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ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
І МЕМОРІАЛЬНИХ ПРАКТИК В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Метою роботи є концептуалізація нового бачення культурної пам’яті України. Застосовано спеціальнонаукову методологію її дослідження: меморіальна картографія, що полягає у створенні своєрідної мапи
"пам’ятних місць" для певної культури (у нашому випадку – музеїв); меморіальна політологія - вивчення всього
спектра офіційних і неофіційних, загальнонаціональних і регіональних політик пам’яті. Наукова новизна статті
полягає у подальшій розробці авторської структурно-функціональної моделі меморіального ландшафту української культури як складного, багатошарового, різнорідного утворення та меморіальних практик його функціонування з урахуванням значних трансформацій у 2013–2016 рр. Висновки. Показано, що завершується перехід від
механічного поєднання різних хронологічних нашарувань пам’яті до певним чином структурованої системи. Основою
культурної пам’яті України стає комплекс місць пам’яті, який включає меморіали суспільно-політичних і культурних
діячів та численні пам’ятки, присвячені козацтву. Усі вони відсилають до державної самостійності та свободолюбності України від раннього Нового часу. Цей процес прискорюється завдяки проведенню загальнодержавних меморіальних кампаній, кількість, системність і масштабність яких від 2000-х рр. невпинно зростають.
Ключові слова: культура, культурна пам’ять, місця пам’яті, пам’ять, українська культура.
Кислюк Константин Владимирович, доктор культурологии, профессор, профессор Харьковской государственной академии культуры
Трансформации мемориального пространства и мемориальных практик в Украине периода независимости
Целью работы является концептуализация нового видения культурной памяти Украины. Применена
специальная научная методология ее исследования: мемориальная картография, которая заключается в создании своеобразной карты "памятных мест" для определенной культуры (в нашем случае – музеев); мемориальная
політологія - изучение всего спектра официальных и неофициальных, общенациональных и региональных политик памяти. Научная новизна работы заключается в дальнейшей разработке авторской структурнофункциональной модели мемориального ландшафта украинской культуры как сложного, многослойного, разнородного образования и мемориальных практик его функционирования с учетом значительных трансформаций в
2013–2016 гг. Выводы. Показано, что завершается переход от механического соединения различных хронологических наслоений памяти к определенным образом структурированной системе. Основой культурной памяти
Украины становится комплекс мест памяти, который включает мемориалы общественно-политических и
культурных деятелей и многочисленные памятники, посвященные казачеству. Этот процесс ускоряется осуществлением целенаправленных государственных мемориальных кампаний, количество, системность и масштабность которых с 2000-х гг. постоянно увеличиваются.
Ключевые слова: культура, культурная память, места памяти, память, украинская культура.
Kisliuk Konstantin, Professor, PhD of Сultural Studies, Kharkiv State Academy of Culture
Transformation of the memorial space and memorial practices in Ukraine in the period of independence
The purpose of the study is to conceptualize a new vision of cultural memory of Ukraine. The following special
scientific research methods are applied: memorial cartography, which enables to create a kind of map of "places of
memory" for a particular culture (in our case – museums); memorial political analysis helps to study the full range of
official and non-official, national and regional policies of memory. Scientific novelty lies in the further development of
the author’s structural and functional model of the memorial landscape of Ukrainian culture as a complex, multi-layered
and diverse formation and commemorative practices of its functioning on the basis of large transformations in 2013–
2016. Conclusions. The study shows that the transition from mechanical combination of different chronological layers of
memory to in a certain way structured system is completed. A complex of places of memory, including memorials to
social and political and cultural figures and numerous monuments dedicated to Cossacks is becoming a basis of the
cultural memory of Ukraine. This process may be accelerated by the well-directed state memorial practicies, the quantity,
regularity and scale of which is constantly growing starting from the 2000th.
Keywords: culture, cultural memory, places of memory, memory, Ukrainian culture.

Пам’ять про минуле завжди залишалася для абсолютної більшості культур предметом посиленої уваги. Адже вона являє собою не що інше, як універсальний механізм культурної трансляції, коли за допомогою різноманітних меморіальних практик і посередництво спеціально навчених людей
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передається від одного покоління носіїв певної культури до іншого найзначиміша для них інформація,
що зберігається в різноманітних матеріальних "місцях" й інтелектуальних топосах пам’яті (часто
об’єднаних у великі одноманітні депозитарії). Зазвичай, запам’ятоване пов’язане з ідентичністю певної
спільноти. Недарма масове зацікавлення меморіальною проблематикою збіглося з 200-річним ювілеєм Великої Французької революції і в наступні два десятиліття живилося процесами переосмислення
радянської спадщини в Росії, Україні, країнах Балтії, Закавказзі, пошуком Європою прийнятного меморіального змісту як підмурівку не формальної, а фактичної єдності.
Упродовж 1990–2010-х рр. в Україні вийшли друком переклади практично всіх відомих теоретичних праць зарубіжних авторів, присвячені різним аспектам пам’яті, стала доступною відповідна російськомовна література. Проблематика культурної пам’яті розглядалася в багатьох дисертаційних
роботах (О. Волянюк, В. Дударя, В. Жадько, Ю. Зерній, Т. Злобіна, Г. Корж, В. Масненко, Т. Рагозіної,
Г. Коншиної, Л. Стародубцевої, О. Удода, О. Фостачук) та численних наукових статтях.
Західний науково-дослідницький тренд також спрямований на розширення дисциплінарної та предметної матриці культурної пам’яті. Культурна пам’ять стає "парасольковим терміном" для явищ соціальної,
матеріальної культури та ментальних феноменів, які утворюють у ній однойменні виміри (dimensions) [7, 3-4].
Водночас кристалізується зацікавлення саме актуальною пам’яттю від часів Другої світової війни. З огляду на
наведену раніше політичну кон’юнктуру ця пізнавальна ситуація є цілком закономірною.
Однак в Україні в 1990–2010-і рр. зміст memorу studies не відповідав нагальним суспільнополітичним і націєтворчим завданням. Вони практично не вивчали витоки й основні етапи становлення
вітчизняної меморіальної традиції. Крім того, інтерес до власної культурної пам’яті в рамках загальнокультурного тренду від "пам’яті до історії і знову до пам’яті" в 1990–2010-х рр. завжди залишався підпорядкованим справжньому "українознавчому буму", наріжним каменем якого стала історія України.
Отже, метою статті є концептуалізація нового бачення культурної пам’яті України. Її предмет –
сучасний стан меморіального ландшафту української культури як складного, багатошарового, різнорідного утворення та меморіальних практик його функціонування.
Для дослідження простору культурної пам’яті України пропонуємо метод меморіальної картографії. Він полягає у створенні своєрідної мапи "пам’ятних місць" для певної культури. За доступну,
репрезентативну й актуальну точку опертя для складання "карт пам’яті" можна обрати музеї, кількість
яких за останні 20 років в Україні збільшилася втричі, сягнувши 2013 р., за даними Державної служби
статистики, максимального показника у 608. Вельми інформативною є меморіальна політологія, вивчення усього спектра офіційних і неофіційних, загальнонаціональних і регіональних політик пам’яті. На
наш погляд, цей метод не тільки допомагає краще зрозуміти наявну структуру та чинні правила функціонування меморіального простору, але й може відсилати до глибинних соціокультурних і суспільнополітичних трендів у його формуванні.
На перший погляд, музейно-меморіальний ландшафт сучасної української культури має дуже
виразне хронологічне розшарування: 1) дорадянський пласт, представлений переважно істориколітературними меморіалами та музеями суспільно-політичних і культурних діячів ХІХ–ХХ ст.; 2) музеї
та меморіальні комплекси радянської доби; 3) національні музеї, розбудовані в 1990–2000-х рр.
Дорадянський пласт і понині залишається найбільш сталим, оскільки включає "місця пам’яті"
про найконсенсусніші для колективної свідомості українців постаті (національний музей-садиба М. Пирогова, Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка, Чорнухінський і Сковородинівський літературно-меморіальні музеї Г. Сковороди, національний заповідник-музей М. В. Гоголя,
національний музей Т. Шевченка тощо). Означений пласт віддзеркалював національно-культурні вподобання української інтелігенції як привілейованого носія та ретранслятора культурної пам’яті. Упродовж ХХ ст. у межах квазідержавності Української РСР він зберігався без суттєвих видозмін в обмін на
загальну лояльність до панівного політичного режиму.
Зміст дорадянського меморіального пласту чітко корелює з наявними в українській культурі гендерними та мультикультурними диспропорціями. Поодинокі меморіали жінкам (літературно-меморіальні
музеї Л. Українки) водночас підтверджують тісний зв’язок фемінізму та національно-визвольного руху, а
також подвійне (питомо гендерне й колоніальне) приневолення української жінки. Дуже нечисленні "іншокультурні" заклади (Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата
Кобринського тощо) віддзеркалюють ситуацію, коли етнокультурним меншинам не надається привілейованих умов для самобутності, однак не висувається суворих асиміляційних вимог.
У 1990–2010-і рр. зазначений пласт продовжував розширятися як давно відомими постатями зі сталою традицією вшанування (меморіальна садиба М. Шашкевича, Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського), так і персоналіями, які були музеєфіковані та стали надбанням української
культурної пам’яті порівняно нещодавно (музеї М. Грушевського у Львові та Києві). Зазначений тренд
забезпечив наступництво культурної пам’яті між автентичною традицією ХІХ – початку ХХ ст. та новітніми меморіальними практиками періоду незалежності. З іншої сторони, в умовах "гібридної війни" виникає суспільна потреба в новому, більш "активістському" типі національного героя, так би мовити,
"борця зі зброєю". Її реалізація (наприклад, в увічненні постаті С. Бандери) відволікає певні символічні
ресурси, приходить у протиріччя з більш традиційним образом "борця словом" і тим самим вносить
певну дисфункціональність в "ядро" вітчизняної культурної пам’яті.
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Інший напрям розбудови сучасного меморіального ландшафту України однозначно пов’язаний
із увічненням пам’яті про Голодомор. Матеріальною основою увічнення пам’яті жертв штучного голоду
в Україні стали меморіали (Всеукраїнський Пам’ятник-дзвін жертвам Голодомору біля Мгарського монастиря в Полтавській області, національний музей "Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні"
тощо). Серед практик ушанування цієї трагедії переважали публічні меморіальні церемонії, проте, на
відміну від радянських зразків, вони набули значно індивідуалізованіших форм ("Запали свічку"). Найважливіший наслідок цієї меморіальної компанії, на нашу думку, полягає в тому, що Голодомор остаточно утвердився як беззаперечний факт культурної пам’яті українства. Не менш показовим є те, що
Голодомор потрактовано як акт геноциду українського народу. Отже, сприйнято його націоналістичну
версію, поширену в Західній Україні, де втрати від нього були значно меншими, але практики вшанування ефективнішими порівняно з офіційною моделлю.
Відпрацьований у такий спосіб патерн цілеспрямованої загальнодержавної національної меморіальної політики у 2014–2016 рр. застосовується для увічнення героїв Небесної Сотні чи українсько-російської війни. Рівень системності у відповідних громадських і державних заходах, усестороння
підтримка ЗМІ настільки високі, що навіть відомчі розбіжності стають взаємодоповнюваними. У Національній Гвардії України віддають перевагу більш традиційній політиці "твердої пам’яті". Для увічнення
імен понад 200 загиблих і без вісти зниклих на Сході Україні гвардійців станом на початок 2016 року
відкрито 62 меморіальних та пам’ятних дошки, 8 пам’ятників, 3 стели, 2 меморіали пам’яті, засновано
1 пам’ятну алею та 2 сквери пам’яті, 10 вулиць перейменовано, планується перейменувати ще 13.
Крім того, Укрпошта випустила серію поштових конвертів "Героям слава!" , присвячених загиблим у
ході антитерористичної операції героям України [3].
Міністерство оборони України експериментує з "м’якими", медійними формами комеморіалізації,
серед яких: публікація у центральних та військових друкованих засобах масової інформації аналітичних
матеріалів, статей, інтерв’ю про АТО, розміщення на території обласних центрів рекламних бігбордів,
адміністрування спільнот у соціальних мережах, створення декількох повнометражних документальних
фільмів ("Рейд"), зйомка антипропагандистських телепередач "Секретний фронт", "Цивільна оборона",
"Інсайдер", "Антизомбі" і окремих телесюжетів, трансляція щотижневих радіопрограм [2]. Проблема полягає в невизначеності прикінцевих наслідків цих подій. У будь-якому разі, родичі, друзі, знайомі, котрі
воювали, були на початок 2016 року в 42,8% опитаних українців [8]. Тому дискусії щодо змісту, характеру
та рівня меморіалізації сучасних військово-революційних подій триватимуть ще досить довго.
У системності даної компанії існує тільки один "стихійний" виняток. Масові розстріли активістів
Майдану на початку колишньої вулиці Інститутської сталися в меморіально значущому "місці" – як
пласкою, типово індустріальною геометрією, так і суспільно-політичним насиченням. Тому недаремно
упродовж 2014–2016 рр. офіційні церемонії переносяться на сусідні Софіївську та Михайлівську площі. Безпосередньо Майдан Незалежності вже нині перетворюється на меморіал, незалежно від того,
чи буде створено на ньому музей.
