує спроби поєднання музичного ритму (чер-
гування половинних і четвертних тривалостей) з танцювальними кроками (так 
звані "низькі" бас-данси) – зокрема, два простих і один подвійний крок вперед 
та два простих і один подвійний крок назад. Отримана комбінація кроків пава-
ни являла собою вже організовану танцювальну побудову, у порівнянні з еле-
ментарним пластичним жестом. Саме такий рівень організації пластики 
спонукав до узгодження з музикою. У поясненні до музичного супроводу пава-
ни, наведеному Т. Арбо у трактаті "Орхесографія", зазначено, що фігури танцю 
співвідносяться з музичними фразами і поетичним текстом. Переважно акордове 
викладення, дводольний метр, повільний темп, урочистий характер, ритмічний 
акомпанемент барабану, який зазвичай повторював ритм мелодії, якнайкраще 
поєднувалися з простими танцювальними кроками [7, 25–26]. 

Спроби просторового узгодження танцювальних побудов з музикою вба-
чаємо також у фіксації рухів під нотним записом, або цифровими позначеннями 
з подальшим розшифруванням рухів. 

Теоретичні міркування про музично-танцювальні стосунки спробував 
втілити Бальтазаріні де Бельджозо – композитор і постановник танців "Коме-
дійного балету королеви" (1581). Осягнувши головне, що зробило його балет 
найбільш характерним зразком жанру тієї доби (необхідність узгодження, за 
його висловом, "зору, слуху та розуму"), Бальтазаріні, по суті, продемонстрував 
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спроби співіснування музичних і хореографічних елементів2. Усвідомлюючи 
ритмічну основу ґрунтовною об’єднуючою ланкою, притаманною як танцю, так 
і музиці, він поєднував окремі інструментальні, сольні та хорові фрагменти з 
характерними рухами танців-демонстрацій. Таке музично-пластичне сполучен-
ня свідчило про співіснування танцювальних та музичних просторових поєд-
нань – першого етапу діалогу головних складових балетної вистави. Модус 
просторових відношень був обумовлений взаємною відповідністю художніх за-
собів, відмінних за різницею сприйняття, але прямуючих до об’єднання у єди-
ній просторовій площині. Відповідність вбачаємо в емоційній тотожності 
мистецьких виявів: нескладна та невелика амплітуда техніки рухів (у більшості 
випадків – демонстрація різних поз) відповідала доволі статичному музичному 
супроводу; танцювальна динаміка відтворювалась у варіаційних повторах – про 
їх наявність зазначає Т. Ліванова, характеризуючи принцип варіаційного розви-
тку в музиці англійських вірджиналістів як "пошуки можливих відхилень від 
вихідного образу без втрати чіткої уяви про нього" [4, 31]. 

Зазначимо, що тогочасні танцювальні композиції-мініатюри передавали 
спроби якісних просторових змін засобами приєднання емоцій до танцювальної 
техніки, про що свідчать назви композицій ("Нелюб’язна", "Постійна", "Кокетка"). 
Ці побудови демонстрували наступний, більш складний ступінь пластичної орга-
нізації – пантоміму та танцювальні рухи – дві найголовніші складові хореографіч-
них побудов. Найяскравішим чинником, котрий якісно змінив простір та створив 
танцювальну образність, постає саме емоція, що відкривала імпровізаційність 
пластики, спонукаючи вдосконалювати мелодійну гнучкість, чіткість кадансових 
розмежувань, безперервний зв’язок мотивів. Чуттєвість обумовлювала також змі-
ни у музичній моториці, надаючи танцювальним образам емоційного забарвлен-
ня3. Як результат – синтез емоцій і танцювальних рухів. 

Доречним вбачаємо зауваження Б. Теплова про співвіднесення моторної 
сфери людини з емоційним наповненням музичного ритму: "Почуття ритму 
ґрунтується на моторній природі" [8, 272]. Емоції (враховуючи назви тогочас-
них балетних композицій) демонстрували два плани просторового наповнення: 
емоції-стани та емоції-процеси; не зважаючи на опозиційний стан, обидва еле-
менти були спрямовані до єдиного результату – емоційної форми, яка продуку-
вала образність сприйняття. Визначаючи емоцію як "процес, результат, образ і 
досвід", В. Холопова тим самим виділяє параметри емоційної форми. Так, емо-
ція-образ розуміється структурною одиницею, а емоція-результат – конструкці-
єю, яка свідчить про багаторівневу структуру, що будує просторовий зміст. 
"Емоція в мистецтві по суті належить сфері змісту, тож, "емоція форми" – теж 
різновид змісту", – вказує дослідниця [9]. 

Характерною особливістю емоцій у перших балетних композиціях вва-
жаємо взаємоімітацію: характер танцювальних рухів намагається підтвердити 
характер музичного супроводу – і навпаки. У розподілі дослідницею емоційних 
співвідношень, пов’язаних з образною семантикою (емоція, як головний дієвий 
образ, та емоція, що виступає фоном), зазначимо використання першого визначення 
емоції основною просторовою складовою у початкових балетних постановах. 
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Якщо розглядати свідомість як внутрішній суб’єктивний образ, внутрішню 
мисленнєву форму, зрозумілою стає здатність митця перетворювати їх у мистецькі 
форми (у даному випадку це процес створення композитором музичної образно-
сті, балетмейстером – хореографічної образності). Приміром може бути згадка про 
балет з виходами ("Балет фей із Сен-Жерменського лісу", 1625), де балетні акти 
демонстрували пластичний образ засобами сольного або ансамблевого танцю. 
Основу пластичних образів складали мотиви світських танців, оздоблені 
елегантністю танцювальних рухів. Це і було тією початковою взаємоімітацією 
хореографічної образності, яка налаштовувала відношення з музичною образ-
ністю в оточуючому просторі та була хореографічним прообразом4. 

Про музичну образність у зв’язку з танцювальною згадує Т. Ліванова, ви-
значаючи динаміку побутового танцю як одну з останніх образних меж музич-
ного стилю, що панував у ХVIІ столітті [6,61]. Образність вибудовувала 
програмність музичного простору – чинник форми – та сюжетність, що форму-
вала простір поки ще частково балетної вистави. 

Наступний еволюційний щабель балетного мистецтва організувала сюжет-
ність, трансформувавши реальний сценічний простір впровадженням симультанних 
декорацій та розподілом його на небесний (підвищений) і земний (біологічний). Ви-
бір міфів сюжетною основою балетних вистав, починаючи з першого повноцінного 
зразка балетного жанру – "Комедійного балету королеви" (1581) – демонстрував 
просторове буття "верху" (чарівниця Цирцея, боги Меркурій, Юпітер, Главк, богиня 
Фетіда) та "низу" (король, королева, полонений, пажі). Така типологія окреслила 
просторовий розподіл балетного мистецтва на декілька століть вперед і продемонст-
рувала перші спроби співіснування хореографічної та музичної образності. 

Існування балету XVII століття у складі опери обумовлювало повторення 
балетом музичних процесів – зокрема, становлення форми, накопичення сти-
льових елементів, вдосконалення виразних засобів. Процес усталення образних 
контрастів, драматичних конфліктів, структурного становлення танцю відбу-
вався паралельно зі змінами в музиці. Це підтверджує процес диференціації 
оперного жанру, що співпав за часом із жанровим розгалуженням балету, зок-
рема, з появою балету-маскараду, драматичного балету та балету з виходами. 
Примхливі, вигадливі структури балету-маскараду нагадували комічну оперу 
("Балет про Латона і жабу" – 1607; "Цигани" – 1610; "Балет безголових жінок" – 
1610); асоціації з оперою-seria викликав драматичний балет з героїчною та ко-
медійно-фантастичною пластикою ("Балет аргонавтів" – 1614; "Звільнення Ре-
но" – 1617; "Замок Бисетр" – 1632); балет з виходами демонстрував прагнення 
до дієвого розвитку безперервних танцювальних актів, представлених антре 
одного або кількох танцівників ("Балет фей Сен-Жерменського лісу" – 1625), 
чим переконливо підтверджував відповідність тогочасній музичній складовій 
(речитативи, вокальні арії, хори). Подвійна музична форма (ААВВ) відповідала 
хореографічним настановам: варіаційні повтори першої частини забезпечували 
появу і вихід танцівників, друга частина супроводжувала танці всередині залу. 

Серед тогочасних балетних різновидів визначимо драматичний балет як 
найбільш показовий в аспекті просторових змін. Пантоміма, що імітувала во-
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кальну розповідь пластичною дією, прямувала до дієвого танцю, а фігурний та-
нець удосконалював накопичені прийоми за принципом гармонійної рівноваги 
форм і пропорцій. 

Демонструючи паралельне конфігураційне співіснування музичних та хо-
реографічних виявів, модифікації яких відбувались переважно в середині від-
повідних мистецьких просторів, перша половина XVII століття налаштовувала 
початковий етап міжпрострового діалогу з усвідомленням можливих подаль-
ших взаємодій. 