У термінах світ-системного аналізу І. Валлерстайна найближчою "напівпериферією" щойно описаного ядра культурної пам’яті України є практики "покозаченої пам’яті". Цей феномен також є багатошаровим. Його витоки сягають ХІХ ст. Речники національно-культурного відродження (М. Гоголь, Т. Шевченко,
М. Костомаров, П. Куліш) вдавалися до дуже поширених напівреальних-напіввигаданих споминів про славетні козацькі часи і гайдамацький рух, адже більш рані документальні джерела ще належало зібрати й
оприлюднити. Отже, відбувалося, як сказав би Я. Ассман, їх переведення зі стану актуальної, комунікативної пам’яті в пам’ять власне культурну. Першою формою меморіалізації козацтва став топос "свободолюбства", який трансформувався в науково-публіцистичних і літературних працях ХІХ ст. із соціально-станової
характеристики в рису національного українського характеру. Імовірно, через застереження західноукраїнських уніатів-інтелектуалів організаційне оформлення пам’яті про козацтво розтягнулося в часі. Між написанням поеми про "козака" Енея І. Котляревським та створенням присвячених козацтву музейних колекцій
у Катеринославі Д. Яворницьким минуло майже 100 років.
Друга хвиля зацікавленості козацтвом мала місце в 1950–1980-і рр. Тогочасні меморіальні заходи, позаяк впроваджувалися офіційною владою, насправді відігравали роль лише контрпам’яті щодо
активно розбудовуваного в першій половині ХХ ст. постійною визвольною боротьбою модерного простору культурної пам’яті.
Третя хвиля своєрідного покозачення пам’яті перебігала після здобуття Україною незалежності
упродовж 1992–2004 рр. Попри найвищий для першого десятиліття незалежності рівень меморіальної
упорядкованості, без автентичного насичення козацькі постаті, символи, місця та знаки почали перетворюватися на прості симулякри, модні назви, які прикладались з будь-якою метою до будь-яких подій, явищ, артефактів (сосиски "Козацькі").
Лише за каденції президента В. Ющенко (2005–2009) уже облаштовані козацькі пам’ятки набули нового, "державницького" наповнення. Наприклад, у національному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця" в Батурині першочергово відновлено цитадель Батуринської фортеці,
Гетьманський палац, Гетьманську скарбницю, а також споруджено в 2008 р. меморіальний комплекс
пам’яті жертв Батуринської трагедії. Таким чином, пам’ять про козацтво остаточно набула свого raison
d’etre в меморіальному просторі вітчизняної культури. Вона, не змінюючи модерної суті цього ланд-

5

Культурологія

Кислюк К. В.

шафту, спромоглася розширити хронологічні, інституціональні, соціальні обрії його первинного "ядра"
до справді державного масштабу.
Невід’ємною частиною вітчизняного меморіального ландшафту дотепер залишається "радянська" складова. Нині вона зазнає найсуттєвіших трансформацій, які загалом відтісняють її на периферію. Передусім, спостерігаємо повернення меморіалів загиблим у Другій світовій війні до їх автентичного призначення як місць поховань конкретних людей, яке сталося після офіційного переозначення
президентським указом свята Перемоги на День пам’яті та примирення в 2015 році і було сприйняте
значною частиною суспільства. Будівництво православних капличок (наприклад, на меморіальному
комплексі "Висота Конєва" під Харковом), яке практикувалося раніше, виявилося лише типово пострадянським, половинчастим кроком на шляху зміни цього наративу. При цьому деякі традиційно
пов’язані з увічненням подій Другої світової війни меморіальні практики (демонстрація художніх фільмів) та музейні заклади (меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни
1941–1945 років") продовжують функціонувати за інерційними схемами.
Ще більше помітнішим є демонтаж пам’ятних місць, пов’язаних із комуністичним режимом. Покволом часткова декомунізація реалізовувалися впродовж усього періоду незалежності, особливо у
західних регіонах. Поточна політика декомунізації за своїм розмахом, безумовно, є наймасшабнішим
меморіальним заходом періоду незалежності. Перейменуванню підлягає 941 населений пункт, що
становить майже 3% від їх загальної кількості. За 3 місяці 2016 р. офіційно "декомунізовано" приблизно третину назв населених пунктів від запланованого [6].
Унікальність політики декомунізації полягає в тому, що на державному рівні здійснюється діяльність, яка є не предметом суспільного компромісу, а суто національного інтересу, підтримуваного
меншістю громадського загалу та політичного класу.
Насправді, у самій Україні націєцентрична модель пам’яті поділялася кількома поколіннями
радикально налаштованих інтелігентських груп в еміграції, на західноукраїнських землях, у Радянській
і незалежній Україні. Лише після революції Гідності вона отримала відносну перевагу над т. зв. "креольською" моделлю пам’яті, яку поділяли найрізноманітніші соціальні групи, політичні діячі та культурні митці. Для елітних груп зацікавленість у "креольській моделі" пам’яті є достатньо усвідомленою,
прихованою в бажанні зберегти усталену систему експлуатації державної власності, природних ресурсів і бюджетних потоків [4, 68]. Для більшості населення її сутність полягає в пасивному прийнятті наявної ситуації як меншого зла порівняно з перспективою вкрай непевної боротьби за кращу/бажанішу
альтернативу [5, 2]. Авжеж, націєцентрична модель пам’яті здатна винагороджувати лише невеличкою
інтелектуальною рентою. За даними компанії TSN, яка відстежує відповідні тенденції від середини
2014 р., етнонаціональні елементи прикрашають одяг, автівки, будинки й інтер’єри приблизно третини
українців. Понад 70% мешканців України ставляться до цього позитивно або нейтрально. Ці показники
приблизно корелюють з даними різних соцопитувань щодо чисельності українців (у середньому 25%),
готових зі зброєю в руках боронити свою Батьківщину. Найгірше, що таким чином формується замкнене коло, коли егоїзм політичного класу зменшує рівень активності суспільного загалу, а пасивність
більшості українців недостатньо спонукує еліти до орієнтації на національні інтереси.
Ніби осторонь меморіальних мейнстримів перебувають історичні та історико-краєзнавчі музеї
місцевого значення. На нашу думку, слід звернути увагу на крайню неоднорідність цього сегмента вітчизняного меморіального простору, який поєднує якісно різні меморіали: корпоративні (народний музей історії локомотивного депо станції Микитівка Донецької залізниці), літературно-мистецькі та загальнокультурні (музей однієї вулиці – Андріївського узвозу), і лише зрештою, суто місцеві (музей
історії Онуфріївського району, музей історії с. Захарівка). Подібною є ситуація з міською вуличною
скульптурою, де кумедні, казкові, літературно-кінематографічні, комерційно-кітчеві монументи сусідять
із пам’ятками громадянського спрямування. Наприклад, К. Реуцький у Києві спроектував новий ландшафтний сквер на перехресті вулиць Олеся Гончара та Великої Житомирської, котрий прикрасив
скульптурами різних птахів, які уособлюють різні групи київської інтелігенції.
У такій інтерпретації значна частина історико-краєзнавчого нашарування українського меморіального ландшафту (як сільського, так і міського) зміщується з його манівців до центру. Вона має репрезентувати новий, громадянський, а не етнонаціональний модус ідентичності. Давно вже засвоєний
країнами Західної Європи й природно актуалізований в українському багатоукладному суспільстві через зовнішню воєнну загрозу, прийнятний для великої кількості російськомовних українців, цей модус
доти плідно спрацьовуватиме, допоки не підмінятиме собою попередній. Зазначимо принагідно, що
вкрай актуальною для подальших доцентрових трансформацій меморіального простору України ми
вважаємо пошук нових форм його репрезентації, дотичних не традиційній для вітчизняної культури
меморіальній меланхолії, а медіатизованому характеру сучасної культури як такої (пам’ятник галушкам у Полтаві чи асоціювання захисників Донецького аеропорту з "кіборгами").
Насамкінець, уточнимо, що наведені перспективи консолідації культурної пам’яті в Україні діятимуть доволі специфічно для широкої смуги російсько-українського "пограниччя" і на сході, і на півдні
країни, передусім, Харківщини. Слушним є зауваження В. Кравченка, що існування в Слобожанському
регіоні різних ідентичностей взаємно послаблює одна одну [1, 334]. Тож, панування "національногромадянської" моделі пам’яті в українському географічному прикордонні буде значно відноснішим,
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ніж в Україні загалом. Разом із тим, значно помітнішими будуть наслідки меморіальної діяльності регіональних еліт. Так, зміщення до "проукраїнськості" у Дніпропетровську у 2014–2015 рр. сталося завдяки приходу до влади групи ефективних, хоча й не надто чесних, "кризових менеджерів".
Отже, можна стверджувати, що попри поверхневу уривчастість функціонування меморіального
простору української культури у період незалежності, зрештою, завершується розпочата ще ХІХ ст.
його консолідація, прискорюється перехід від механічного поєднання різних хронологічних нашарувань до певним чином структурованої системи. Основою культурної пам’яті України стає комплекс
"місць пам’яті", який включає меморіали суспільно-політичних і культурних діячів та численні пам’ятки,
присвячені козацтву. Усі вони відсилають до державної самостійності та свободолюбності України від
раннього Нового часу. Натомість донедавна найпоширеніший радянський сегмент зміщується на периферію українського меморіального ландшафту.
Прискорення позитивних трансформацій цього простору може бути пов’язане одночасно з імплементацією до нині панівної націєцентричної моделі пам’яті громадянських, гуманістичних змістів та
пошуком більш сучасних форм її репрезентації. Водночас, функціонування меморіального ландшафту
в сучасній українській культурі стикатиметься з недостатньою згуртованістю суспільства навколо
власного меморіального "ядра". Утім, остання проблема може бути вирішена за рахунок проведення
загальнодержавних меморіальних компаній, кількість, системність і масштабність яких у період незалежності невпинно зростають. Для 2000-х рр. ми нараховуємо три такі компанії, пов’язаних із Голодомором, декомунізацією, Революцією Гідності та російсько-українською війною, проти єдиної загальнодержавної компанії середини 1990–2000-х рр., присвяченої козацтву.
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КАУЧСЕРФІНГ ЯК ОСОБЛИВА ФІЛОСОФІЯ МАНДРІВОК
Мета роботи. За довгу історію розвитку людських подорожей склалися своєрідні форми гостинності, які в
новому інформаційному суспільстві, під впливом глобалізації, набувають нового змісту і нових форм. Однією з
таких форм є каучсерфінг (Couchsurfing). Дослідження присвячене культурологічному аналізу каучсерфінга. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний
підхід дає змогу розкрити та піддати аналізу каучсерфінг як соціально-культурне явище і нові відносини у
туризмі. Наукова новизна роботи полягає в тому, що соціокультурне явище каучсерфінгу розглянуте як особлива
форма мандрівок зі своєю філософію та проведене на основі культурологічної та історичної методології. У результаті
дослідження сформульовано теоретичні положення, що відзначаються науковою новизною. Означено, що каучсерфінг
(Couchsurfing) є новою формою гостинності і соціальним явищем, заснованим на довірі, подяці і бажанні допомогти.
Культурологічний аналіз показує, що каучсерфінг базується на колективних практиках, що здійснюються локально, тому важливу роль для нього відіграють соціокультурні особливості конкретної країни. Аналіз історії розвитку каучсерфінгу й ідеології цього явища дозволив прийти до окремих висновків. Висновки. Людина, яка бере участь в Couchsurfing,
шукає альтернативи великомасштабному туристичному досвіду і намагається пізнавати культури, виходячи з локальної точки зору. Автентичний культурний досвід, отриманий через веб-сайт, а потім особисто, може перерости в довічну
дружбу, і є новою можливістю для людей. Отже, змінюється сама функціональна наповненість практик туризму, що
свідчить про виникнення у широкого кола людей нових потреб, які не задовольняються в рамках класичного туризму.
Ключові слова: каучсерфінг, гостинність, колективна практика, туризм, гостьова мережа, довіра.
Божко Любовь Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент Харьковской государственной академии культуры
Каучсерфинг как особая философия путешествий
Цель работы. За долгую историю развития человеческих путешествий сложились своеобразные формы гостеприимства, которые в новом информационном обществе, под влиянием глобализации, приобретают новый смысл и
новые формы. Одной из таких форм является каучсерфинг (Couchsurfing). Исследование посвящено культурологическому анализу каучсерфинга. Методология исследования заключается в применении сравнительного, историкологического методов. Указанный методологический подход позволяет раскрыть и подвергнуть анализу каучсерфинг
как социально-культурное явление и новые отношения в туризме. Научная новизна работы заключается в том, что
социокультурное явление каучсерфинга рассмотрено как особая форма путешествий со своей философией, проведенное на основе культурологической и исторической методологии. В результате исследования сформулированы
теоретические положения, отличающиеся научной новизной. Отмечено, что каучсерфинг (Couchsurfing) является новой формой гостеприимства и социальным явлением, основанным на доверии, благодарности и желании помочь.
Культурологический анализ показывает, что каучсерфинг базируется на коллективных практиках, осуществляемых
локально, поэтому важную роль для него играют социокультурные особенности конкретной страны. Анализ истории
развития каучсерфинга и идеологии этого явления позволил прийти к отдельным выводам. Выводы. Человек,
который участвует в Couchsurfing, ищет альтернативы крупномасштабному туристическому опыту и пытается познавать культуры, исходя из локальной точки зрения. Аутентичный культурный опыт, полученный через веб-сайт, а затем
лично, может перерасти в пожизненную дружбу и является новой возможностью для людей. Таким образом, меняется
сама функциональная наполненность практик туризма, свидетельствует о возникновении у широкого круга людей
новых потребностей, которые не удовлетворяются в рамках классического туризма.
Ключевые слова: каучсерфинг, гостеприимство, коллективная практика, туризм, гостевая сеть, доверие.
Bozhko Liubov, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kharkіv State Academy of Culture
CouchSurfing as a special philosophy of travel
The purpose of the work. Over the long history of development of human travel there has developed a specific
form of hospitality, which acquires a new meaning and new forms in the new information society under the influence of
globalization. One of such forms is CouchSurfing. The research is dedicated to cultural study of CouchSurfing. Research
methodology consists in the use of comparative, historical and logical methods. Specified methodological approach
allows to reveal and to analyze CouchSurfing as a social and cultural phenomenon and new relations in tourism.
Scientific novelty of work consists in the fact that the socio-cultural phenomenon CouchSurfing is considered as a
special form of travel with its philosophy, conducted on the basis of cultural and historical methodology. As a result of the
research theoretical principles characterized by scientific originality are formulated. It is noted that CouchSurfing is a new
form of hospitality and social phenomenon, based on trust, gratitude and desire to help. Cultural analysis shows that
CouchSurfing is based on collective practices implemented locally, therefore an important role is played by the sociocultural features of a specific country. The analysis of the history of CouchSurfing and the ideology of this phenomenon
has allowed to come to certain conclusions. Conclusions. The person who participates in Couchsurfing seeks
alternatives to large-scale tourism experience and tries to learn the culture on the basis of the local point of view.
Authentic cultural experience obtained through the Web site, and then personally, can grow into a lifelong friendship and
is a new opportunity for people. Thus, functional content of tourism practices itself is changing, indicating the occurrence
of new needs for wide circle of people, who are not satisfied within the frameworks of classical tourism.
Keywords: CouchSurfing, Hospitality, group practice, tourism, guest network, trust.
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Актуальність теми дослідження. Провідну роль в культурному світі відіграє безпрецедентна
мобільність людини, що супроводжує сучасні процеси глобалізації. Самі процеси глобалізації нівелюють
відмінності багатоваріантного життя існуючих культур, стандартизують різноманіття культурних практик
людини, уніфікують стилі повсякденності. Водночас усю інтелектуальну історію людства пронизує цікавість до пізнання інших можливостей світу людських відносин, способів співіснування людей, тобто пізнання повсякденності і смислів інших культур. Цікавість як іманентно притаманна людині пошукова активність пересилювала страх перед невідомим, змушувала розривати коло повсякденності власного
існування і долати кордони багатьох культурних просторів. Знання про можливі конфігурації світу культури людина одвічно здобувала в подорожах. Подорож стала відправною точкою на шляху пізнання. За
довгу історію розвитку людських подорожей склалися своєрідні форми гостинності, які в новому інформаційному суспільстві під впливом глобалізації набувають нового змісту і нових форм. Однією з таких
форм є каучсерфінг (Couchsurfing). Це соціальне явище, засноване на довірі, подяці і бажанні допомогти, і кількість людей, які приймають участь у цій спільноті, з кожним роком зростає.
Звісно, що такий соціальний феномен не міг залишитися поза увагою науковців [14; 16; 18; 19].
Теоретичний інтерес, перш за все, викликають питання економічних і соціальних моделей відносин
обміну, що лежать в основі каучсерфінгу; впливу на нього ринкових відносин. Практична проблема
полягає у визначенні того, як змінюється гостинність під впливом інноваційних технологій, а також у
формуванні низки корисних порад як початківцям цієї спільноти, так і досвідченим каучсерферам.
Більша частина літератури по каучсерфінгу зосереджена на вивченні онлайн-співтовариства
Couchsurfing. Лаутербах [14, 347] стверджує, що мережа Couchsurfing відображає високий ступінь
взаємодії, котрий дозволяє людям поручитися один за одного. Онлайн-платформа Couchsurfing реалізує систему репутації, яка включає особисті рекомендації (від серферів і хостів один до іншого), фізичну перевірку і підтвердження. Розен з однодумцями [18, 1-18] дослідили, як використання інтернетресурсів, мереж, таких, як couchsurfing.com, може генерувати довіру, почуття належності до спільноти,
а також заохочувати до особистої зустрічі. Потребує дослідження і культурологічний аспект каучсерфінгу як форми гостинності, що об’єднує в собі такі соціальні явища, як дарообмін, мотивацію до участі в цій практиці, цінності, які об’єднують каучсерферів, і довіру – фактори, які й дозволяють сучасній
людині успішно адаптуватися в мінливому соціальному житті.
Мета дослідження – культурологічний аналіз каучсерфінгу як соціально-культурного явища і
нових відносин у туризмі.
Виклад основного матеріалу. Глобальний розвиток відчутно змінив соціокультурну сферу суспільного життя, адже саме явище культури складно піддається регулюванню ззовні. Відповідно до
точки зору П. Бергера, індивідуалізація є аспектом, що зачіпає всі сфери культурної глобалізації, адже
саме це явище сприяє незалежності індивіда від традицій і звичаїв спільноти. Візуальним прикладом
становлення глобальної культури слугують засоби поширення культури масової, які змінюють систему
цінностей і поведінку людей. П. Бергер виділяє чотири види рушійних сил культурної глобалізації: масова культура, ділова еліта, академічна культура і міжнародні соціальні рухи [1, 128].
Всі перераховані сили використовують інфокомунікаційні технології, провідна роль в яких відведена мережі Інтернет як засобу забезпечення глобальної діяльності. Інтернет сприяє появі нової
форми соціальної солідарності людей у віртуальному просторі. Відбувається зміна основ громадянської активності індивідів, які, об’єднуючись в різні спільноти, претендують на глобальність. В якості
яскравого прикладу прояву глобального громадянського суспільства можна привести міжнародну мережу гостинності Couchsurfing. Мережа позиціонується як місце соціальної взаємодії і ефективний засіб пошуку безкоштовного житла на час подорожей. Успішність соціальної мережі обумовлена створенням численних взаємодій людей по всьому світу, переносячи їх з віртуального середовища в
реальний простір. Спільнота каучсерферів є інституціоналізованою неформальною практикою в сфері
гостинності, яка дозволяє соціалізувати людей в будь-якому місці планети.
Аналізуючи явище каучсерфінгу, слід звернути увагу на поняття "гостинність". В соціальноантропологічному контексті "гостинність" − це явище, що сприяє встановленню соціальних відносин і
підтримці готових зв’язків між тими, хто приймає гостя (хостом) і тим, хто зупиняється в гостях (гість).
Основою гостинності в антропологічному контексті є обмін на безоплатній основі [3, 27]. Гостинність в
комерційному контексті − це соціальне явище, що має на увазі комерціалізацію традиційних взаємин
хоста і гостя і формування відносин на основі займаних в суспільстві соціальних статусів [11]. Молз і
Белл визначають гостинність як якийсь комерційний проект, економічну активність, що включає послуги готелів та інші туристичні сервіси [10; 15]. При цьому сам туризм, на думку того ж Коена, це вид комерціалізованої гостинності.
Couchsurfing базується на колективних практиках, що здійснюються локально, тому важливу
роль для нього відіграють соціокультурні особливості конкретної країни.
Мережа Інтернет є простором, де формується єдина концепція сприйняття дійсності для членів певної спільноти. Г. Рейнгольд у праці "Віртуальна спільнота" писав про виникнення в Інтернеті
нової форми солідарності в спільнотах, які об’єднуються навколо спільних цінностей та інтересів [17,
134]. Все це можна вважати підставою для формування особливої ідентичності учасників спільноти, як
і зазначав А. Турен [7].
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Історія каучсерфінгу починається в 2000 р. Тоді засновник майбутнього сайту Сouchsurfing,
американець Кейсі Фентон, не маючи достатньо грошей на готель в Ісландії, куди він збирався їхати,
розіслав близько 1500 листів ісландським студентам з проханням про допомогу з проживанням (виписки). Незабаром він знайшов своїх перших "хостів" (людей, які вписують у себе − сленг каучсерферів), що погодилися не просто надати нічліг, а й показати місто. Ця подорож стала початком довгої
роботи над онлайн-сервісом, який мав відкрити можливість подібних пригод і для інших людей. У січні
2004 р. couchsurfing.org став доступний всім бажаючим.
До 2011 р. Couchsurfing був некомерційною організацією, зареєстрованою на території штату
Нью-Гемпшир в США. Сайт удосконалювався, багато в чому завдяки роботі волонтерів. У 2011 р. статус організації був змінений на B-corporation. Цей статус має на увазі, що цілями організації є як створення користі для суспільства, так і отримання прибутку її власниками. За твердженням власників організації, перехід до нового статусу викликаний тим, що статус некомерційної організації не дозволяє
досить гнучко нею керувати [12].
На сьогодні Couchsurfing (CS) − одна з найбільших гостьових мереж і об’єднує більше 9 мільйонів чоловік в 246 країнах [2]. Основними користувачами сайту Сouchsurfing.org. є молодь 18-30 років. Існують і інші паралельні мережі гостинності, такі як HospitalityClub.org, GlobalFreeloaders.com,
Tripping.com. BeWelcome.org, Globalfreeloaders.com. У російськомовному секторі: Академія вільних
подорожей, Будинок для всіх тощо.
Couchsurfing займає унікальну нішу в інтернет-спільнотах, оскільки його взаємодії відбуваються як
онлайн, так і офлайн. Масштаб і успішність функціонування даної мережі обумовлений тим, що вона, по
суті, продукує численні соціальні інтеракції між незнайомцями і переносить їх з віртуального світу в світ
реальний, відтворюючи так основи гостинності в його антрополого-соціологічному понятті [11; 15].
Вся ідеологія Couchsurfing ґрунтується на інтересі учасників спільноти до подорожей і взаємодопомозі. Прагнення подорожувати має на увазі наявність певних цінностей і установок, таких, як значимість пізнання нового, відкритість і солідарність. У зв’язку з цим, відбувається формування певної
колективної ідентичності каучсерфера. "Колективна ідентичність як процес опосередкована тим самим
мережею активних відносин між акторами, які взаємодіють, вступають в комунікацію, впливають один
на одного, домовляються і приймають рішення" [15]. Важливо підкреслити, що без Інтернету не могла
б з’явитися ні сама мережа гостинності, ні ідентичність, заснована на причетності людей до
Couchsurfing. У будь-якій соціальній мережі існує можливість, згідно Д. Келнер, вільного вибору своєї
ідентичності: "... ідентичність стає грою за вільним вибором, театральною виставою свого Я" [13, 158].
Ідентичність каучсерфера складається з двох елементів: його самопрезентації у власному профілі і
тих відгуків, які залишили про нього інші суб’єкти мережі. У Couchsurfing відбувається конструювання
мережевої космополітичної ідентичності. Безліч учасників спільноти називають себе "громадянами
світу". На думку Г. Міненкова, космополітична перспектива пов’язана перш за все з уявою альтернативних способів життя і раціональностей, що включає інакшість [4, 40].
Люди з абсолютно різними фінансовими можливостями є рівноправними членами спільнот подібного роду. Це і 18-річний студент, який живе з батьками, і 60-річний пенсіонер, який відкриває двері
своєї вілли на Середземному морі, і успішний бізнесмен з величезною квартирою в центрі Парижа або
група художників, що живуть комуною десь на околиці. В учасників немає обмежень за статтю та віком, національною та расовою приналежністю, фінансовим становищем і сексуальною орієнтацією. Їх
всіх об’єднує прагнення подорожувати, пізнавати цей світ, знайомитися з новими людьми, залишаючи
свій будинок, або ж запрошуючи в нього весь світ. Безумовно, трапляються винятки, але вони, скоріше, носять разовий характер і ніяк не належить до ідеї подібних організацій.
Місією каучсерфінга є "створення надихаючого досвіду" [12]. Ідея полягає в тому, щоб активізувати міжкультурний обмін і спілкування людей в дружній неформальній обстановці. Це дає можливість реалізувати природне бажання дізнаватися щось нове, обмінюватися досвідом в різних сферах
життя. В тому числі, завдяки такому спілкуванню людей з різних країн, представників різних культур і
національностей, вони мають можливість поглянути на більшість міжнародних проблем з різних сторін, навчитися толерантності.
Сервіси обміну гостинністю є нагодою, коли довіра між користувачами стає необхідною умовою існування онлайн-спільноти, оскільки репутація людини враховується при організації зустрічі та
проживання. Подібно до інших веб-сервісів, пов’язаних з реальною взаємодією, засновники
Couchsurfing приділили особливу увагу організації довіри як наріжному каменеві у спілкуванні між
учасниками спільноти.
Довіра, на думку Фреік, дає можливість операціонального визначення і емпіричного вимірювання довіри з двох основних позицій: очікування та ставки [9, 10-18]. Моос, розглядаючи поняття довіри, пропонує свою фундаментальну тріаду дарообміну "дарувати − приймати дар – віддарювати" і
зазначає, що не існує одностороннього прояву альтруїзму, акт дару запускає низку механізмів, що
скріплюють акторів [5, 81]. При цьому дарунок, що не вимагає відповіді, − це явище, спрямоване не на
встановлення відносин обміну, а на його припинення [6, 33-38].
Участь в співтоваристві передбачає повну відмову від віртуальної анонімності, існуючої в рамках багатьох онлайн-сервісів. У кожного учасника є публічний профіль, в якому можна знайти як осо-
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бисту інформацію, так і відомості про те, чи можна йому довіряти. Такого роду відомості засновані на
добре продуманій системі відгуків, які не можна видаляти. Формування довіри до каучсерфера повністю здійснюється в рамках інтернет-платформи, і сформований рівень довіри до конкретного учасника
під час онлайн-взаємодії буде перенесений в контекст реального спілкування. Істотної зміни в рівні
довіри під час взаємодії віч-на-віч не відбувається, завдяки тому, що існують так звані "точки заходу"
довірчих відносин, рівні між собою на всіх етапах інтеракції [8].
Отже, учасники інтернет-платформи couchsurfing.org не розглядають практики, пов’язані з цією
платформою в термінах ризику і небезпеки, апелюючи до узагальненої довіри і системи взаємодії,
сформованої очікуваннями учасників спільноти.