Водночас зазначимо, що XVII століття залишило балет лише другоряд-
ною складовою опери. Про це свідчать поодинокі зауваження ("Тут танцюють") 
у партитурі опери "Орфей" (1647) Луїджі Россі, що вказувало на традиційне 
створення балетної музики французькими композиторами. Окремість створення 
оперних і балетних музичних номерів виключала будь-які просторові стосунки, 
окрім паралельних. Розгорнуті балетні номери, серед яких могли бути ідилії, 
еклоги, свята перебували статичними елементами цілісного оперного твору. 

Пояснення просторової статичності надає К. Кузнєцов, зауважуючи, що 
"опері XVII століття відповідає декорація… з центрично перспективною проек-
цією, архітектурні споруди і навіть хмари на небі… – все це тяжіє до централь-
ного сценічного пункту…" [5, 36]. Логічним результатом такого зосередження 
постає не лише статичність сценічного оточення, а й статичні балетні складові. 
Оскільки балетний танець підкорювався естетичним принципам усієї вистави, 
еволюція танцювальних конфігурацій відбувалась лише на рівні кристалізації 
рухів та вдосконалення симетричності побудов. 

Наступний крок від паралельного взаємоіснування музики і хореографії у 
балетній виставі до їх взаємопристосування та взаємовпливу зробив Ж.-Б. Люллі. 
Технічна віртуозність композитора та форма його арій налаштували хореографа 
П’єра Бошана на докорінні зміни танцювальних комбінацій: затвердження прин-
ципу пластичної рівноваги ("en dehors") та усталення двох творчих амплуа – 
танцівника-віртуоза і майстра драматичного змістовного танцю. Додамо, що то-
гочасні танцювальні конфігурації всіляко оздоблювались хореографічними "при-
красами" на кшталт мелодійних оздоблень в інструментальних супроводах. 

Доказовість взаємопристосування музичних і танцювальних конфігурацій 
тієї доби могла б забезпечити фіксація рухів, але винайдена П. Бошаном систе-
ма запису танцю була загублена5. Саме в епоху Ж.-Б. Люллі – П. Бошана тан-
цівники-віртуози, вдосконалюючи ту чи іншу обрану танцювальну форму 
(чакона, лур, пасп’є, гавот, менует, сарабанда, бурре та ін.), не тільки реформу-
вали просторові елементи хореографічного мистецтва, а й пристосовували їх до 
музичного змісту. 

Про розпочатий зустрічний рух конфігураційних відношень музики і тан-
цю свідчить уривок з праці хореографа-теоретика Клода-Франсуа Менетріє 
"Про балети старовинні і сучасні згідно правил театру" (1684): "Слід пристосо-
вувати арії до дії, рухів і до зображуваних пристрастей, тому що арії існують 
для рухів, а не рухи для арій, як у звичайних танцях. Можна ділити ці арії на дві 
або три різні частини, згідно різноманіттю дій, що відбуваються в одному вихо-
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ді. Можна також змінювати мотив, коли змінюється дія" [4, 145]. Комбінаторна 
множинність танцювальних рухів підтверджується зауваженням теоретика-
хореографа Жака Бонне про те, що "автор балетів може створити стільки ж 
танців, скільки фігур має геометрія" [4, 207]. 

Підсумовуючи вищеозначене, констатуємо, що першочерговою пробле-
мою балетного простору впродовж його еволюційного розвитку постає налаш-
товування взаємодій між танцювальним і музичним простором. Головними 
етапами розвитку музично-пластичних поєднань вищезазначеного періоду на-
звемо співіснування, взаємоімітацію, взаємопристосування та взаємовплив. 

 
Примітки 

 
1 Слово "balletto" Доменіко да П’яченца вперше використав відносно послідовності 

контрастних танцювальних темпів, з’єднаних у формі танцю. 
2 "Комедійний балет королеви" був представлений на святкуванні шлюбу Маргарети 

де Водемон із герцогом Анном де Жуайез. Музика арій та хорів належить композитору Лам-
бер де Больє, інструментальні номери – королевському співаку Жаку Сальмону. 

3 Винахідником терміна "емоції" вважається Р. Декарт (трактат "Пристрасті душі", 1649). 
4 Додамо, що у деяких випадках танцівники декламували вірші та виконували поліфо-

нічну арію. 
5 Існують припущення, що вона була передана Раулю Фейе, автору "Хореографії, або 

Мистецтва записувати танець" (1699). 
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Розглянуто феномен трансгресії у постмодерністському балетному театрі. На при-

кладі інтерпретації балету "Спляча красуня" П. Чайковського – М. Ека трансгресія дослі-
джується як засіб виходу за межі прийнятої жанрової структури, включення інноваційних 
художніх форм та нових cенсів в існуючий культурний контекст. Досліджуються видозміни 
балету-першоджерела, балетмейстерські підходи та прийоми, трактування характерів 
хрестоматійних героїв, сценічні рішення авторської хореографічної концепції. 
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Transgression in choreography (using the example of the ballet "Sleeping Beauty" by 
Mats Ek). 

The article deals with the phenomenon of postmodern transgression ballet theater. For 
example, the interpretation of the ballet "Sleeping Beauty" Р. Tchaikovsky – M. Ek transgression is 
investigated as a mean of going beyond the accepted genre structure , including innovative artistic 
forms and new senses in the current cultural context. The modifying source, choreographer 
approaches and techniques, interpretation of textbook characters’ tempers and stage choreography 
authoring solution concept. 

Key words: Mats Ek, post-modern ballet theater, interpretation, transgression. 
 
Специфіка інтерпретації класичних першоджерел у постмодерністському 

балетному театрі пов’язана з некласичним трактуванням класичних творів ми-
нулого. Постмодернізм у мистецтві називають новою класикою, маючи на увазі 
інтерес та наслідування художніх зразків минулого. З іншого боку, префікс 
"пост" відображає прагнення звільнитися від норм, догм і авторитетів. Мис-
тецтво постмодернізму "весь час піддається випробуванню з боку своїх кордонів, 
... неминуче йде по той бік своїх правил і переходить таким чином зовні" [13]. 

Інноваційні процеси у постмодерністських балетних інтерпретаціях спо-
нукають до серйозного їх вивчення, осмислення та аналізу. Метою даної статті 
є виявлення смислової спрямованості феноменів трансгресивного мистецтва у 
балетному театрі постмодерну. 

Трансгресія (гр. trans – крізь, через; gres – рух) – філософський термін, що 
означає "вихід за межі", досвід "межі" – свідомий вихід за межу, яка раніше бу-
ла чітко визначеною і кінцевою. У трактуванні Ж. Батайя трансгресія позначає-
ться як феномен порушення заборони, а в більш широкому сенсі трактується як 
подолання кордонів дозволеного [1, 72]. При дослідженні постмодерної епохи 
М. Фуко, Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі багато уваги приділяють темі божевілля у 
рамках явища трансгресії [13]. На думку М. Фуко, концепція трансгресії ви-
словлює глибинний механізм еволюційного процесу, ставить проблему визна-
чення ролі трансгресії у формуванні інтерпретаційних процесів. 

Ще одне трактування терміну "трансгресія" – вихід художника за межі 
дозволених соціокультурних норм та жанрових рамок. Дане розуміння терміну 
ставить питання: що є норма і яка її роль в мистецтві? Історія мистецтва дає 
нам приклади того, що художник завжди намагався подолати встановлені рам-
ки, а історія розвитку мистецтва є ряд порушених правил, норм [6]. Але тільки 
трансгресія змінює кардинально саму суть мистецтва, виходячи за межі, інвер-
суючи традиційні поняття, образи та цінності. Феномен "транс¬гресії" передба-
чає кардинальний вихід за жанрові рамки і можливий лише там, де існують 
сталі рамки; сам факт обмеження стимулює бажання подолати ці обмеження, 
"можливість, що з'являється після здійснення всіх можливих можливостей ... 
яка скидає всі попередні, або тихо їх усуває" [18]. 

Балети Матса Ека привернули увагу всього світу своєю незвичайністю, 
скандальністю та епатажністю. Ці риси, за даними мистецтвознавця С. Шлико-
вої, є основними ознаками проявів явища трансгресії [15]. Інтерпретації Матса 
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Ека породили різке неприйняття й нерозуміння нового балетного мистецтва – 
як і думку про те, що класичний твір не поле для експерименту. Дискусії щодо 
необхідності створення інтерпретації того чи іншого твору з’явилися, починаю-
чи з другої половини ХХ сторіччя, але саме процес інтерпретації відображає 
пошук нових ціннісних, естетичних та смислових парадигм [3].  

Художні інтерпретації Матса Ека виходять за рамки смислового поля ба-
летів-першоджерел, конструкція десемантізується, наділяється іншими складо-
вими, піддається процедурі переходу межі. Своїми інтерпретаціями класичних 
балетів М. Ек посягнув на "святе": сюжети цих балетів стали для хореографа 
універсальними схемами, в які добре вписується сучасність. Первинний сенс 
він замінює новим, деструктуючим першоджерело, з'являється шокуючий ефект 
невпізнавання очікуваного, цей ефект викликає роздратування у глядача, орієн-
тованого на сприйняття відомих вражень. Питання оцінки хореографа є дуже 
спірним: він визнаний у всьому світі, але значна частина аудиторії вважає його 
роботи "глумлінням над класикою" [4]. 