Перебуваючи в умовах невизначеності, каучсерфери схильні вдаватися до неформальних методів її зниження, таких, як вибудовування довірчих мереж. Стратегії поведінки учасників платформи,
на думку дослідників цього явища, будуть побудовані на основі поняття інформаційної взаємодії, роботи і пошуку інформації, порівнювання її з інформацією про інших користувачів (вибираючи найбільш
підходящого каучсерфера для конкретної інтеракції), перевірки достовірності.
Так, надійними критеріями вибору підходящого каучсерфера є:
− наявність позитивних відгуків як від "серверів", так і від "хостів";
− кількість здійснених поїздок в рамках каучсерфінгу;
− факт верифікації користувача (платна послуга, яка полягає в перевірці учасника менеджерами сайту і відповідної "пташки" в профайлі учасника);
− захоплення, життєві цінності, релевантні для кожного учасника індивідуально (хтось любить
галасливі компанії, а хтось віддасть перевагу спокійно посидіти ввечері за столом).
Ненадійними індикаторами у виборі каучсерфера виступають:
− відсутність докладної особистої інформації (в тому числі – фотографій);
− наявність декількох негативних відгуків (причому 1-2 негативних відгуки, ймовірно, не вплинуть на виключення каучсерфера зі списку можливої інтеракції);
− час того, коли користувач останній раз був активний на сайті (якщо учасник був активний
більше тижня тому, найімовірніше, він не відповість на запит);
− час того, як довго користувач зареєстрований на сайті (з "новачками" серфер або хост буде
вести себе більш обережно, але передбачається, що наявність цього факту не вплине на виключення
кандидатури зі списку потенційної взаємодії) [8].
Існують мобільні додатки Couchsurfing для пристроїв на базі Android і iOS. Функціональність
додатків охоплює пошук людей і ведення листування. Додатки синхронізують повідомлення з бази
Couchsurfing і зберігають їх на мобільному пристрої, що дозволяє звертатися до них за відсутності інтернету.
Для публічного спілкування на сайті використовується форум, розбитий на групи. Група включає в себе учасників, об’єднаних чимось загальним: географічним положенням, інтересами тощо.
У багатьох великих містах різних країн є так звані Амбасадори (Ambassadors) − члени спільноти, які активно сприяють розвиткові спільноти. До завдань Амбасадора входить вітання нових членів
спільноти, організація зустрічей та інших подій, модерування форуму тощо. У великих містах також
періодично проводяться зустрічі членів Couchsurfing. На них приходять як місцеві каучсерфери, так і
гості міста. Крім того, проводяться великі "зльоти" каучсерферів. Такі події дозволяють не тільки добре
провести час, а й познайомитися з іншими членами спільноти, як зі свого міста, так і з інших місць, дізнатися про культуру інших країн, цікаві куточки світу, особливості подорожей в тому чи іншому регіоні
світу. Відтак каучсерфінг є стилем життя для певної категорії населення.
Каучсерфери в своєму суб’єктивному сприйнятті проводять межу між своїм співтовариством і
туристами або спільнотами туристів (за аналогією з спільнотами споживачів) на підставі соціальних
маркерів, за якими стоять протилежні для даних груп цінності. За практиками туризму, на думку каучсерферів, стоять егоїстичні і економічні цінності (раціональність, закритість, індивідуалізм), в основі
каучсерфінгу лежать духовні і нематеріальні цінності (альтруїзм, відкритість, колективізм).
Основний виграш каучсерфінга і спільного споживання в цілому − живе спілкування. У магазинах, ресторанах і готелях ти отримуєш безликий стандартний сервіс, а в світі спільного споживання −
за кожною річчю або послугою стоять живі люди. Людський фактор, який так довго і старанно виключали з усіх бізнес-процесів, дуже потрібен в сучасному світі, де людина самотня серед натовпу собі
подібних.
Як і в будь-якому соціальному зв’язку, каучсерфери, як господарі, так і гості, повинні знати і розуміти норми і ролі, які вони грають один з одним в обстановці Couchsurfing. Норми можуть мати на
увазі соціальні відносини схвалення і несхвалення, і те, що прийнятно, а що ні, в суспільстві або групі.
Людина, яка бере участь в Couchsurfing, шукає альтернативи великомасштабному туристичному досвіду і намагається пізнавати культури, виходячи з локальної точки зору. Не отримуючи достатнього задоволення від простого фотографування архітектури або відвідування популярних туристичних кафе, каучсерфер формує спогади і емоційні зв’язки з незнайомим місцем через досвід
спілкування з корінними жителями цього місця. Мандрівник перестає задовольнятися фотографіями і
споживчими товарами з цього міста в якості маркерів часу. Замість цього, він бере з собою дружбу і
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спогади, які емоційно з’єднують його з цим місцем. Емоційні спогади про отримане спілкування і взаємодію, допомагають осмислено завершити і засвоїти отриманий досвід.
Каучсерфінг досить нове поняття для наших туристів. Проте каучсерферів з країн СНД стає
все більше і більше на просторах відомих сайтів. Це не тільки студенти та малозабезпечені громадяни, а й цілком заможні і дорослі люди. Каучсерфінг для них − це не гонитва за безкоштовним житлом в
поїздках за кордоном, це, перш за все, спілкування, знайомство з новими людьми, а також вдосконалення знання мови і просто море нових емоцій самостійної подорожі. Окрім базового міжнародного
проекту, є й окремі національні каучсерферські ініціативи. Так, в Україні розвивається Shuffle.in.ua –
"Перша українська мережа гостинності". Каучсерфінг по-українськи має свої особливості: він орієнтований винятково на внутрішній український туризм і є простішим та доступнішим порівняно з міжнародним аналогом. На думку засновника українського сайту, перспективи внутрішнього каучсерфінгу
дуже великі.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснено комплексне дослідження каучсерфінгу в контексті глобалізаційних процесів як історико-культурного феномену і нової практики гостинності і туризму, проведене на основі культурологічної та історичної методології. У результаті
дослідження сформульовано теоретичні положення, що відзначаються науковою новизною.
Висновок. Підводячи підсумок, можна зазначити, що тема Couchsurfing дуже актуальна в наш
час, тому що місією даного проекту є, перш за все, "участь у створенні кращого світу". І це націлює
людей на трансляцію кращих зразків своєї культури в глобалізований соціум і змушує зробити щось
значуще під час їхнього існування в цьому світі. Автентичний культурний досвід, отриманий через вебсайт, а потім особисто з людиною, що може перерости в довічну дружбу, є новою можливістю для людей. Відтак змінюється сама функціональна наповненість практик туризму, що свідчить про виникнення у широкого кола людей нових потреб, які не задовольняються в рамках класичного туризму.
Соціальне явище Couchsurfing підіймає важливі питання про туризм і подорожі в ХХІ столітті.
Необхідні подальші дослідження, щоб визначити місце, займане Couchsurfing в сферах глобалізації і
модернізму. Зокрема, дослідження повинні оцінити життєздатність CouchSurfing як форми "альтернативного туризму" в нинішню епоху. Додаткові дослідження могли б порівняти Couchsurfing з іншими
нетрадиційними видами подорожей. Також необхідні дослідження соціально-культурних причин, що
змушують брати участь в Couchsurfing людей з різних країн і культур.
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ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ВІРМЕНСЬКОГО ЗБРОЯРСТВА В УКРАЇНІ
Мета роботи - показати специфіку історичного розвитку в Україні одного з основних видів художніх ремесел вірмен – зброярства - та проаналізувати проблеми наукового дослідження даної теми. Особливу увагу приділено питанням атрибуції зброї вірменських майстрів. Методологія дослідження включає використання методів
історичного аналізу та синтезу, а також методу інтерпретації. Наукова новизна полягає в обґрунтованій постановці проблеми вивчення специфіки вірменського зброярства в Україні як оригінального феномена та виокремленні основних проблем у цій сфері. Висновки. Проблеми дослідження пов’язані з історичною долею вірмен,
більшість яких жила і працювала в діаспорі, тоді як зброю найчастіше атрибутують за країною виготовлення. Тому
з історичних документів відомо багато імен вірменських зброярів, однак не відомими залишаються атрибутовані
взірці їхньої роботи, а відтак – характерні стильові особливості певного майстра.
Ключові слова: атрибуція, вірмени, зброя, зброяр, клеймо, меч, порохівниця, рушниця.
Гаюк Ирина Яковлевна, кандидат философских наук, доцент кафедры менеджмента искусства
Львовской национальной академии искусств
Исторические особенности развития армянского оружейного дела в Украине
Цель работы – показать специфику исторического развития в Украине одного из основных видов
художественных ремесел армян – оружейного дела - и проанализировать проблемы научного изучения данной
темы. Особое внимание уделено вопросам атрибуции оружия армянских мастеров. Методология исследования
включает использование методов исторического анализа и синтеза, а также метода интерпретации. Научная
новизна состоит в обосновании необходимости изучения специфики армянского оружейного дела в Украине как
оригинального феномена и определении основных проблем в данной области. Выводы. Проблемы исследования в этой сфере связаны с историческими судьбами армян, большая часть которых жила и работала в диаспоре, тогда как оружие, как правило, атрибутируют по стране изготовления. Поэтому из исторических документов
известны имена многих армянских оружейников, однако неизвестны атрибутированные образцы их работы, следовательно – характерные стилевые особенности конкретного мастера.
Ключевые слова: армяне, атрибуция, клеймо, меч, пороховница, оружие, оружейник, ружье.
Hayuk Iryna, PhD, Associate Professor of art management department of Lviv National Academy of Arts
Historical features of the development of Armenian arms manufacturing in Ukraine
The purpose of the research. The main task of the article is to show the specificity of historical development of
one of the principal types of art crafts of Armenians in Ukraine – arms manufacturing and to study problems of scientific
research of this subject. The special attention is given to the questions of attribution of the weapon made by Armenian
craftsmen. The methodology of research includes methods of historical analysis and synthesis and also a method of
interpretation. Scientific novelty of the research consists in substantiation of necessity to study the problem of the
specificity of the Armenian arms manufacturing in Ukraine as an original phenomenon. Conclusions. Problems in this
sphere are connected with historical destiny of Armenians. Most of Armenian artisans lived and worked in Diaspora, at
the same time weapons are usually attributed to the country of their manufacture. Therefore, names of many Armenian
armourers are known from historical documents, but the concrete samples of their work are unknown, and as a result,
characteristic style features of the work of a concrete master are also unknown.
Keywords: Armenians, attribution, firearm mark, gunsmith, powder flask, sword, weapon, gun.

Актуальність теми дослідження. Виробництво зброї віддавна належало до провідних напрямів
вірменської виробничої та художньої діяльності. Проте на сьогодні цілісне наукове дослідження як історії вірменських зброярень в Україні, так і прикладної специфіки зброї виробництва вірменських майстрів відсутнє. Такий стан речей став, в свою чергу, причиною відсутності ґрунтовних досліджень і
кваліфікованої наукової атрибуції експонатів східної зброї в музейних колекціях України. Тому мета
дослідження – показати специфіку історичного розвитку в Україні одного з основних видів художніх
ремесел вірмен – зброярства та виокремити головні проблеми наукового дослідження даної теми.
Виклад основного матеріалу. Робота з фондами зброї в музеях і паралельне вивчення поодиноких досліджень щодо вірменського зброярства поза межами України засвідчили, що проблема атрибуції зброї вірменських майстрів не лише маловивчена, а й надзвичайно гостра. Обставини, що ускладнюють вивчення, аналогічні з дослідженнями більшості інших груп експонатів вірменської культури.
Значна кількість вірменських майстрів жила і працювала в діаспорі, а зброю найчастіше атрибутують
за країною виготовлення. Відповідно зброя, атрибутована, зокрема, як турецька, перська чи грузинська, може бути виготовлена вірменськими майстрами й у вірменських зброярнях. Дуже часто місце
походження експонату в музейних описах взагалі не конкретизоване, наприклад, "східна зброя".
© Гаюк І. Я., 2016
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Тоді як визначення виробів навіть як "кавказьких" надто широке, адже існують чітко визначені різновиди кавказької зброї – черкеська, осетинська, кубачинська, аварська, лакська, грузинська, вірменська
тощо. Та й серед закавказької зброї (до якої відноситься, зокрема, вірменська) виділити зброю вірменських виробників часто неможливо, оскільки, на думку провідного фахівця зі зброї народів Кавказу
Е.Г. Аствацатурян, зброя, виготовлена вірменськими майстрами (за винятком такої, на якій є клеймо
майстра або вірменські написи), мала однакову з грузинськими форму та орнаментику, а написи на ній
могли бути грузинською, арабською, турецькою й іншими мовами [1, 10]. І хоча за додатковими ознаками – формою клинка, формою та оздобленням руків’я та піхов – можна встановити місце виготовлення клинка, та часто один майстер, за бажанням замовника, міг виготовляти клинки різної форми.
Після російсько-перських та російсько-турецьких війн першої пол. ХІХ ст. Кавказ і Закавказзя
були включені до складу Російської імперії. Всі закавказькі землі утворили Закавказький край, згодом
поділений на Тифліську, Кутаїську, Еріванську, Єлисаветопольську та Шемахінську (з 1859 р. – Бакінську) губернії та Карський округ. Адміністративним центром краю став Тифліс, найбільше на той час
місто Закавказзя (в 1848 р. налічував бл. 30 тис. населення, тоді як Єлисаветополь, Ахалцих, Шуша,
Ерівані – бл. 12 тис., а Нахічевань, Телаві, Баку – лише по 4-7 тис.). У ХІХ ст. місто було одним з найбільших виробників зброї на Кавказі, однак зброярами тут найчастіше були місцеві вірмени, рідше –
грузини. Вірменські майстри працювали в багатьох містах Грузії та Східного Закавказзя. Згідно з архівними даними, в 1842-1917 рр. на Закавказзі з 454 зброярів 237 були вірменами, з 3405 серебрянщиків вірмен – 1579 ос. [1, 326- 357].
Слід також враховувати, що точно визначити етнічну приналежність майстрів за прізвищами не
завжди можливо: часто прізвища вірменських майстрів записували на російський лад. Так, найвідомішими тифліськими зброярами першої пол. ХІХ ст. були вірменська родина Єлізарових (Еліарових) та
вірменин Йосиф Попов (Осип Папов). Старший син Геурка Еліарова Кахраман був визнаний найкращим зброяром Тифліса в 1828 р. [1, 396]. Написи на виробах вірменських майстрів також могли бути
арабською, турецькою, грузинською мовами, навіть мусульманського змісту: наприклад, на шаблі роботи Геурка написано "Работал Кеурк" та "Нема героя, крім Алі, нема меча, крім Зульфакара", на
шаблі роботи Епрема Еліарова напис "Епрем Якорович Еліароф" зроблено арабськими літерами.
"Старовинний тифліський зброяр" вірменин Йосиф Попов, згідно з різними даними, вважався в 30-х
роках ХІХ ст. найкращим майстром зброярної справи, успадкованої в його родині "з часів царів грузинських…" [1, 398-401]. Отже, визначення "зброя тифліських майстрів" зовсім не тотожне терміну "грузинська зброя". За даними Е. Аствацатурян, якщо аналізувати за іменами релігійно-національний
склад тифліських зброярів ХІХ ст., вимальовується така картина: 80 вірмен, 10 грузинів, 9 мусульмантифлісців, 8 дагестанців, один мусульманин – перс, двоє росіян; у 29 майстрів національність встановити не вдалося, оскільки імена могли належати однаково як грузинам, вірменам та мусульманам.
Серед майстрів, які прикрашали зброю (серебрянщики), головне місце посідали вірмени та грузини.
Загалом аналогічна ситуація була характерна для всього Закавказького краю.
Головною ознакою для виокремлення закавказької вогнепальної зброї стає прикрашання срібних деталей – обоймиць та накладок. Стволи були зазвичай виконані зі сталі або букетного дамаску та
прикрашені стилізованим рослинним орнаментом. Іноді на них зустрічаються грузинські або вірменські
написи. В орнаменті переважають симетричні та несиметричні стебла-в’юнки з листочками, розетками, бутонами, виконані неглибоким гравіруванням та черню. Важливим моментом для визначення закавказької зброї є прикрашання ложа, де широко використовувалася інкрустація з кістяних та перламутрових вставок різноманітної форми – ромбиків, кружочків, ялинок, а також з кружочків, складених з
кістяних та рогових трикутників, що часто вживалося у близькосхідній інкрустації, зокрема, турецької
зброї. Кинджали, рушниці та кремінні пістолети такого типу зберігаються у фондах Національного музею історії України [2, 238-239].
Стосовно вогнепальної зброї для нас цікавішим є інше: в XVI-XVII ст. на Кавказі ця зброя була
привозною, і переважали т.зв. "кримські" стволи. В 2-ій пол. XVIII ст. французький консул у Кафі Карл
Пейсонель повідомляв, що з Криму до Черкесії через Тамань із 1750 по 1760 р. щорічно ввозилося
"1000 ружейних стволів з Бахчисараю". І. Джорджадзе пояснював це тим, що завіз зброї, зокрема, європейської, йшов через Крим. Однак, на думку Е. Аствацатурян, наявність "кримських" рушниць у всіх
народів Північного Кавказу і завіз напівфабрикатів з Бахчисараю свідчать не лише про роль Криму в
транзитній торгівлі, а й про самостійне місцеве виробництво [1, 372].
Кримські стволи мають мають восьмигранну або круглу форму, біля казни потовщені до 27-29
см., до дула поступово звужуються до 19-22 см. Круглі стволи мають біля дула невеликі розтруби 2-3
см. Довжина стволів коливається від 95,5 до 119 см, переважає розмір в 112-114 см. Всі стволи мають
7 або 8 гвинтових нарізів. На більшості стволів рушниць по одному клейму, на деяких – по два: одне –
на середній грані перед вершиною серед орнаменту п’ятигранної, рідше листоподібної форми – це
ім’я майстра- ствольщика; друге клеймо листоподібної форми з написом "імтіхан" (випробувано) вибите на боковій грані біля приціла. Це клеймо широко вживалося в Османській імперії. Е. Аствацатурян
зазначає, що "однотипність прикрас та написів, спорідненість датувань та клеймо "імтіхан"... наводять
на думку про існування якогось єдиного потужного центру з налагодженим виробництвом... Якщо наше
припущення щодо кримського походження стволів справедливе, то таким центром міг би бути Бахчи-
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сарай" [1, 76-77]. Окрім цього, згідно зі свідченнями Пейсонеля, з Бахчисарая та Кафи до Черкесії
привозили від 2 до 3 тис. сідельних ленчиків, з Карасу (Карасубазара) – 2-3 тис. тебінків, з Бахчисарая
та Ахмедшида (Симферополя) – бл. тисячі пар стремен, 3-4 тис. кінних вуздечок, 4 тис. підків, 10 тис.
одиниць кримського червоного, жовтого та чорного сап’яну. Француз зазначав, що в Криму чудово виготовляють дуже зручні, гнучкі та дешеві татарські сідла, велику кількість яких щороку вивозять до
Черкесії, Молдавії та Валахії [8, 185-187/194]. Сідла такого зразку зберігаються у Львівському історичному музеї. Окрім цього, в його фондах є декілька чепраків, кінських попон та чохлів, атрибутованих як
східні або турецькі, частина яких може також бути роботою вірменських майстрів [2, 241].
Свідчення Пейсонеля та припущення Е. Аствацатурян підтверджують дослідження кримських
вчених. Згідно з даними М. Ніколаєнко, традиційними центрами кримських ремесел до ХІХ ст. включно
були міста Бахчисарай, Карасубазар, Євпаторія – давні й одні з найбільших осередків вірмен Криму. В
1825 р. таврійський губернатор Д. Наришкін повідомляв у Санкт-Петербург, що тут є ремісничі майстерні – шкіряні, сідельні та інші. "Значне місце у господарському житті губернії посідала продукція
шкіряного та сап’янного виробництва...., якість виробів яких була високою. Особливо цінувався
сап’ян..." [7, 63-70]. Тобто, йдеться про промисли, в яких вірмени здавна утримували ключові позиції в
різних куточках світу.
П.С. Паллас під час подорожі по Криму в 1793-1794 рр. налічив у Бахчисараї 13 шкіряних мануфактур, а щодо Карасубазара зауважив, що "тут живе багато ремісників та є багато сап’янних та
інших шкіряних манкуфактур, а також миловарених, свічних та інших, а також майстерень цеглярів,
черепичників та інш.". Писав П. Паллас і про зброярів, які виготовляли, окрім холодної зброї ("особливої уваги заслуговують шпажні майстри в Бахчисараї"), "дуже високої якості рушниці", які надзвичайно
високо цінувалися у всій Оттоманській імперії [7, 63-70].
Існування у Бахчисараї потужного центру з виробництва зброї є цілком ймовірним, як і те, що
не останню роль у ньому відігравали вірмени. Зокрема, в рукописі Матенадарану № 8815 (л. 28 зв.)
згадується, що в 1-ій чверті XVIII ст. зброяром кримського хана Аламат-Гірея був "родич… ТерМаркоса... непереможний Маркос ага магдесі..." [6, 51]. Однак сьогодні це припущення ґрунтується
більше на історичних закономірностях розвитку вірменської культури та на порівняльному аналізі життя вірмен Криму та України загалом, а також на опосередкованих даних, аніж на прямих документальних джерелах та пам’ятках культури.
Зазвичай вірмени були задіяні як у виробництві зброї, так і в торгівлі нею. Сумнівно, щоб активне постачання кримської зброї на Кавказ відбувалося без їхньої участі: В. Мікаелян пише, що вірменські купці Криму підтримували тісні стосунки з Абхазією та Черкесією. З кінця XVIII ст. вірмени
Криму та їх співвітчизники з Нор-Нахічевані й Туреччини посідали вагоме місце у торгівлі півострова з
районами Азовського басейну, Північного Кавказу та Туреччини. Із 7 торговельних кораблів Євпаторії
та Феодосії два належали вірменам, а на інших велику частину також становили вірмени-службовці й
купці [6, 163-164]. Феодосійський купець – вірменин Торосов мав у Черкесії своїх торгових агентів. За
його офіційним поданням уряд в 1826 р. дозволив феодосійській митниці, до встановлення керченського карантину, безмитно пропускати товари з Черкесії та Абхазії до Криму [3; 6, 164].
Окрім кримського Бахчисараю, потужним центром виробництва зброї в Україні був Львів. На
думку знаного у цій галузі фахівця Б. Мельника, місто було "військово-стратегічною базою, яка постачала озброєння практично для всього східного прикордоння" [5, 67-74]. Виробництво зброї у Львові, як у
всіх середньовічних містах, було організоване за цеховою системою. Тут виготовляли всі її види: холодну, вогнепальну, кидальну, захисну [4, 42-48]. Оскільки, на відміну від Західної Європи, у Речі Посполитій
зброю могли носити не лише шляхтичі, а й міщани, це суттєво сприяло зростанню попиту на неї.
Вл. Лозинський вважав, що "вірмени Львова в основному на зброї та конях "робили фортуну" [11].
Так, львівський вірменин Кшиштоф Ян Бернатович продав підканцлерові Великого Князівства Литовського
Богуславові Служці коней, спорядження та зброї на 32 тис.зл. Окремі розвідки свідчать про існування вірменських зброярень у Львові вже у XV cт. А в XVІ–XVІІ ст. Львів, очевидно, стає найзначнішим осередком
вірменських виробників зброї Західної України. Попри це, як писав на початку ХХ ст. Р. Менкіцький, від тієї
старовинної, дуже виразної та характерної зброї львівських вірменських майстрів мало що залишилося.
Виготовляли вірмени й польську зброю, яка мала відчутні вірменські впливи [14].
Згідно з дослідженнями Б. Мельника шосових (податкових) книг ЦДІА у Львові, в ХVІ-ХVІІ ст. в
місті працювало багато вірменських зброярів: Аракел (Гаракі, † кін.1677 або поч. 1678), вдова лучника
Аракела (2-га пол. ХVІІ-поч. ХVІІІ ст.), Балтазар – вірменин, Бедрос, Марк Пірамович, Мартірос (ймовірно, він же Сефер Мартірос, згаданий 1662-66 рр.), Мінас, Гованнес Максютович, Гованнес Турчин,
Сефер, Сеферович, Якуб (2-га пол. ХVІІ ст.), Якуб Кірумович (Керимович, 2-га пол. ХVІІ ст.), Якуб Пірамович Маркевич (кін. ХVІІ-поч. ХVІІІ ст., мав, окрім того, крамницю східних товарів "Турецький склеп"
на пл. Ринок, 39), Ян-стрільник (2-га пол. ХVІ ст.), Ян (поч. ХVІІІ ст.), Ян Гованнес (поч. ХVІІІ ст.), Ян
Самуелович (кін. ХVІІ-поч. ХVІІІ ст.), Яскевич Голуб (торгував дротиками та луками, 2-га пол. ХVІІ ст.),
Яскевич Ян (2-га пол. ХVІІ ст.), Ятар-стрільник (поч. ХVІІІ ст., однак, чи вірменин, точно не відомо);
майстер Андреас (згадується у 1569 р.; чи був вірменином, напевне сказати не можна, лише зазначено, що він жив біля "вірменської лазні", сучасна вул. Б. Хмельницького, біля залізничного переїзду). І
це, (як зазначає Б.Мельник), далеко не вичерпні дані, оскільки й тоді була поширена практика ухилян-
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ня від сплати податків, записувалися лише імена без прізвищ, майстри часто міняли адресу, а без прізвища важко (інколи й неможливо) ідентифікувати особу [5, 67-74].
У ХVІ-ХVІІ ст. серед зброярів також існувала певна спеціалізація: кушники (виготовляли арбалети), лучники і стрільники, мечники, панцирники, ливарники гармат, порохівники і шихтери (майстри
ручної вогнепальної зброї). Лучників у Львові було небагато, наприкінці ХVІІ ст. вони становили один
цех із стрільниками та гаптувальниками. Найчисленнішими серед виробників зброї у Львові були мечники. Спершу вони входили до спільного цеху ковалів і слюсарів (до них включали також ножівників,
панцирників і самострільників). Лише в 1574-1589 рр. заснували окремий цех, а можливо, й раніше,
оскільки ще в 1445 р. за мечниками закріпили окрему оборонну башту. Рівень львівських мечників був
дуже високий: мечник будь-якого польського міста вважався фахівцем лише тоді, коли отримував відповідне підтвердження від львівського або краківського цехів [5, 67-74]. Період найбільшого розквіту
цеху мечників припадає на 2-гу пол. ХVІІ ст., однак через 100 років, за Австрії, у 1772 р. вони зовсім
зникають. З львівських мечників, згідно з шосовими записами, вірменином, ймовірно, був Асланмечник, який працював у 1686-1694 рр.
Можливо, в 60-х рр. ХVІІ ст. вірменська зброярня була на пл. Ринок, 38 (т.зв. Вільчковська
кам’яниця), оскільки, згідно з шосовими книгами, 5 львівських зброярів-вірмен жили (або працювали)
саме тут: Марко Пірамович в 1660 р., Гованнес Турчин – в 1666 р., Мартірос – в 1662-1665 рр., Бедрос –
в 1660 р., Кірумович – пізніше, в 1680-х рр.