Матс Ек (р. н. 1945) – суперечлива особистість, "порушник спокою" у єв-
ропейському хореографічному та театральному мистецтві ХХ–ХХІ століть. Син 
хореографа та балемейстера Брігіт Кульберг – засновниці першої некласичної 
(посткласичної) трупи у Швеції [2], Матс Ек продовжує справу, яку розпочала 
його матір. Шведський хореограф-постмодерніст, своєрідний революціонер, 
реформатор балетного театру, він здобув визнання у всьому світі завдяки своїм 
неоднозначним балетам та інтерпретаціям класичної спадщини. Роботи М. Ека 
вирізняються серед інших своєю енергійністю та оголеними експресивними со-
ціальними протестами, що відповідають запитам сучасності. Балетмейстер від-
ходить від оригінальних сюжетів, адаптує їх під сучасність, іноді змінюючи або 
відмовляючись від оригінальної музичної партитури. Про свої творчі експери-
менти М. Ек говорить: "Це нормально, що ми беремо класичні твори і трактує-
мо їх по-новому. Я не хочу порівнювати себе з Шекспіром, але він був далеко 
не першим, хто написав "Макбет" або "Ромео і Джульєтту". Якщо ми не будемо 
використовувати те, що до нас вже створили й пережили, ми не будемо рости. 
Це як старт для ваших власних знахідок і відкриттів" [9]. 

Балет "Спляча Красуня" був поставлений Матсом Еком у 1996 р. для 
Гамбурзької балетної трупи [11]. На думку багатьох театральних критиків, Ек не 
торкнувся ні оригінального сюжету казки Ш. Перро, ні першоджерела М. Петіпа. 
Все, що лишилося від класичного балету – музична партитура П. Чайковського 
[5]. Але хореограф сміливо лишає оригінальну назву балету, музику Чайковсько-
го та дійових осіб спектаклю-першоджерела, тим самим даючи підстави розгля-
дати його балет "Спляча красуня" саме як версію балету Чайковського – Петіпа. 
Адже якщо при інтерпретації твору у будь-якому виді мистецтва змінюється на-
зва (або додається, наприклад, приставка "за мотивами"), інтерпретатор зазначає 
певний ступінь відсторонення від першоджерела, тим самим знімаючи з себе 
відповідальність за відповідність фабул оригінального твору та інтерпретації [7]. 

На думку французського філософа-мислителя М. Бланшо, трансгресія не 
порушує закон – вона забирає його з собою. Якщо речі зрештою змінюються, то 
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це не через те, що мистецтво знищило їх остаточно, а тому, що воно перемістило 
їх у нову і постійно мінливу сучасність [16]. Матс Ек, перемістивши сюжет у ХХ 
століття та дозволивши поглянути на героїв крізь призму духу сьогодення, тим 
самим із кожним показом змушує глядача задуматися про вічні й важливі речі. 

Порівняно з попередніми інтерпретаціями Еком класичних балетів ("Жи-
зель", "Лебедине озеро", "Кармен"), "Спляча Красуня" має найменше спільного 
з оригіналом. Балетмейстер створив нову "казку" сучасності – різку, категорич-
ну, відверту, а головне, актуальну для свого часу. 

Якщо "Спляча красуня" Чайковського–Петіпа – балет, який визнано абсо-
лютним шедевром хореографічної спадщини, справжньої енциклопедією тан-
цю, шедевром класичного симфонічного танцю, то "Спляча Красуня" Матса 
Ека порушує всі правила жанру, змінює сенс першоджерела, використовує но-
вий хореографічний текст. "Кожна казка схожа на маленький будиночок, де на 
дверях написано: "Обережно – міни!". Всі казки схожі в тому, що там діють 
принцеси, чаклунки, королі з королевами, добро і зло. Але у кожній казці, крім 
того, є і щось своє, відбуваються незрозумілі речі. У "Сплячій красуні" для мене 
найчарівніший момент – це укол шприца, який присипляє. Що це означає, що на-
справді сталося? У мені прокинувся свербіж казкаря. Для мене стало надзвичайно 
важливим переказати цю історію наново, відкрити в ній очевидні для мене речі, 
розібрати й зібрати їх заново з усією серйозністю", – стверджує Матс Ек [11]. 

Розповідаючи про свою творчість, хореограф підкреслює, що намагається 
комбінувати різні техніки настільки вільно, наскільки це взагалі можливо, незва-
жаючи на те, чи це класика, чи модерн, чи взято з вулиці або взагалі щось зовсім 
дивне, – якщо це щось працює в загальному контексті [10]. Оксфордський словник 
дає визначення "трансгресивного мистецтва" як мистецтва, що прагне до подо-
лання повсякденних установок і норм, спонукає до такого подолання або переос-
мислення глядача/слухача, часто використовуючи при цьому шокові методи [17]. 
Саме такі методі використовує у своїх інтерпретаціях Матс Ек. 

До сфери інтересів трансгресивного мистецтва входять такі категорії, як 
смерть, божевілля, сексуальність, які близько підходять до пограничних станів 
людини. Трансгресія часто пов'язана зі станами зміненої свідомості (під впли-
вом наркотичних засобів або глибоких медитацій). Поштовхом для створення 
власної версії "Сплячої красуні" для М. Ека була зустріч на центральному вок-
залі Цюріха з молодою незнайомою дівчиною, яка осліпла від прийому нарко-
тичних засобів – саме вона стала майбутнім прототипом образу Аврори. Ек 
звертається до проблеми наркозалежності: у його баченні Фея Каррабос була 
наркодилером, що "підсадив" головну героїню (Сплячу Красуню) на героїн. За-
мість веретена з’явився шприц, яким вкололася Аврора; вона впала в сон – нар-
котичний екстаз. Але Матс Ек не бере на себе відповідальність вчити глядача, 
що таке "гарно" та "погано" – на прикладі своїх героїв він показує глобальну 
відносність будь-яких оцінок і установок. Трансгресивне мистецтво характери-
зується тим, що неприємні подробиці та зовнішній бруд не є основною темою 
твору, а слугують відправною точкою або силою, що спонукає людину діяти 
наперекір обставинам. 
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У мистецтві постмодернізму знімається опозиція між реальним, буденним і 
казковим. На відміну від королівської розкоші класичної версії балету, Матс Ек 
поміщає Сплячу красуню у контекст звичайної міщанської сім’ї, загострюючи 
увагу глядачів на побутовій рутині. Балетних принцес і королев Ек спускає з пуан-
тів: королева Сільвія та король Флорестан – звичайні люди сучасності. Декорацій 
на сцені майже немає, лише сірі стіни, дивний автомобіль та стіл, прототипом якого 
є трон із балету Петіпа (символ "сімейного вогнища"). Саме навколо столу прохо-
дять різні стадії сімейного життя: ніжна закоханість, пристрасть, апатія. В ранньо-
му дитинстві Аврора світле й радісне дитя, але побут, рутина, сіре одноманітне 
життя викликають у неї бунт. Ек підкреслює питання проблемного юнацького ві-
ку, виховання у сім’ях, вплив сучасних субкультур на дітей. Медсестри у родиль-
ному домі є прототипами фей із казки. В сучасній інтерпретації кожна медсестра 
символізує певний напрям у поп-культурі – балетмейстер підкреслює це яскравими 
вбраннями героїнь у відповідній стилістиці та їх дивакуватими варіаціями. 

На думку Матса Ека, класичний балет не використовував усі можливості 
жінки (мова йде не про техніку класичного танцю, яка досягла досконалості у 
творчості Петіпа). Жінка в класичному балеті завжди була неземною особою, а 
жіночі образи слугували для демонстрації віртуозного танцю. У Матса Ека жін-
ки носять чоловіків на руках, виконують чоловічі підтримки будь-якого ступеня 
складності, жінка завжди реальна, міцно стоїть на ногах [13]. 

Сергій Корнєв у своїй книзі "Постмодерн і Фундаменталізм" розглядає 
сучасні витвори мистецтва як "трансгрессори", яким притаманний стан постій-
них змін. Автор порівнює це поняття із незавершеним будівництвом. На його 
думку, трансгрессор – це не канал передачі готового, сформованого об’єму ін-
формації, а навпаки – поле для становлення, народження, розвитку та роздумів. 
Саме трансгрессори закликають глядача до рівноправної співтворчості на всіх 
рівнях, вимагаючи не просто шанування чи обурення, а вільного розуму та волі [9], 
що яскраво виражене у "Сплячій Красуні" Матса Ека. 

У даній інтерпретації балету немає чіткого розмежування чорного та бі-
лого, добра і зла (але у М. Ека чорне заворожує і зваблює). Яскравим прикла-
дом є сцена кульмінації: під час втечі лікар-драгдиллер зваблює героїню й 
підсаджує її на голку. 

Поняття трансгресії часто пов'язане зі станом зміненої свідомості, під 
впливом наркотичних засобів: за допомогою наркотичних засобів Аврора ізо-
лює себе від важких та жорстоких тягарів життя. "Соло" ніби гіпнотизує, в 
ньому є своєрідна поетично-наркотична романтика. Поцілунком принц пробу-
джує Сплячу Красуню та рятує її від наркозалежності. Знову на сцені той самий 
стіл, що і в першому акті, Аврора і Принц Дезіре танцюють ті самі партії, що 
танцювали їхні батьки – даний прийом символізує циклічність життя. 

М. Петіпа зумів висловити сенс чарівної казки про боротьбу добра і зла 
чисто танцювальними засобами – в дуетних і кордебалетних адажіо, у вишука-
них номерах балетних варіацій. Саме танець відтворює у Петіпа значну драма-
тургічну насиченість, перетворившись з прикраси вистави на основний засіб 
вираження сенсу. Матс Ек вважає, що "немає сенсу штучно звеличувати танець, 
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навіть якщо ти сам ним займаєшся. Тільки все разом представляє важливість, 
немає змагання між видами мистецтв. Серед них жодне не схоже на ключ від 
життя, що відкриває всі двері. Мистецтво – світ без головного героя" [10]. Рухи 
хореографії Ека завжди наповнені силою і міццю. Він змішує різні танцювальні 
стилі та напрями – за допомогою цієї особливості танцювальної мови режисер-
хореограф усуває магічну ауру класичних балетів, занурює міфологічних героїв 
у найгостріші проблеми та суворі реалії сучасності. 

У версії балету Чайковського–Петіпа багато уваги було приділено чоти-
рьом основним періодам життя кожної людини: народження, повноліття, весіл-
ля та смерть. Першу тему Матс Ек інтерпретував через реквізит: мати головної 
героїні вагітніє великим яйцем [18] світлого кольору, після чого народжується 
головна героїня. Аврора вагітніє теж яйцем, але, в результаті повороту на тем-
ний бік життя, – вже темним, тобто хворою дитиною. Але принц настільки по-
ринає у щирі почуття, що не дивлячись на вади дитини, приймає і оточує її 
любов’ю. Тим самим він викликає альтруїстичний, жалісливий і водночас чу-
довий настрій та відношення до головної героїні. Можна запропонувати букет 
тлумачення балетної образності, але сенс залишається відкритим, неоднозначним. 
На відміну від класичної версії балету, виключається пасивність сприйняття сю-
жету аудиторією, адже глядач сам може обирати для себе актуальні сенси. 

Не дивлячись на те, що в балеті М. Ека розглянуто багато негативних 
аспектів людського життя (смерть, ревнощі, помста, упередження та ін.), його 
автор знайшов шляхи для прояву гумору. Візитівкою цієї версії "Сплячої Кра-
суні" є інтермедія із французьким поваром, який розповідає рецепт приготуван-
ня риби на своїй рідній мові. Деякі критики вважають, що це символізувало 
трангрессію мовних бар’єрів у всьому світі. 

Свій авторський хореграфічний текст Ек ставить на основі класичного 
танцю, та тілесність, побутова пластика і оригінальний підхід балетмейстера 
вуалюють балетні па. Можна помітити ніби "економність" кордебалету, але за 
словами автора, мінімалізм та відмова від атрибутів великого балету є шляхом 
до кращого сприйняття постановок, насолоди партіями солістів та концентрації 
на сюжеті та режисурі. 

Здійснений у даній статті аналіз феномену трансгресії у постмодерністському 
балетному театрі дозволяє визначити, що підстави інверсії полягають не у фор-
мальному втіленні образу, сенсу, а в кардинальній зміні змістовного наповнення 
образу, символу – коли ціннісні критерії зміщені, коли відбувається тотальна пере-
оцінка символіки, смислів. Художник має безумовне право на інтерпретацію, і будь-
який автор, випускаючи свій твір у світ, дає цим самим дозвіл на інтерпретацію. 

Класичний балетний театр є регламентованим, має свої правила та кано-
ни, що діють не одне століття. Матс Ек у своїх інтерпретаціях трансгресував усі 
канони, крім класичної музичної партитури, канви сюжетної лінії лібрето, назви 
балету-першоджерела, дійових осіб казки, яку взято за основу. 

Новаторство балетмейстера вже півстоліття відіграє велику роль у розви-
тку світового балету. Всі трансгресії Матса Ека з часом перетворюються на нові 
нормативи сучасного балетного театру. 
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З 4 по 6 березня 2016 року в Національній музичній академії України 

ім. П. І. Чайковського відбулася знакова для сучасної української музичної науки 
подія – міжнародні наукові читання "Методологія сучасного музикознавства: 
наукові основи, новітні методи, аналітичні дискурси". Проводила наукові читання 
кафедра теорії музики Академії, але вже на етапі становлення ідеї захід вийшов 
за межі суто кафедральної і навіть вузівської події. По-перше, авторами проекту 
були науковці з Одеси та Києва: С. В. Шип (доктор мистецтвознавства, професор 
кафедри музичного мистецтва та хореографії Південноукраїнського педагогічно-
го університету ім. К. Д. Ушинського, Одеса) та О. М. Жарков (кандидат мис-
тецтвознавства, доцент кафедри теорії музики Національної музичної академії 
України ім. П. І. Чайковського, Київ). По-друге, заявлена проблематика, яка від-
криває можливість розгляду широкого кола питань щодо різних рівнів сучасної 
методології (від філософських основ до новітніх методів) привернула увагу не 
тільки колег-науковців з кафедр культурології та історії світової музики, але та-
кож вчених з навчальних закладів України (Одеса, Харків) та Росії (Москва). 

Формат наукових читань якісно оновив шаблонні норми академічних зі-
брань зі звичним для них викладенням думок лише у доповідях. Таким чином, 
була продовжена існуюча в Академії традиція "поліформатності", притаманна, 
наприклад, щорічним симпозіумам, які проводяться кафедрою старовинної 
музики. Новий формат дозволив поєднати різні форми та жанри наукового 
спілкування: конференційні засідання з традиційною конфігурацією доповідь – 
питання – відповідь; презентацію нового видання; майстер-клас і дискусії. Саме 
останні, заплановані як окремий жанр у рамках даного наукового зібрання, 
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викликали особливу зацікавленість як учасників конференції, так і слухацької 
аудиторії, ставши своєрідною родзинкою заходу.  

Зазначимо, що усім виступам – як з доповідями, так і під час дискусійних 
обговорень – була притаманна не лише інформативна насиченість, але й висо-
кий рівень узагальнень заявленої проблематики. І це цілком зрозуміло, оскільки 
основним питанням, яке явно чи завуальовано режисирувало напрям думок усіх 
учасників конференції, було наступне: що таке методологія музикознавства і 
чим вона відрізняється від загальнонаукової методології? Вже з перших допові-
дей ця проблема повстала перед учасниками у всій повноті, адже саме у висту-
пах С. В. Шипа та Н. О. Герасимової-Персидської проявилися різні і водночас 
взаємодоповнюючі ракурси безмежної проблемної зони – методології музико-
знавчої науки. 

Так, доповідь доктора мистецтвознавства, професора С. В. Шипа "Метод, 
методика і методологія музикознавства" була присвячена визначенню фундамен-
тальних основ музичної науки та її "місця" в системі таких об’єктів, як наука, мис-
тецтво, теологія, філософія. Доктор мистецтвознавства, професор Н. О. Герасимова-
Персидська сфокусувала увагу на суто музичному явищі – динаміці музичного 
руху в сучасній творчості. Її доповідь була присвячена одній із фундаменталь-
них проблем – зміні відношення до музичного часу в Новій та Новітній музиці. 
Таким чином вже перші виступи поєднали в собі як суто теоретичні узагаль-
нення щодо методології музики, так і аналіз специфічних ознаки музики як 
виду мистецтва. Логічно, що вони не лише задали певний тон, а й визначили 
магістральні напрямки подальшої наукової дискусії. 

Базові проблеми теоретичної методології підіймалися у доповідях "Мето-
дологія музикознавства як система: особливості процедур і специфіка взаємодії 
методів" О. М. Жаркова (Київ); "Методологія теоретичного музикознавства: 
неконсистентність, інституціональність, оказіональність, аутореферентність" 
І. М. Приходька (Харків); "Категоріальний апарат сучасної загальнонаукової 
методології в аспекті теоретичного музикознавства" А. В. Івко (Київ). Нетра-
диційний погляд на стан методології у музично-історичній науці було репре-
зентовано у виступах Ю. І. Чекана (Київ) "Історичне музикознавство-ХХІ: 
екстенсифікація чи інтенсифікація?" та В. Б. Жаркової (Київ) ""Історія музики" 
у п’яти наближеннях". Новий погляд на вивчення історичних процесів розвитку 
музичного мистецтва запропонувала І. Г. Тукова (Київ) у доповіді "Проблема 
методу дослідження у вивченні історії сполучення музики та природознавства". 