На сьогоднішній день збереглися лише поодинокі (з атрибутованих) зразки роботи львівських
вірменських зброярів, причому, жоден з них не знаходиться в Україні. Залишається й проблема ідентифікації виробів та їх виробників: з документів відомі імена вірменських зброярів, але невідома жодна конкретна річ їхньої роботи, тому визначити характерні стилістичні особливості роботи окремого майстра та
встановити ім’я майстра-зброяра конкретного виробу на нинішній день дуже складно. До того ж, майстри
не ставили на виробах своїх клейм, не писали імен. Тому і в даному випадку експонати атрибутують за
місцем виробництва (аналогічно з Кавказом), наприклад: "виріб львівської вірменської майстерні".
Однак, можна припустити, що шабля, яка нині знаходиться в Народному музеї в Кельцах
(Польща) і атрибутована як шабля роботи львівських зброярів-вірмен сер. XVIII ст. (?), може бути виробом Аслана-мечника. На клинку шаблі зображення лева і напис "Аспан" (згідно з описом, та, очевидно, не Аспан, а Аслан, що в перекладі означає лев). Згідно з записами, шабля раніше знаходилася
у Вірменському музеї Львова [13, 118, № 147]. Час виготовлення визначено умовно. Тож, якщо Аслан
– це ім’я майстра, можна припустити, що йдеться саме про львівського Аслана-мечника, записи про
якого є в міських книгах з 1686 по 1694 р. [5, 67-74]. Певні додаткові ознаки також дають можливість
припускати вірменське виготовлення зброї. Наприклад, Люція Харевічова згадує, що вірмени часто
вставляли в ефес шаблі особисту печатку [10, 20]. Однак, сама по собі ця ознака безумовно свідчить
лише про вірменського власника зброї, але не про її вірменського виробника [2, 245]. В фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва зберігаються дві порохівниці ХVІІІ
ст., зроблені з кістки, прикрашеної різьбленням та інкрустацією сусальним золотом. Аналогічні порохівниці, атрибутовані як виріб львівських вірмен – емігрантів з Персії та Туреччини, представлені у музейній колекції Вавельського королівського палацу [2, 245; 9, 20, іл. № 248].
Ще дві шаблі роботи львівських зброярів-вірмен сер. XVIII ст. знаходяться сьогодні в музеї
Чарторийських – № MNK.XIV-61 i № MNK.XIV-63 [13, 120]. Одна з них – це шабля, яку Адам Богданович подарував Тадеушеві Костюшку, про що писав Максимін Ляда Богданович (рукопис). Максимін
розповідав, що його дід Адам мав дві однакові коштовні карабелі (криві шаблі), одну з яких він подарував своєму синові Яну (батькові Максиміна), коли віддав малого панові Мурадовичу, а другу – Тадеушу Костюшку, коли той в 1786 р. повернувся з Америки до Польщі.
Шаблі, буздигани роботи вірменських зброярів Львова знаходяться також в Народному музеї
Познані, Окружному музеї в Жешуві, Народному музеї Кракова, Народному музеї в Кельцах [13, 113120]. Ще відомо, що до Великої Вітчизняної війни у львівському Музеї короля Ян ІІІ Собєського та в
колекції Б. Ожеховича (з 1940 р. – у Львівському історичному музеї) були три вірменські шабліординки XVІІІ ст., багато оздоблені сріблом, лазуритом, черню, на одній з яких написане вірменською
мовою ім’я власника "Арістакес" і поставлена дата "1140" (1691 р.). Ці шаблі були представлені на виставці здобутків вірменської культури у Львові в 1932 р. і, як зазначив Р. Менкіцький, були "єдиними
предметами такого роду в Польщі" [12, 8-9]. В 1944 р. німці планували вивезти їх разом з іншими експонатами до Німеччини, однак у Західній Польщі колону розбомбили, і частина експонатів, зокрема, й
ці шаблі, зникла.
Відтак, наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності вивчення специфіки вірменського зброярства в Україні як оригінального феномена та виокремленні основних проблем у цій сфері.
Висновки. Загалом можна констатувати, що фахове дослідження історії та прикладної специфіки вірменського зброярства в Україні знаходиться в зародковому стані, попри те, що історичні свідчення показують важливу роль вірменських майстрів у цій галузі. Проблеми у цій сфері пов’язані з історичною долею вірмен, більшість яких жила і працювала в діаспорі, тоді як зброю найчастіше
атрибутують за країною виготовлення.
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ПОСТФОЛЬКЛОР ЯК ПРЕДМЕТ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
Мета роботи полягає у розгляді постфольклору як предмета теоретичних досліджень у гуманітарному
дискурсі. Методологія дослідження полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, культурологічного, структурно-семантичного та аналітичного методів у вивченні теоретичних праць гуманітарного напряму (філологічних, фольклористичних), предметне поле яких пов’язане з поняттям постфольклору. Наукова
новизна роботи полягає в комплексному розгляді поняття постфольклору як предмета гуманітарних досліджень
та визначенню необхідності культурологічного осмислення його феноменології у контексті тенденцій розвитку
сучасної культури. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що постфольклор як явище сучасної культури є генетично спорідненим з класичними фольклорними зразками, проте за своїми зовнішніми та внутрішніми
ознаками і характеристиками все ж належить до явищ принципово нового культурного рівня, твори яких не лише
відображають мозаїчну дійсність, а й акумулюють та транслюють ціннісні значення, ідеї та ідеали соціуму, виступаючи своєрідним стабілізуючим началом в осмисленні соціокультурних реалій.
Ключові слова: постфольклор, комунікаційні мережі, інтернет-фольклор, фольклористика, соціальні
практики.
Денисюк Жанна Захаровна, кандидат культурологии, начальник отдела научной и редакционноиздательской деятельности Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Постфольклор как предмет гуманитарных исследований: к постановке вопроса
Цель работы заключается в рассмотрении постфольклора как предмета теоретических исследований в
гуманитарном дискурсе. Методология исследования заключается в применении общего научного принципа
объективности, культурологического, структурно-семантического и аналитического методов в изучении теоретических работ гуманитарного направления (филологических, фольклорных), предметное поле которых связано с
понятием постфольклора. Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении понятия постфольклора как предмета гуманитарных исследований и определению необходимости культурологического
осмысления его феноменологии в контексте тенденций развития современной культуры. Выводы. В результате
исследования установлено, что постфольклор как явление современной культуры является генетически
родственным классическим фольклорным образцам. Однако по своим внешним и внутренним признакам и характеристикам все же принадлежит к явлениям принципиально нового культурного уровня, произведения которого не только отражают мозаичную действительность, но и аккумулируют и транслируют ценностные значения,
идеи и идеалы социума, выступая своеобразным стабилизирующим началом в осмыслении социокультурных
реалий.
Ключевые слова: постфольклор, коммуникационные сети, интернет-фольклор, фольклористика,
социальные практики.
Denysyuk Zhanna, Ph.D. of Culturjlogy, Head of research and publishing department of National Academy of
Managerial Staff of Culture and Arts
Postfolklore as a subject of humanities research: propounding a question
The purpose is to consider postfolklore as an object of theoretical research in humanitarian discourse.
Research methodology is to apply the general principle of scientific objectivity, cultural, structural-semantic and
analytical methods for the study of theoretical works of humanities (philology, folklore), subject matter of which is
associated with the concept of postfolklore. Scientific novelty lies in the comprehensive review of the concept of
postfolklore as a subject of humanities research and determination of the necessity of cultural understanding of its
phenomenology trends in the context of contemporary culture. Conclusions. The study has found that postfolklore as a
phenomenon of modern culture is genetically related to classical folklore samples. However, on its external and internal
features and characteristics it still belongs to principally new cultural level phenomenon, works of which not only reflect
the mosaic reality, but also accumulate and transmit values, ideas and ideals of the society, acting as a kind of stabilizing
principle in understanding of socio-cultural realities.
Keywords: postfolkolore, communication networks, Internet folklore, folklore and social practices.

Актуальність теми дослідження. Серед явищ сучасної культури, які завдяки своїм змістовним
характеристикам та новаторству так чи інше підпадають під рефлексії науковців, заслуговує на особливу увагу феномен постфольклору, початки формування якого співпадають з процесами урбанізації
ще наприкінці ХІХ ст. Але як якісно новий сегмент культури він постає в кінці ХХ ст., особливо на початку ХХІ ст., значною мірою опосередковуючись засобами технологічного відтворення та трансляції,
© Денисюк Ж. З., 2016
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пов’язаними з новітніми комунікаційними мережами. Сучасний постфольклор, змінивши принципи свого творення і трансмісії, вже не належить в повній мірі до культурних зразків фольклору в класичному
розумінні фольклористичних досліджень. У своїй більшості, формуючись в комунікативному середовищі та засобами медіа-комунікації під час повсякденних комунікативних практик людини, такі постфольклорні твори здатні органічно відображувати мозаїчну соціокультурну реальність, виносячи на
загал певні ідеї, цінності й ідеали. Водночас ці явища потребують належного культурологічного осмислення й дослідження для осягнення цілісної картини розвитку культури та сучасних культурних
практик, що стають невід’ємною частиною культурних реалій сьогодення.
Метою статті є вивчення постфольклору як предмета теоретичних досліджень у гуманітарному
дискурсі.
Виклад основного матеріалу. Перші дослідження постфольклору як окремого культурного
явища відбувалися в руслі фольклористичних та філологічних досліджень. Початки поняттєвого й
концептуального окреслення й обґрунтування постфольклору в теоретичних дослідженнях належать
російському вченому С. Неклюдову. Спираючись на методи структуралістського аналізу в дослідженні
міського фольклору, він вводить в науковий обіг поняття "постфольклору" (1995) на позначення якісно
нового в жанровому аспекті культурного продукту. Мотивував Неклюдов це тим, що міський фольклор,
будучи фрагментованим, значно відрізняється від стадіально й історично передуючих йому усних селянських традицій, не маючи з ними вже нічого спільного [16]. Долучаючи методологічний інструментарій таких гуманітарних дисциплін, як теорія комунікацій, соціологія, психологія, когнітологія, він досліджує не лише тексти, а й інтертекстуальні та контекстні відношення. Відтак, до постфольклорних
текстів Неклюдов відносив ті з них, що за своїми сукупними ознаками були несанкціонованими зверху,
неелітарними, мали мимовільне зародження і розвиток, належали (як правило) до непрофесійної
сфери і мали переважно усний тип побутування – тобто фактично це був пласт "неофіційної" синкретичної міської (і не лише міської) культури [15].
У подальшому дослідження постфольклору знайшло відображення в працях таких дослідників
ближнього зарубіжжя, як М. Алексєєвський, В. Андрєєв, В. Анікін, А. Архипова, К. Богданов, О. Жарова, А. Єнікеєва, А. Каргін, А. Колістратова, А. Костіна, В. Кравчик-Василевська, В. Метальникова,
С. Петренко, А. Петрова, М. Прийомишева, Д. Радченко, В. Рукомойникова, Т. Савельєва, А. Савченко, Т. Суслова, Т. Щепанська, Л. Ядришнікова, О. Фролова.
Витоки постфольклору С. Петренко тісно пов'язує з низовою культурою (за М. Бахтіним), з її
маргінальністю, вторинністю по відношенню до офіційної ідеології, відтак, на думку дослідника, постфольклор за своєю сутністю постає як своєрідна контркультура [18, 145]. Значною мірою, окрім низової культури, на розвиток постфольклорних форм в кінці ХІХ – початку ХХ ст. впливає індустрія масових розваг – ярмаркових видовищ, ресторанної та садово-паркової естради, вистав "балаганного"
театру, кафешантанів і кінодивертисментів. Фольклор освоює репертуар "низової" естради, який збагачує міську пісню новими реаліями, мотивами і фабульними моделями. Велику роль в цьому процесі
відігравала поява таких принципово нових (порівняно з писемністю) інформаційно-комунікаційних технологій, як запис, зберігання, трансляція звуку і зображення [4].
Попри дискусійність цього поняття на перших етапах свого існування, дослідники водночас одностайні в думці щодо необхідності позначення ним тих творів, які за своїми ознаками характеризуються як поліцентричні, фрагментовані відповідно до "соціальних, професійних, кланових, навіть вікових
розшарувань суспільства, з його розпадом на слабо пов'язані між собою осередки, які не мають загальної світоглядної основи" [19, 93]. На рівні буденної свідомості постфольклор необхідний як засіб
самоідентифікації членів тих чи інших субкультурних спільнот, що виникають в різних соціальних інститутах (школа, вулиця, сім’я) [7, 42]. Із субкультурними явищами пов’язував появу постфольклору
В. Андреєв, наголошуючи також й на тому, що в умовах розширення комунікативного середовища
схожі з фольклорними тексти, належать радше до парафолькору, оскільки зазнають активних впливів
з боку професійної літератури та масової культури [2, 7].
Основою постфольклорних творів, на думку окремих науковців, обов’язково має бути традиційна культура [6, 90]. Таку ж доволі консервативну думку висловлює В. Анікін, аргументуючи тим, що
жодних новоутворень, вільних від традиції, в фольклорі не існує, а якщо такі є, то вони не можуть розглядатися як фольклорні [3]. В даному разі зауважимо, що в умовах універсального інформаційнокомунікативного простору, який є і засобом, і середовищем творення та ретрансляції постфольклорних творів (текстів) культурні сенси і значення можуть набувати як універсального характеру, або ж
ретранслювати певні архетипи етно- та національних культурних пластів. Дещо більш помірковану
позицію з даного питання висловлює К. Богданов, наголошуючи, що абсолютизація фольклорних об'єктів "як таких" поступається в місцем визнанню за фольклором статусу особливого типу соціокультурної комунікації, що забезпечує відтворення і трансмісію колективної традиції [5].