У значному корпусі доповідей висвітлювались певні методи та методики 
аналізу різних складових музичного твору. Порушувалися проблеми стильового 
аналізу (І. М. Коханик, Київ: "Стильовий аналіз сучасної музики: теоретичні 
проблеми і пошук методів"); специфіки аналізу електроакустичної музики 
(А. Л. Загайкевич, Київ: "Питання методології аналізу електроакустичної музи-
ки"); аналізу вокальної музики (Б. О.Сюта, Київ: "Взаємодія жанрів вербальної і 
музичної мов (методологія аналізу)"; параметрів цілісності (В. Г. Москаленко), 
ладу (І. О. Чижик, В. Я. Самохвалов), гармонії (Т. В. Філатова). З безумовною 
зацікавленістю сприймались виступи, у яких було запропоновано оригінальні 
методологічні підходи до вирішення культурологічних проблем аналізу текстів 



Мистецтвознавчі записки____________________________________Випуск 29 

 257 

(С. В. Тишко, Київ: "З досвіду коментарів до текстів музикантів: "повільне читан-
ня" або "читання з зупинками"?"), а також завдань медієвістики (Є. В. Ігнатенко, 
Київ: "Компаративістика: результати і перспективи дослідження грецького співу 
на українських і білоруських територіях у XVI–XVIIст."). 

Окремою за формою, але не за змістом, була доповідь доктора мистецтво-
знавства, професора, проректора з наукової роботи Московської державної кон-
серваторії ім. П. І. Чайковського К. В. Зенкіна. Він презентував слухацькій 
аудиторії свою останню наукову працю: монографію "Музыка – Эйдос – Время. 
А. Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке" (М., 2015). Відзначимо, що 
зміст книги органічно вписався в тематику форуму, адже досить складно уявити 
собі сучасний методологічний простір без такого явища, як філософія музики. 
Презентована книга дозволяє по-новому подивитися на філософську концепцію 
А. Ф. Лосева, котра не тільки не втратила своєї актуальності, а й дає змогу ви-
будувати методологічні підходи по відношенню до музики Новітнього часу. 

Цілком логічно, що на конференції піднімалися проблемні питання му-
зично-теоретичної освіти (Т. О. Бондаренко /Київ/, Л. В. Шаповалова /Харків/, 
О. С. Войтенко /Київ/). Незважаючи на різні аспекти та рівні узагальнення, ці 
доповіді поєднувало прагнення до оновлення методичної бази, яка б дозволила 
адекватно вирішувати питання сучасної музичної освіти. Органічним про-
довження цього дискурсу став майстер-клас, що проводився на базі Київського 
Інституту мистецтв ім. Р. М. Глієра. На цьому заході викладачі НМАУ ім. П. І. Чай-
ковського, Інституту музики ім. Р. М. Глієра, КССМШ ім. М. В. Лисенка та му-
зичних шкіл м. Києва мали змогу поспілкуватися із завідуючою теоретичним 
відділом Спеціальної музичної школи ім. Гнєсіних Н. Г. Зенкіною (Москва). 

Безумовно, актуальність питань, що порушувалися під час конференційних 
засідань, тематична розгалуженість та інформаційна насиченість доповідей стали 
своєрідним гарантом успішності проведення двох наукових диспутів – на теми 
"Чи розвивається методологія музикознавства сьогодні?" та "Методологія вив-
чення музики в контексті методології сучасного наукового знання". Під час об-
говорення була суттєво розширена проблемна зона дискурсу по відношенню до 
типології методологічних рівнів, можливості поєднання різних методів, необхід-
ності розуміння кінцевої мети та специфічних рис, що притаманні музичній науці. 

Всі дні, коли проходили наукові читання, у Фойє Малого Залу Академії 
панувала творча, піднесена атмосфера – як під час наукових виступів, так і під 
час дискусій. Вражав не тільки високий науковий рівень виступів, а й щира за-
цікавленість аудиторії: незважаючи на те, що більшість наукових засідань при-
пала на вихідні дні, доповідачів щоразу зустрічала повна зала вдячної публіки. 
Яскравий, сильний емоційний тон конференції є безумовним доказом того, що 
методологія музикознавства розвивається і вона, безумовно, є органічною скла-
довою загальних процесів становлення методології сучасного наукового знання. 

Хочеться побажати усім учасникам та організаторам наукового свята но-
вих яскравих подій у межах майбутніх зустрічей, які буде проводити кафедра 
теорії музики Національної музичної академії імені П. І. Чайковського. 
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Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовётся… 

Ф. Тютчев 
 
У рядках, винесених в епіграф, поет лаконічно і вкрай точно окреслив 

всесильність слова та безмежність його впливу на людину. Слово – і написане, і 
виголошене – могутня зброя, і, як кожна зброя, воно може потрапити у саме 
"яблучко", а може пройти повз ціль непоміченим. Факторів, від яких залежить 
влучність слова, є безліч, але найсуттєвішим з них, на мій погляд, є наявність 
комунікативного зв’язку між оратором і слухачем – такого собі живого каналу, 
який пульсує, дихає, реагуючи в обидва напрямки. 

Якщо ж це не просто слово, а слово про мистецтво, зокрема музику, – ко-
мунікація набуває особливого забарвлення, адже у такому процесі поєднуються 
феномен музичного звучання і його вербальний супровід, спрямований на 
організацію музичного сприйняття. 

То які ж чинники, передумови сприятимуть виникненню такого гнучкого 
комунікаційного зв’язку, зокрема, якщо йдеться про навчальний процес у ВНЗ? 
Невід’ємною і однією з головних рис сучасного педагогічного процесу є безпо-
середній, живий зв’язок теорії з практикою, адже сьогоднішній студент – ін-
формаційно озброєна особистість медіапростору – висуває значні вимоги до 
викладача вишу. Останній повинен бути не тільки цікавим оратором, досконало 
володіти педагогічною майстерністю і являти собою еталон професійності у 
                                                
© Станіславська К. І., 2016  
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своєму фаху – він повинен бути внутрішньо переконливим у кожному декларо-
ваному в аудиторії теоретичному положенні, а таке внутрішнє переконання по-
вною мірою можливе лише за умов власного практичного підтвердження теорії 
в професійній діяльності. Саме такий лектор-практик буде авторитетом для 
студентства, а його навчально-методичні й дидактичні матеріали слугуватимуть 
фаховими прикладами, випробуваними дійсністю. Рецензована хрестоматія є 
багаторічним доробком автора з власного практичного досвіду лектора-
музикознавця філармонії. Тому у світлі вищесказаного актуальність і теоретико-
практична цінність даного методичного видання вважаються беззаперечними. 

Лекторська практика є однією з форм професійної підготовки музико-
знавця. Як форма навчального процесу, вона покликана пробудити інтерес сту-
дентів до музично-просвітницької та музично-критичної діяльності в усьому її 
різноманітті, познайомити молодь з різними формами організації та проведення 
концертів, сформувати навички практичної роботи ведучого-лектора з аудито-
рією, освоїти різні музично-літературні жанри, сприяти розвитку та удоскона-
ленню ораторської майстерності. 

Специфіка і складність лекторської практики полягають в тому, що най-
частіше студент-практикант опиняється за межами свого навчального закладу і 
освоєної ним навчальної програми. Як зацікавити слухача (нового, незнайомого, 
часто скептичного чи байдужого), що запропонувати йому, як налаштувати на 
сприймання певної музики? Ці питання висувають на перший план проблему 
відбору: саме відбір (про що розповідати?) – найскладніша, але найважливіша 
задача, що стоїть перед лектором-початківцем. Тож хрестоматія стане в нагоді як 
антологія готових текстів-зразків, спираючись на які, музикознавець-початківець 
зможе більш впевнено почати свій лекторський шлях. 

Хрестоматія розкриває перед майбутнім лектором-музикознавцем секрети 
професійної діяльності, демонструючи готові зразки усіх найпопулярніших 
лекторських форм: вступне слово, концертні програми з анотаціями, тематичні 
лекції-концерти, цикли програм. Тематика представлених текстів демонструє 
різностильові і різножанрові вектори, на які музикознавець у публічному 
виступі може спрямувати увагу та інтерес публіки: питання теорії музики та 
інструментознавства, музична література, історія музики, історичні шляхи та 
взаємодія музичних стилів, музичні портрети (композиторів та виконавців), по-
пулярна музика. 

Автором враховано і віковий підхід до створення тих чи інших текстів, 
що позначено у хрестоматії: представлені програми розраховані на різновікову 
публіку – від дошкільнят та молодших школярів до дорослої аудиторії. 

Мова викладених лекцій-концертів професійна, але жива та яскрава, вона 
являє собою гармонійний баланс інформативності та емоційності. 

Така широка панорамність, жанрово-стильова різноманітність, врахування 
вікових особливостей та глибока змістовність представленого видання безу-
мовно сприятимуть розвитку духовного світу студентської молоді та профе-
сійного зростання молодого музикознавця. Використовуючи представлений у 
Хрестоматії матеріал як основу, зразок для своїх майбутніх публічних лек-
цій/текстів/виступів, лектор-початківець зможе опанувати багато форм роботи 
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музично-просвітницького характеру для публіки різних вікових категорій, зок-
рема, таких як бесіда біля рояля, лекція-концерт, концерт-бесіда, музична ві-
тальня, естетична година, літературно-музична композиція, музична вікторина, 
дитяча філармонія, мистецький салон, клуб любителів музики, гурток естетично-
го розвитку та ін. Подібні заходи безперечно сприятимуть вихованню у слухачів 
художнього смаку, розширенню загального музичного досвіду, виробленню чі-
тких критеріїв щодо естетичної оцінки культурно-мистецьких феноменів. 

Здійснення подібної діяльності вимагає від лектора сформованої профе-
сійної компетентності: він повинен бути освіченим музикознавцем, хорошим 
педагогом та певною мірою психологом, контактним співрозмовником, має 
володіти літературною усною мовою та артистизмом. Крім того, лектор-
музикознавець зобов’язаний бути дисциплінованим, організованим, зосередже-
ним, емоційно стійким і готовим до імпровізації та прийняття миттєвих рішень: 
у день концерту і навіть безпосередньо перед його початком може трапитися 
форс-мажор, що обумовить перебудову номерів програми і часткову трансфор-
мацію концепції заходу. 

Формування лекторської майстерності студента-музикознавця триватиме 
більш ефективно, якщо опанування означених умінь та навичок буде здійсню-
ватися на усіх етапах навчання за умов міжпредметного поєднання музично-
теоретичних, музично-історичних та інших культурно-мистецьких дисциплін 
під цілеспрямованим педагогічним керівництвом викладача-практика. Вагому 
допомогу у цьому процесі надасть Хрестоматія доктора мистецтвознавства, 
професора Валентини Реді. 

Постскриптумом повернуся до епіграфу і завершу чотиривірш Ф. Тютчева: 
"И нам сочувствие даётся, / Как нам даётся благодать". Дійсно, уміння майстерно 
оперувати, діяти словом дається лише обраним (бо ж Слово є Бог): якби було 
інакше, слово втратило б свою велич і не могло впливати на думки й почуття 
людей. Лише слово обраних отзовётся в душах палким вогнем чи ніжною сльо-
зою, але навіть їм не дано предугадать… І якщо ми через свої слова вільно чи ми-
моволі стаємо призвідниками чиїхось переживань і страждань, ми можемо 
виправити це лише одним шляхом – співчуттям, доброзичливістю, чуйним став-
ленням до іншої людини, бо саме ці почуття даровані Богом як найвище благо. 

Давайте пам’ятати про силу і могутність слова, прищеплюючи це усві-
домлення своїм студентам – майбутнім ораторам і лекторам. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ СИНТЕЗ 
ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Рецензія на кандидатську дисертацію:  

Чібалашвілі А. О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній  
культурі (на матеріалі камерної музики) : дис. … канд. мистецтвознавства :  
спец. 26.00.01 – Теорія та історія культури; Нац. акад. мистецтв України,  

Інститут проблем сучасного мистецтва. – К., 2015. – 176 с. 
 
Кущ Евгений Вадимович, кандидат искусствоведения, доцент, доцент Национальной 

академии руководящих кадров культуры и искусств. 
Концептуальный синтез как предмет научного исследования. 
 
Kushch Eugen, candidate of arts sciences, docent, docent of National Academy of Managerial 

Staff of Culture and Arts. 
Conceptual synthesis as a subject of scientific research. 
 
Дисертація, яка не викликає запитань, є підозрілою. У такому разі можливі 

два варіанти: або автор створив несуперечливу "теорію всього", що є маловірогід-
ним, або він проголошує очевидні речі, трюїзми, формально підтримані численни-
ми посиланнями на джерела. Дисертація пані Чібалашвілі викликає запитання – і це 
добре. Можливо, не на всі запитання у роботі є відповіді; можливо, деякі з них при-
сутні імпліцитно, лише проглядаючи крізь текст, – проте, основну мету досягнуто: 
запитання поставлені і поставлені правильно, а відповіді на них – це справа часу. 

Проблеми, актуалізовані у дисертації, торкаються фундаментальних ос-
нов: універсалізму та партикуляризму в культурі, конвергентності смислових 
полів і дискретності культурних форм. Оскільки процеси у мистецтві виявля-
ють ізоморфізм із глобальними тектонічними зрушеннями культури, перед су-
часним мистецтвом гостро постає проблема виживання суб’єкту в епоху його 
"децентрації" (вислів С. Жижека). Що врешті-решт чекає "номадичного героя" і 
чому одвічна мрія повернення до синкретизму античного techne вилилась у 
буденний бодрійярівський трансестетизм? 

Очевидно, що точка зору автора є ближче до модерної чи неомодерної. 
Звідси – акцент на гуманістичних засадах мистецтва, зацікавленості людською 
долею, цілісності та органічності творів, що з’являються в результаті концепту-
ального синтезу. Це, безумовно, добрий знак, оскільки мистецтво давно і до-
сить успішно стало полем дегуманізуючих експериментів (згадаємо ортегівські 
інтонації). Дисертант утверджує концептуальну єдність, "наскрізну" традицію 
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інтегративних процесів романтичної і символічної доби та ХХ століття, адже 
метою синтетичних практик, на думку автора, було і є найбільш точне виявлен-
ня авторських інтенцій і підсилення афекту – своєрідний смисловий "резонанс". 

Поважаючи точку зору автора, висловлю дещо відмінну думку: велика 
символістська Утопія має мало спільного із сучасним синтетичним мистецтвом, 
"полі-ізм" якого веде скоріше до дисипації смислів, розподілення їх по "по-
верхням розсіювання" (М. Фуко), загалом – до переходу від центричної моделі 
до ризоматичної. Якщо у попередні епохи відчувався дефіцит складності – 
адже, безсумнівно, синтез завжди веде до ескалації складності, – то у сучасному 
гіпер-насиченому світі "глобального селища" перспективною когнітивною страте-
гією виявився "екологічний" підхід, і у другій половині ХХ століття на сцену 
виходить як раз таки редукція, як своєрідна реакція на "синтез усього із усім". 

Смисловим ядром дисертації є глобальна ієрархічна модель, до якої автор 
залучає різноманітні інтегративні процеси в музичній культурі: міжвидовий 
синтез мистецтв, рівноправну взаємодію і внутрішньовидовий синтез. Не 
відмовляючи автору у новаторстві, я вбачаю тут невелике протиріччя терміно-
логічного характеру. Безумовно, обсяг поняття "синтез" сьогодні є доволі ши-
роким: з’єднання, сполучення, сходження, взаємовплив, асиміляція, адаптація, 
відтак – виробництво нових смислів. Втім, і сьогодні поняття ще залишається 
насиченим гегельянськими конотаціями, отже – передбачає певний антагонізм 
складових (теза / антитеза). Чимало процесів, які описує автор, мають, на мій 
погляд, дифузний характер: кількісне поєднання, "м’яке" взаємопроникнення 
без явного протистояння (наприклад, полістилістика). Тому ризикну висловити 
думку, що термін "синтез" у темі дисертації міг би бути безболісно замінений 
на більш історично нейтральний, як-то: інтеграція, конвергенція тощо. Можли-
во, автору варто було присвятити окремий підрозділ уточненню термінології 
для запобігання деяких неточностей і непорозумінь, що виникають при озна-
йомленні із текстом дослідження. 

Будь-яке мистецтвознавче дослідження із паспорту 26.00.01 є своєрідним 
викликом для дисертанта, оскільки вимагає не тільки і не стільки занурення у 
глибини мистецтвознавчого дискурсу, скільки вдалого докладання вельми не-
простої культурологічно-філософської методології на рівні "синтезу", а не мир-
ного сусідства першого і решти розділів. Саме тому органічними виглядають 
звернення дисертанта до теоретиків мистецтва романтичної доби і до класиків 
німецької філософії, а літературознавство, представлене у роботі сучасними 
дослідженнями, додає дисертації міждисциплінарного присмаку. Втім, на мій 
погляд, дослідження лише виграло б від залучення більш широкого кола куль-
турфілософських доктрин: діалогістики, філософської герменевтики, феноме-
нології Іншого, теорії інтертекстуальності тощо, оскільки культурні процеси, 
які описує автор, є безпосередньо дотичними до вищезгаданих дискурсів. 
Особливо актуальною у контексті представленого дослідження мені вважає-
ться теорія інтертекстуальності, оскільки будь-які полімодальні сполучення 
(від глобальних – як синтез мистецтв, до локальних – внутрішньовидових) 
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породжують несподівані смислові турбулентності, нашарування і "взаємо-
проростання" різних дискурсивних полів. 

Висловлю ще декілька побажань і зауважень, які, втім, суттєво не впли-
вають на цінність роботи. 