В контексті культурних практик повсякденності розглядала фольклор і постфольклор Л. Ядришнікова. Ґрунтуючись на основі положень соціально-філософських теорій повсякденності Е. Гуссерля, А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана, Б. Вальденфельса, сучасне поширення фольклорних практик
(або фольклорної феноменології) дослідниця визначає в таких модусах фольклорності, як міфологомагічний, релігійно-сакральний, карнавально-естетичний, ритуально-концептуальний [20, 16]. Відтак
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простір побутування такого фольклору мінімізується, а зміст стискається, вміщуючись в рекламі, вивісці, плакаті, слогані. Нова фольклорність в повсякденності постає не тільки в традиційних образах, а
й в окремих фрагментах комунікації – жестах, мовній поведінці, лексиці, символіці речей. Тому найвищою "семіотичною ефективністю" фольклор володіє в інформаційному просторі, який в сучасній культурі
став найважливішою частиною повсякденності" [20, 16]. Поява постфольколору виводиться із таких
культурних практик повсякденності, де головним суб’єктом виступає самодіяльна творча особистість,
для якої самодіяльність є безумовною цінністю, вона "добудовує" культуру до цілого, долаючи так драматичні розриви між індивідуально-особистим і безособово-масовим, непрофесійним і професійним, між
перевіреним старим (досвідом) і незвіданим новим, авторським і анонімним [20, 22].
На думку білоруського дослідника А. Морозова, основна закономірність функціонування
фольклору на сучасному етапі – переважання принципово нових явищ постфольклору міського населення, які активно взаємодіють з масовою культурою за змістом і стилістикою, функціональністю й
ціннісними орієнтаціям. При цьому сама масова культура відтворює цілий ряд родових властивостей
фольклору: його дидактичну і соціально-адаптивну спрямованість, тенденцію до втрати авторського
начала, панування стереотипів і т.д. Сучасні форми постфольклору мають підвищену здатність до тематичної та естетичної інтерналізації своєї продукції (тоді як традиційний фольклор локальний і регіональний), нарешті свою продукцію він відтворює серійно, у вигляді ідентичних копій, чому сприяє поширення постфольклорних явищ за допомогою інтернету [14, 54].
На позначення в культурі постфольклорних явищ, які циркулюють в комунікативному середовищі, зокрема, в інтернеті, науковці застосовують ще такі поняття як інтернет-фольклор, мережевий
(віртуальний) фольклор, інтернетлор, електронний фольклор.
Характеризуючи інтернет-фольклор як якісно нову культурну стадію, засновану на переважанні багатоканальної, візуальної форми комунікації, А. Колістратова підкреслює такі його характеристики, як анонімність, колективність авторства, поліваріантність, традиційність текстів, що певною мірою
збігаються з характеристиками класичних фольклорних текстів [8, 88]. При цьому інтернет-фольклор
оперативно реагує на всі суспільно значимі події, застосовуючи при подачі матеріалу не тільки мову
стереотипів та міфологем, але й актуалізує їхнє самовідтворення. При побудові такого твору переважаючою є візуальна складова, разом з тим, вербальні тексти також часто підкріплюються графічними
та іконічними символами.
У контексті появи та розвитку цифрової (дигітальної) культури розглядає виникнення постфольклору (або "е-фольклору") польська дослідниця В.Кравчик-Василевська. На її думку, саме завдяки появі
нових засобів і форм міжособистісної комунікації стало можливим "формування специфічного різновиду
писаного, усного і візуального фольклору транснаціонального характеру … що передається електронним шляхом (e-folklor)" [10, 131]. Завдяки змішаному функціонуванню слова, звуку, образу, анімації відбулося зміщення жанрів постфольклорних творів, а основними засобами поширення стали SMS,
комп’ютерні ігри, електронна пошта, блoги, чати і багато інших форм електронної комунікації [10, 133].
Разом з тим, дослідниця ставить питання й про архівування та зберігання такої фольклорної електронної нарації, з огляду на нетривалий час її актуалізації та постійне оновлення й появу нових текстів.
Суттєвою різницею в змістово-функціональному призначенні фольклору і постфольклору є те,
що традиційний (або "класичний") фольклор відображав дійсність дедуктивним методом, де певні цінності лише відображалися в деталях життя – загальне було головним. Логіка постфольклору працює в
зворотному, індуктивному напрямку: фрагменти мозаїчної дійсності складаються в картину світу – тут
стає важливішою конкретика. Оскільки сучасне суспільство інформативно перевантажене, постфольклорний текст пов'язується з безліччю фрагментів дійсності, в тому числі й культурної, відтак його завдання – художньо освітити деталі й наповнити актуальним змістом [14, 56].
В Україні дослідження постфольклору також відбувалося переважно в рамках фольклористичних та, більшою мірою, філологічних студій, що знайшло відображення в працях В. Борисенко, О. Бріциної, О. Калити, Н. Лисюк, І. Мариненко, О. Селіванова, Л. Сорочук; психології – Н. Никончук; в контексті досліджень субкультурних явищ – Л. Алещенко, Л. Гасиджак, О. Харчишин; сучасні явища
постфольклору та окремі його жанрові різновиди досліджували В. Бережний, А. Бойко, І. Головаха,
І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, Л. Фіалкова.
Так, Л. Алещенко в трактуванні постфольклору дотримується думки, що постфольклор визначається як культурне явище від початку ХХ ст. і до сьогодення, галузь словесності, тексти якої розвиваються за фольклорними схемами, але не підходять під формальне визначення фольклору [1, 351].
В контексті формування етнічної свідомості та самосвідомості розглядає постфольклор Н. Никончук, акцентуючи увагу на зв’язку усної народної творчості та постфольклору, особливостях фольклору різних соціальних груп та субкультур. Дослідниця також відзначає, що постфольклор, на відміну
від усної народної творчості, може регулювати мінливі стосунки (в аспекті психологічних відношень),
що зазвичай не ґрунтуються на безпосередньому досвіді попередніх поколінь і не вимагають суворого
дотримання традиційного етикету [17, 221].
Одним з фундаментальним і повних в цьому відношенні досліджень є монографія Н.Лисюк, в
якій систематизовано жанрові різновиди сучасного міського фольклору, що побутує на різних соціокультурних рівнях та в різних субкультурних середовищах, як от: міська стереотипна проза, міська пі-
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сня, фольклор мовленнєвих ситуацій, писемний фольклор, ритуально-магічні практики, прогностичномагічній, політичний фольклор тощо [11,7]. Появу постфольклору в культурному середовищі сучасності
Н.Лисюк пов’язує, насамперед, зі зміною фольклорної парадигми, яка зумовлена комплексом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Серед зовнішніх факторів дослідниця називає історичні, соціальноекономічні, культурні, як-от: зміна устрою й способу життя, урбанізація та міграція населення, посилення
соціальної динаміки, формування нових соціокультурних груп, виникнення нової культурної ситуації. Визначаючи постфольклор як "сталий тип комунікації всередині всього соціуму та окремих його спільнот,
що забезпечує самоіндентифікацію й передання колективного соціального досвіду, основоположних цінностей та норм" [12, 12-13], його характерними рисами дослідниця називає мультикультуралізм, соціокультурний поліцентризм (творення і розповсюдження окремих фольклорних комплексів різними соціальними групами), злободенність, а відтак швидкозмінність, мінімалізм, інтертекстуальність та цитатність
(вторинність) творів, відчутна втрата ними варіативності, зростання ролі індивідуального авторства, функціональна маргінальність, пов’язана зі зміною його функцій та обмеженням їх обсягу [12, 9-10].
Активний сплеск появи нових постфольклорних форм в українському культурному середовищі
можемо спостерігати від початку першого десятиліття ХХІ ст., що зумовлюється більшим поширенням
та доступністю інтернет-комунікацій, появою нових ґаджетів, які сприяли як творенню, так і розповсюдженню таких творів. Слід зазначити, що, з огляду на особливості соціально-політичного життя, перебіг всіх важливих і значимих подій у суспільстві завжди активно й оперативно знаходить відголосок у
фольклорних формах, даючи свої оцінки, сприймаючи чи заперечуючи певні цінності. Відтак особливе
значення в розвитку постфолькорних форм займають суспільно-історичні події протестного характеру,
що відбувалися протягом 2004-2005 рр. та 2013-2104 рр. – і до сьогодні, які є найбільш значимими в
історії незалежності України. Карнавальність, сміхове начало, перформанс, мовні ігри, які відбуваються на стику "лінгвістики, філософії та психології" [9, 62] – все це знаходить втілення в нових жанрах і
формах постфольклору, до того ж потужно заявляє про себе інтернет-фольклор, творення якого стає
надбанням повсякденних комунікативних практик.
Наукова новизна дослідження полягає в комплексному розгляді поняття постфольклору як
предмета гуманітарних досліджень та визначенню необхідності культурологічного осмислення його
феноменології в контексті тенденцій розвитку сучасної культури.
Висновки. Постфольклор як явище сучасної культури, що є генетично спорідненим з класичними фольклорними зразками, за своїми зовнішніми та внутрішніми ознаками і характеристиками все
ж належить до явищ принципово нового культурного рівня, твори яких не лише відображають мозаїчну
дійсність, а й акумулюють та транслюють ціннісні значення, ідеї та ідеали соціуму, виступаючи своєрідним стабілізуючим началом в осмисленні соціокультурних реалій.
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GENDER EQUALITY AS AREA
OF I. GASPRINSKY’S AWARENESS-RAISING ACTIVITIES
The objective of the paper is to study and to produce a holistic view of the I. Gasprinsky activity aimed at the
establishment of a Muslim woman as an equal member of society. Methodology. Scientific thinking on the I. Gasprinsky
feminist activity had been based on usage of the axiological and culturological (that has allowed to unfold a humanity and
to detect values in the I. Gasprinsky educational activities under review) and integral (that has allowed to analyze the
commonality of the I. Gasprinsky cultural and educational system) approaches, and also on source studies (when examining press reports) and contextual analysis (when examining the subject matter of iss. "Alemi Nisvan" ("Woman") and
other publications of enlightener). The novelty of the issue lies in the fact that I. Gasprinsky activity is studying from the
point of view of the feminism, which is important, because of a significant impact of the behalf of women on the Muslim
society as a whole. In the work the complete picture of the enlightener’s feminist activity is organized. Conclusions.
I. Gasprinsky made a significant step towards fundamental reform of the status of women, which gradually got constant
and undeniable rights in a Muslim society. Such kind of activity of the educator laid the foundation of a democratic
tradition in Crimean Tatar national movement.
Keywords: Ismail Gasprinsky, Jadidism, awareness-raising activities, women's issue, periodical, emancipation.
Динікова Лілія Шерифівна, кандидат культурології, старший викладач кафедри української мови, літератури та культури факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут"
Гендерна рівність як вектор просвітницької діяльності І. Гаспринського
Мета роботи. Дослідження присвячене вивченню та побудові цілісної картини діяльності І. Гаспринського,
спрямованої на становлення мусульманської жінки як повноправного члена суспільства. Методологія. Наукове осмислення феміністичного напряму діяльності І. Гаспринського базувалося на використанні аксіологічно-культурологічного
(який дав змогу розкрити гуманістичний зміст і виявити ціннісні орієнтири розглядуваного вектора просвітницької діяльності І. Гапсринського) та цілісного (який дав змогу проаналізувати єдність культурно-просвітницької системи
І. Гаспринського) підходів, а також джерелознавчого методу (у вивченні друкованих джерел) і методу контекстуального
аналізу (у вивченні змістового наповнення видання "Алємі Нісван" ("Жінка") та інших публікацій просвітника). Наукова
новизна роботи полягає в тому, що діяльність І. Гаспринського вивчається з позицій фемінізму, що важливо, оскільки
виступ на захист інтересів жінок істотно вплинув на мусульманське суспільство в цілому. У роботі вибудовується цілісна картина профеміністичної активності кримськотатарського просвітника. Висновки. І. Гаспринський зробив помітний
крок у справі корінного реформування становища жінок, які поступово отримали постійні і безперечні права в мусульманському суспільстві. Така діяльність просвітника дала можливість закласти фундамент демократичної традиції в
кримськотатарському національному русі.
Ключові слова: Ісмаїл Гаспринський, джадидизм, просвітницька діяльність, жіноче питання, періодика,
емансипація.
Дыникова Лилия Шерифовна, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры украинского языка, литературы и культуры факультета лингвистики Национального технического университета
Украины "Киевский политехнический институт"
Гендерное равенство как вектор просветительской деятельности И. Гаспринского
Цель работы. Исследование посвящено изучению и построению целостной картины деятельности
И. Гаспринского, направленной на становление мусульманской женщины как полноправного члена общества.
Методология. Научное осмысление феминистского направления деятельности И. Гаспринского базировалось
на использовании аксиолого-культурологического (позволившего раскрыть гуманистическое содержание и обнаружить ценностные ориентиры рассматриваемого вектора просветительской деятельности И. Гапсринского) и
целостного (позволившего проанализировать единство культурно-просветительской системы И. Гаспринского)
подходов, а также методов источниковедения (при изучении печатных источников) и контекстуального анализа
(при изучении смыслового наполнения издания "Алеми Нисван" ("Женщина") и других публикаций просветителя).
Научная новизна работы заключается в том, что деятельность И. Гаспринского изучается с позиций феминизма,
что важно, поскольку выступление в защиту интересов женщин существенно повлияло на мусульманское общество в целом. В работе выстраивается целостная картина профеминистской активности крымскотатарского просветителя. Выводы. И. Гаспринский сделал заметный шаг в деле коренного реформирования положения женщин, которые постепенно получили постоянные и неоспоримые права в мусульманском обществе. Такая
деятельность просветителя позволила заложить фундамент демократической традиции в крымскотатарском национальном движении.
Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, джадидизм, просветительская деятельность, женский вопрос,
периодика, эмансипация.