Як вже було зазначено, звернення до літературознавства, загалом, є пози-
тивним фактором, проте автор підкреслює, що ці дослідження є "наріжним ка-
менем" дисертації (с. 4), і це викликає деякі сумніви. По-перше, чи є доречною 
така експлікація, адже музика і література, у певному сенсі, є антагоністичними 
видами мистецтв? По-друге, спектр культурних процесів, які описує автор, є 
досить широким: від макрорівня синтезу перцептивних модальностей до мікро-
рівня синтезу звуку, і навряд чи може бути повною мірою відрефлексований за-
собами теорії літератури. 

У дослідженні автор неодноразово звертається до мистецтва Срібного віку 
як яскравого прикладу концептуального синтезу. Впевнений, автору стало б у 
нагоді фундаментальне дослідження В. Я. Реді "Интегративные процессы в 
музыке Серебряного века" (К., 2010), в якому йдеться саме про процеси збли-
ження і взаємовпливу (власне, "синтез" у розумінні автора дисертації) різних 
видів мистецтва. 

Згадуючи про розширені виконавські техніки у творчості Дж. Кейджа, 
К. Пендерецького, Дж. Крама, автор залишає поза увагою класика Авангарду ІІ 
Хельмута Лахенмана – але ж саме він є визнаним майстром "деконструкції" же-
стуального театру інструментальних практик, "хрещеним батьком" стильового 
напряму "інструментальна конкретна музика". 

Дещо суперечливим видається термін "просторовий синтез" (с. 94). Оче-
видно, що автор має на увазі подальшу просторову експансію носіїв звуку, про-
те музика вже існує у просторі, тому не зрозуміло: що з чим у даному випадку 
синтезується? 

Однозначно позитивним фактом є те, ще автор намагається – практично із 
енциклопедичним ентузіазмом – охопити широкий культурний контекст: у тексті 
присутні численні посилання на літературні, живописні твори та видовищні 
мистецтва. До поля зору дисертанта потрапили і композитори, творчість яких, 
наскільки мені відомо, ще не ставала об’єктом фундаментальних досліджень 
(А. Карнак, М. Шоренков). Загалом, завдання, сформульовані автором, успішно 
виконані: дисертант переконливо доводить, що вітчизняна музика, не посту-
паючись світовим зразкам, має серйозний "синтетичний" потенціал. 

Також важливим є те, що A. О. Чібалашвілі на власному прикладі "синтезує" 
діяльність композитора і науковця, що на вітчизняних теренах поки не стало за-
гальною тенденцією. Цілком можливо, що відповіді на запитання, порушені в 
дисертації, стануть у нагоді автору на шляху власних творчих пошуків. 

Від редакції. Даним матеріалом ми започатковуємо публікацію у рубриці 
"Хроніка та бібліографія" найбільш цікавих відгуків офіційних опонентів на 
дисертації з мистецьких спеціальностей. 
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НЕЙГАУЗИ: ВАРІАЦІЇ НА ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКУ ТЕМУ 
 

Рецензія на монографію:  
Долгіх М. В. Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему / М. В. Долгіх. –  

Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2013. – 336 с. 
 

Долгих Ярослав Викторович, студент Национальной музыкальной академии Украины 
им. П. И. Чайковского 

Нейгаузы: вариации на елисаветградскую тему 
 
Dolgih Yaroslav, student of Tchaikovsky National 

music academy of Ukraine  
Neuhaus: variations on a theme Elisavetgrad 

 
"Ми говоримо Нейгауз, маємо на увазі – 

зразковий піанізм. 
Ми говоримо блискучий виконавець  
і педагог, маємо на увазі – Нейгауз" 

 
Генріх Нейгауз – піаніст, викладач, 

філософ, письменник, музичний критик – 
митець світового масштабу. Він закарбував 
своє ім’я не лише в контексті фортепіанно-
го виконавства, але й в історії музичної пе-
дагогіки (його учні – С. Ріхтер, Е. Гілельс, 
В. Крайнєв та багато ін.). 

З великого числа літературних дослі-
джень, присвячених маестро, ми знаємо про 
його життя, естетичні погляди на музику, 

секрети педагогічної майстерності.  
Відомо, що Г. Нейгауз народився в Єлисаветграді (1888 р.), навчався в 

Берлінській Королівській Академії музики (клас К. Г. Барта), Віденському універ-
ситеті музики і виконавського мистецтва (клас Л. Годовського), Петроградській 
консерваторії; товаришував з багатьма митцями (К. Шимановський, Б. Пастернак, 
Ф. Блюменфельд). 

Ми знаємо про його виконавський репертуар (від Й. С. Баха до музики ХХ сто-
ліття), блискучу та віртуозну манеру гри, активну педагогічну діяльність (консерва-
торії Тбілісі, Києва, Москви, Свердловська), а занурившись в епістолярну спадщину, 
пізнаємо людські якості Г. Нейгауза та основи його філософських міркувань. 

Проте, не дивлячись на широкий спектр інформації в існуючих джерелах, 
усі вони мають одну прогалину, пов’язану з рідним містом митця – Єлисавет-
градом (нині – Кіровоград). 
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Єлисаветградський період життя Г. Нейгауза пов’язаний з головним ета-
пом формування та становлення його піаністичного обдарування – заняття в 
музичній школі батька, Густава Вільгельмовича, концертування в місцевих за-
лах та європейських містах, спілкування з музичними авторитетами. 

На перший погляд, такий важливий період в житті майстра не міг вислиз-
нути з-під уваги дослідників. Але факт є фактом, і причиною тому – сам маестро.  

Г. Нейгауз не говорив про свої дитячі та юнацькі роки, оскільки за згад-
кою рідного міста спливали забуті тоталітарною державою німецько-польське 
коріння митця та приналежність його матері дворянській крові (Ольга-
Марцеліна Нейгауз – з роду Шимановських-Блюменфельдів). Маестро "[…] 
власноруч, завдяки іронічним, а іноді й гумористичним, спогадам, та якомусь 
дивному збігу обставин перетворив Єлисаветград на місто малоцікаве, прире-
чене на обмеженість і запустіння". Саме через це дослідники творчості піані-
ста та педагога не звертали особливу увагу на перший період його життя. 

"Ми говоримо Нейгаузи, маємо на увазі – Єлисаветград. 
Ми говоримо Єлисаветград, маємо на увазі – Нейгаузи" 

Якщо звузити широту охоплення творчої особистості Генріха Густавовича 
до регіональних масштабів, то його ім’я постає в контексті сімейства Нейгаузів, 
що нерозривно пов’язане з культурою Єлисаветграду – містом центральної 
України, Єлисаветградські (себто кіровоградські) дослідники музичної регіоналі-
стики активно вивчають своїх культурних героїв (серед них, в тому числі, 
К. Шимановський, Ф. Блуменфельд, Ю. Мейтус), засиджуючись в архівах, фор-
муючи джерельну базу, перекладаючи іномовні документи, контактуючи з нау-
ковцями-краєзнавцями та іноземними дослідниками. 

Одним з останніх і, без перебільшення, значних досліджень, присвячених 
не лише постаті Генріха Густавовича, а і його сім’ї, є книга "Нейгаузи: варіації 
на єлисаветградську тему" кіровоградського музикознавця, кандидата мистецтво-
знавства Марини Долгіх.  

Монографія є значним внеском у бібліографічний корпус, присвячений му-
зичній культурі Кіровоградського регіону та окремим персоналіям. Авторка книги 
реконструює єлисаветградський період життя та творчості чотирьох видатних 
членів родини Нейгаузів – Густава, Ольги, Наталії, Генріха – представників му-
зичної спільноти України, чий внесок у розвиток культури є безцінним. 

"Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему" 
Сама назва книги Марини Долгіх орієнтує читача на її драматургію: не-

змінними залишаються контекст та головна тема, що проходить крізь роботу, – 
музична культура Єлисаветграду останньої третини XIX – першої третини 
ХХ століть. Книга складається з шести глав-варіацій (переважно монографічно-
го характеру), прелюдії (передмови) та постлюдії (лист в минуле).  

Оповідь починається нарисами (Варіація перша), присвяченими багато-
гранній особистості голови сімейства Нейгаузів – Густава Вільгельмовича – 
педагога, композитора, культурного просвітителя, конструктора музичних інст-
рументів, новатора в області нотування.  

Авторка подає життєпис митця в усіх його подробицях: дитинство, роки 
навчання (Кельнська консерваторія та Берлін), шлях з Німеччини в Україну, за-
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сади педагогічних принципів, культурне оточення тощо. Особливу увагу 
М. Долгіх концентрує на найбільш значних досягненнях митця, пов’язаних з 
Музичною школою (що її відкрив митець у Єлисаветграді) та його методикою 
викладання, проектом дугової клавіатури фортепіано (що був відзначений при-
зовими місцями на конкурсах), нової системи нотації (зразки якої були надру-
ковані в німецьких виданнях). Дослідниця приділяє також увагу публіцистичній 
діяльності Густава Нейгауза (методичні посібники, відкриті листи, рецензії), 
його композиторській творчості (камерні вокальні та інструментальні твори), 
подає аналіз збірки солоспівів "Пісні юності". 

Варіацію другу присвячено Марцеліні-Ользі Михайлівні Нейгауз. Це – 
перша спроба розкриття її постаті у мистецькому ландшафті. 

Глава про матір майбутнього піаніста-віртуоза починається з опису її сім’ї – 
роду Блюменфельдів, – як оточення, що було культурно-естетичною базою фор-
мування широко освіченої персони. Тут же акцентується увага на належності 
О. Нейгауз до двох родових ліній: Шимановських (по матері) та Блюменфельдів.  

Нарис про педагогічну діяльність Ольги Михайлівни в Музичні школі 
Г. Нейгауза розкриває її підходи до викладання – ґрунтовність, суворість, авто-
ритетність; в окремому розділі на базі спогадів сучасників та документальних 
знахідок реконструюється стиль життя (розпорядок дня, побут, організація до-
звілля) не лише Ольги Михайлівни, а й взагалі родини Нейгаузів. 

Об’єм інформації, що пропонується читачеві, набагато менший за розділ 
про Густава Вільгельмовича, оскільки Ольга Михайлівна не відзначалась такою 
широтою творчих інтересів, як її чоловік. Але це не означає, що її внесок в ук-
раїнську музичну культуру менш значний. В Ользі Нейгауз поєднувалися інте-
лектуальна особистість, самовіддана дружина, любляча матір та викладачка-
просвітителька. Саме її педагогічна діяльність відіграла значну роль у станов-
ленні тогочасного піанізму.  

Вперше в музикознавчій літературі надається увага і сестрі Генгіха Густа-
вовича – Наталії Штайнбах-Нейгауз (Варіація третя) – талановитій піаністці 
та викладачці. 

М. Долгіх досліджує етапи становлення піаністичної майстерності Наталії 
Густавівни (навчання у О. Міхаловського та К. Г. Барта), реконструює географію 
її гастрольної діяльності (Польща, Німеччина, Італія, Росія), уточнює виконавський 
репертуар піаністки. Авторка зазначає, що Н. Нейгауз була музикантом з фено-
менальним слухом, першою виконавицею творів двоюрідного брата Кароля 
Шимановського. Крім того, дослідниця змальовує трагічні сторінки життя На-
талії Густавівни, пов’язані з припиненням активної піаністичної кар’єри, невда-
лим заміжжям, революцією, війнами, в результаті чого піаністка вимушена була 
часто переїздити з країну в країну і померла далеко від дому – в Аргентині. 

У Варіації четвертій авторка розкриває тему "Генріх Нейгауз і Єлисавет-
град" в різних ракурсах.  

Починаючи з узагальнень особистих згадок митця про рідне місто, дослідни-
ця переходить до детального зображення дитячих років Майстра у висококультур-
ному середовищі родини, подробиць формування його піаністичних здібностей.  
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В окремому нарисі висвітлюється юнацтво Генріха Густавовича, його 
європейські роки – навчання, подорожі, гастрольні виступи. На основі доку-
ментальних знахідок Марина Долгіх реконструює погляди митця на оточуючі 
музичні процеси, його естетичні вподобання, критичні міркування, встановлює 
географію виступів та репертуарний арсенал.  

Примітним ракурсом дослідження є нарис про коханих жінок Генріха 
Нейгауза, що допомагає глибше сприйняти його особистий світ. 

Остання частина глави про єлисаветградський період життя Генріха Гус-
тавовича пов’язана з його концертною діяльністю в рідному місті – авторкою 
подається систематизація всіх виступів піаніста, що проілюстровані відгуками 
та рецензіями місцевої періодики. 

Наступні глави книги присвячені не персоналіям, а культурно-музичному 
контексту Єлисаветграда.  

У Варіації п’ятій авторка висвітлює інформацію про Музичну школу 
Г. В. Гейгауза: історію відкриття, особливості педагогічного процесу, методич-
ні засади, концертну хроніку, учнів (Ю. Мейтус, В. Розумовська, Н. фон Віль-
перт, А. Тарковський). М. Долгіх вказує, що школа функціонувала в кількох 
напрямках: підтримка високого рівня виконавства (виховання майбутніх фор-
тепіанних віртуозів), підготовка педагогічних кадрів, навчання акомпаніаторст-
ву, виховання культурно розвиненої особистості. 

Варіація шоста репрезентує культурне середовище міста – згадується 
музична інфраструктура (нотні магазини, концертні зали, фабрики інструмен-
тів), називаються видатні гастролери, що відвідали Єлисаветград (Й. Петров, 
Л. Собінов, Л. Ґодовський, М. Лисенко, Арт. Рубінштейн, О. Скрябін та ін.). В 
окремих нарисах розкрито тему творчих зв’язків сім’ї Нейгаузів з друзями та 
родинним оточенням – Шимановські, Блюменфельди, Івашкевичі тощо, а також 
подається короткий опис видатних представників зазначених родів.  

Останній розділ книги "Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему" – 
Постлюдія, – написаний у формі листа в минуле, де авторка висловлює дяку 
родині Нейгаузів за їх неоціненний вклад в музичну культуру Єлисаветградщини. 

Дана робота пропонує читачеві ознайомитись не лише з фактами біогра-
фії тієї чи іншої персони, але й пізнати її повноцінно, як справжню людину з 
особливостями характеру. Авторка говорить про митців в контексті тогочасної 
музичної культури Європи та України. Крім того, книга ґрунтується на широкій 
документальній базі – архівні матеріали, історичні джерела, спогади, епістоля-
рій. Звідси – беззаперечний факт достовірності викладеної інформації. 

"Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему" Марини Долгіх – зразок 
ґрунтовної музично-історичної наукової розвідки. Дана монографія – важливий 
вклад не лише у вивчення музичної культури Єлисаветградського (Кірово-
градського) регіону, а й у дослідження історії вітчизняної музичної культури в 
цілому, адже герої книги – сімейство Нейгаузів – утворювали важливий музич-
ний осередок центру України, були однією з передових культурних сил нашої 
країни в останній третині XIX – першій третині ХХ століть. 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
Загальні положення 

Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мис-
тецтв (далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, нау-
кової діяльності та інтелектуальної власності. 

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного ха-
рактеру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувались.  

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є: 
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними 

стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення"; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 
та правила складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; ДСТУ 
3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 
Наказу МОН України від 17 жовтня 2012 року № 1111 "Про затвердження Порядку формування Пе-
реліку наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку прису-
дження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"). 

Етапи підготовки до друку 
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і 

дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його 
роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що перед-
бачає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/ nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість 
вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою із 
зазначенням авторства.  

1. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії у робочі дні 
(з понеділка по четвер з 14.00 до 17.30) за адресою: Національна академія керівних кадрів культури і 
мистецтв, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет 37, тел. (044) 280-21-93, e-mail: 
nauka@dakkkim.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) 
обов’язково супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, 
підписаною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідче-
ним печаткою у кадровому підрозділі. 

3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається паперовий 
примірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій під-
пис, а на першій сторінці також зазначає дату подання статті до друку.  

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, 
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший 
матеріал. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у по-
дальшому до друку матеріали даного автора. 

5. Правила цитування: 
- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;  
- посилання на підручники є небажаним; 
- посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби; 
- вторинне цитування не дозволяється; 
- якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його пуб-

лікація має бути в загальному списку літератури після статті. 
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається. 
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування 

статей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою 
висновок. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редко-
легія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги поба-
жання рецензента. 
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Структура статті 
1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі да-

ні (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із 
зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: 
Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською) 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті та її 

результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).  
б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, 

не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).  
в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згід-

но з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені 
елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.  

"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається сло-
во або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове на-
вантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не більшою десяти) повинна 
відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. 

Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010). 

Наприклад: 
Антропологічна компонента природи держави 
В.В.Хміль, Т.В. Хміль 
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних мораль-
них норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних теорій та 
моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духов-
них перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного ме-
тодів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу певні моделі стосовно 
антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними типами державних утворень 
з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її самореалізації. Наукова новизна 
роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. 
Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи людини надає можливість глибше усвідоми-
ти антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інсти-
туції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття людини, а також виявити напрямки розбудови 
держави та простір для самодіяльності людини як "від чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. 
Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній складовій держави 
дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдсь-
кими цінностями. Держава, розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається 
до свого самознищення, як силового поля влади. 

 
6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" 

(Витяг з Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: 

Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. 
Висновки.  
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Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та 

ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. 
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; реко-

мендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову монографію в да-
ній галузі.  

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса – 
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн. 

9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи 
список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи 
немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, на-
веденому у латиниці.  

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association 
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:  

- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);  

- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США 
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).  

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного форму-
вання посилань:  

- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)  
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual  
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел 

див. на сайті академії: 
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf 

 
Технічне оформлення 

1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Поси-

лання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: "“...”". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.  
9. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак 

виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, 
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком 
використаних джерел.  

 
Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо1 та концепцією… 
Після основного тексту перед списком використаних джерел: 

Примітки: 
1 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна філо-

софська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання пода-
но з урахуванням авторського правопису. 
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