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Introduction. There is no more significant figure in the whole Crimean Tatar world than Ismail
Gasprinsky, whose progressive activity at the end of XIX century and at the beginning of XX century defined
the priority directions of the Crimean Tatar culture, education, and national identity development. The
Jadidism movement spread actively among the Muslim population with the active assistance of
I. Gasprinsky. Jadidism has evolved in many spheres of life, originating as the idea of the educational
system alteration through its transition to sound teaching method, becoming truly social phenomenon.
The aspect related to the women’s movement is important in the Jadidism discourse. Even then
advanced Crimean Tatar intellectual elite understood the importance of attracting women to the activism not
only in culture but also in social and even political spheres. Women’s issue takes an important place in the
activities of I. Gasprinsky, who made great efforts to rectify the plight of women.
A great contribution to the formation of an objective idea of outreach activity of I. Gasprinsky made
works of V. Gankiewicz, M. Ilminsky, N. Karimov, I. Kerim, L. Klimovich, N. Yablonovsky et al. The influence
of the educator on the movement for social rights of women got in view of such researchers as L.U. Alimov,
A.Y. Crimsky, A.Kh. Makhmutov, E.I. Mustafayev, S.P. Shendrikov. Yet the role of I. Gasprinsky in the
development of women’s issues in these works is considered fragmentarily, underlying the necessity of a
comprehensive study of this question and determining the relevance of the study.
The objective of the paper is to study the I. Gasprinsky activity aimed at the establishment of a
Muslim woman as an equal member of society.
The problem of women status in the Muslim world at the end of the XIX century. There was a
problem of women’s education in the Crimea that was complicated by the fact that a significant part of the
Muslim clergy had a very negative attitude towards the development of women’s education, equalization of
their social and cultural rights at the end of XIX century. Many believed that education of women will lead to
immorality [1, 85]. Muslim women, in fact, have been turned into slaves of their husbands according to the
religion laws, as well as the then traditions. They had no right to contradict a word of men. Women were
forbidden to appear in public with an open face, and at home – to sit at the same table with someone else’s
husband. Women also were forbidden to learn and go to school, visit the mosque and the cemetery. Women
had just the right to have children and raise them, do household chores, help their husband with household
chores (but did not have the right to intervene in his affairs). Many of these prohibitions existed not in the
Sharia, but were invented by the mullahs, the clergy, which felt very convenient to keep women in subjection,
because they made up almost half of the nation [5].
The movement for women’s social rights has begun in Crimea under the influence of I. Gasprinsky.
Attitude toward Muslim women has changed in a short time significantly through the efforts of the educator.
One of his merits is the mass attraction of women to education and the opening of schools for them. With
every passing year the number of schools for girls has gradually increased, and the best students have been
recommended to the gymnasiums. Gasprinsky monitored the creation of schools for girls, and participated in
their organization and work, he opened a special newfangled school for girls in Bakhchisarai. His wife took
over the women’s club of needlework. She has focused on artistic education of girls [4, 192]. To permanently
illuminate the problem of women and to maintain interest in it, I. Gasprinsky published letters of readers
which came to the address of the newspaper "Terjiman". Thus, he showed the women self-growth and
influenced the formation of public opinion.
Speech of I. Gasprinsky to protect the interests of women has had a great impact on the entire
Muslim community. He has been studying carefully the issue of women’s education in the history of
educational thought. He knew the works of many progressive educators and thinkers, which addressed the
issue of women’s education. Gasprinsky considered a women’s education as a component of general
education of the nation, and they have been put forward many important ideas on the subject. He found it
necessary to oblige every Mullah and Maktebdar to educate girls with elementary literacy and faith.
I. Gasprinsky strongly defended the women’s right to education, required to determine their socioeconomic and cultural status by law. He dedicated series of works to this problem: "Land of Women",
"Kadinlar", "Arslan-Kiz", "Dar-al-Rahat musulmanlary", etc. He published in the "Terjiman" dozens of articles
and notes: "Sharia also allows girl to study", "The enemies of Muslim woman", "Message to the editorial staff
of Kasimov girls", "The process of girls’ education", "On the problem of women", "Islam and women’s rights",
"Women’s rights", "Again, the rights of women", "The situation of girls and women in the Crimea", etc.
His work "Kadinlar" is a reference book, which became a symbol of the struggle for women’s rights.
The following epigraph tells about the appointment of the book: "Woman is needed as air for each home. For
women themselves, science and knowledge are needed as well. Women need to know that they make up half
of humanity and, therefore, are of great importance. Women give birth to children, breast-feed them, teach
them to speak, and bring them up. Children hear the words of kindness, honesty and fairness from the mother’s
mouth. Therefore, a woman is a great power, the core of the family and the state" [1, 85]. The author considers
that a woman must perform three types of duties: to be a beautiful woman, a good wife, and a good mother.
Motherhood, married life, the duties of mother-educator – that is what defines the critical importance of women
in society. Hence the need to respect for women, to improve their knowledge, and level of culture.
To raise the authority of modern women, I. Gasprinsky introduced a special section to his book
"Great Women", which says that in ancient times, women also have been at the head of the state, and have
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participated in politics. Among women there were scientists, and writers. He calls the names of Cleopatra,
Elizabeth Tudor, Queen Victoria, Empress Catherine II and tells of their services to the country. The whole
book content is permeated with a sense of respect for women from the beginning to the end. Gasprinsky
aims to show the role of mothers in educating the young generation, condemns religious fanaticism, limiting
the path of women to equality in the home, family, social life, encourages women to knowledge and culture,
to the struggle for emancipation.
In 1882 Gasprinsky published the article "Do we need to teach women?" which became the
programmatic work on the issue of women’s education. The author writes: "In one of my books, I had the
absolute pleasure to talk about the opening of female Muslim school in Tiflis, where the girls will be taught
the sciences and crafts. Only women will be teaching there, and the leg of men won’t get through the door of
this institution. With regard to this, some of our readers complain. Why girls should not be taught sciences
and rules? Sharia does not prohibit, does it? The mother or the father, having means, should educate and
teach their children, no matter if it is a girl or a boy, and be responsible for them and their actions. It is
necessary to teach boys for them to be good men, fathers, and workers. Also nothing prevents to teach the
girls for them to be good wives, mothers, and housewives. The more educated is a woman, the more useful
she is as a daughter, sister, wife, and mother" [3, 128].
Gasprinsky recalls that Sharia does not prohibit the education of women: "We are born of women,
grow and begin to speak in the hands of women. We live, work with women and finally die by a woman – a
wife or mother, receiving the last relief from them. It is a sin to leave them in dark like animals" [5, 92].
The article "Women of East and West" of Gasprinsky considers the peculiarities of the situation of
women of East and West in the society. It is written there that European women have the right to receive an
education, and women of the East are deprived of this right. Among women of the Western there are
teachers, doctors, post and telegraph workers, and the bank employees, they are fighting for equal rights
with men in all spheres of life. Eastern women are deprived of all this. The educator seeks to share his
knowledge on the issues of women’s emancipation and advises to learn it from the Japanese: "Every
Japanese village has an elementary school, which is attended by 81% of girls, but the Japanese are not
happy with this. They tend to encourage all the girls to the process. Education should begin with elementary
school, it is necessary to create secondary schools afterwards, and then the higher women’s educational
institutions. Japanese people focus on problems of moral and ethic education, they study music and art in
detail, and they got good results. We also need to teach our girls the sciences, who could learn not only in
elementary and secondary schools, but also in higher educational institutions" [3, 132].
In his article "On the situation of Muslim women" I. Gasprinsky showed us numerous examples of
disempowerment of Muslim women. He protects the basic rights of women in family life. In conclusion, he
called for the creation of the state legal system for women protection [5, 94].
Gasprinsky continued this issue in the article "Where is the root of evil? (The question of divorce),"
revealing the terrible truth: Thousands of women suffer oppression, abuse, humiliation, committed by their
pathetic husbands. In this publication he opposed the Muslim clergy, entered into collusion with
unscrupulous men and covered their crimes with Sharia. "The Qur’an can be translated in one word. Its
essence is justice!" says Gasprinsky. The provisions of the Qur’an used to cover up all low lawless actions,
entirely contrary to God and the Qur’an" [5, 95].
The organization of publication of the first Crimean Tatar women’s periodical. In order to solve the
social problems of women in the Muslim world I. Gasprinsky decided to create a specialized periodical, which
would be fully dedicated to Muslim women, their spiritual development and education. In particular,
I. Gasprinsky wanted to devote a journal for Muslim women "Terbie" ("Education") to women’s issues.
However, the proposal was not supported by the government. I. Gasprinsky makes a new attempt after the
refusal. He decided not to issue a separate publication, but an appendix to his newspaper "Terjiman" called
"Kadym" ("Woman"). However, this measure has not been successful as well, and the royal censor strongly
opposed attempts of Gasprinsky.
Only thanks to his vitality and authority I. Gasprinsky in 1910 managed to start publishing the weekly
"Alemi Nisvan" ("Women’s World"), though. At the beginning of November 1905 women’s journal program for
the Crimean Muslim women was adopted in St. Petersburg. This program opened a wide field of activity for
this periodical [2, 18].
Along with an introduction to readers their rights and responsibilities, reflected in the legislative acts,
the journal told about innovations in traditional women’s occupations: handicrafts, weaving, carpet weaving and
silk production, accompanied by the necessary explanations in pictures and drawings. "Alemi Nisvan" gave
practical tips on housekeeping, children’s education and health necessary to facilitate women’s work and
improve family life. The journal described the woman’s life in different countries, contained biographies of
prominent women with portraits and drawings. It also contained the information on "basic knowledge", stories,
letters, readers’ questions and answers on them by editorial staff; scientific discoveries, inventions, news, and,
finally, the announcement and advertising. Undoubtedly, the journal "Alem Nisvan" significantly expanded the
horizons of the Crimean Tatar women, and contributed to the development of public education among them.

26

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2016
First experimental copy followed soon after, and the release of the journal was closely followed by
Europe’s leading publications that specialize in problems of the Muslim world. Since the release of the first
copy the head of the editorial staff has been the daughter of educator Shefika Gasprinsky-Nasipbeyli.
"Alemi Nisvan" has gradually become an appendix to the "Terjiman", the frequency of which was
moving in the direction of daily. But "Alemi Nisvan" remained a weekly. In the years 1910-1911 the journal
was published more or less regularly as an appendix.
Conclusions. I. Gasprinsky made a significant step towards fundamental reform of the status of
women, which gradually got constant and undeniable rights in a Muslim society. His protection of the
women’s interests had a great influence on Muslim society. Such activity of the educator laid the foundation
of a democratic tradition in Crimean Tatar national movement.
Defending women’s right to education, I. Gasprinsky required by law to determine their socioeconomic and cultural status. He devoted a number of works to this problem. In addition, the educator has
organized edition of the first specialized periodical dedicated to the situation of Muslim women in that
society. The value of "Alemi Nisvan" can hardly be overestimated. The publication has become the original
phenomenon not only in Crimean Tatar culture, but also in cultures of Turkic people of Russia.
The subject of further research could be general contextual analysis to meaningful interpretation of
the "Alemi Nisvan" journal contents.
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HILANDAR COLLECTION AND UKRAINIAN MANUSCRIPT HERITAGE –
A UNIQUE PHENOMENON OF UKRAINIAN CULTURE
The purpose of the study is to identify among the Slavic manuscript heritage the Ukrainian authentic samples
on the example of the manuscript collection of the Hilandar monastery on the Mount Athos. The work corresponds to the
methodology of cultural and historical studies, as well as religious studies based on the study of semiotics of culture.
The following research methods are used: the historic – for study of the monastery and its collection and the comparative –
for identification of manuscript samples. The system of semiotics methods, which is the basis for the identification of
manuscript samples belonging to a particular cultural tradition is introduced into scientific circulation. The scientific novelty
of this work consists in identification of new, forgotten and unknown manuscript heritage monuments of Ukrainian culture
and introduction them to the scientific circulation. Conclusion. The study confirmes that among the Slavic manuscript
collections, including monastery Hilandar collection, there are the samples related to the Ukrainian cultural traditions. They
are often hidden behind other names and require careful scientific study, and possibly, return to Ukraine.
Keywords: Hilandar, manuscripts, Slavic (Cyrillic) and Ukrainian.
Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Хіландарські зібрання та українська рукописна спадщина – унікальні явища української культури
Мета дослідження полягає у виявленні серед слов’янського масиву рукописної спадщини українських
автентичних зразків на прикладі рукописного зібрання монастиря Хіландар, що на Святій Горі Афон. Стаття відповідає методології культурологічних та історичних досліджень, а також релігієзнавчих досліжень на основі вивчення семіотики культури. Застосовано такі методи дослідження: історичний – у дослідженні самого монастиря та
колекції, що в ньому зберігається; компаративний – для виявлення рукописних зразків. Також введено до наукового обігу систему методів із семіотики, що є основою виявлення рукописних зразків, які належать до конкретної
культурної традиції. Наукова новизна роботи полягає у виявленні забутих та раніше не відомих пам’яток рукописної спадщини української культури та введення їх у науковий обіг. Висновками є твердження, що серед
слов’янських рукописних колекцій, зокрема зібрання монастиря Хіландар, присутні зразки, що належать до українських культурних традицій. Вони часто приховані за іншими назвами, потребують ретельного наукового дослідження та, можливо, повернення в Україну.
Ключові слова: Хіландар, слов’янські (кириличні) та українські рукописи, семіотика.
Терещенко-Кайдан Лилия Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Хиландарское собрание и украинское рукописное наследие – уникальное явление украинской
культуры
Цель исследования заключается в выявлении среди славянского массива рукописного наследия украинских аутентичных образцов на примере рукописного собрания монастыря Хиландар, что на Святой Горе Афон. Работа соответствует методологии культурологических и исторических исследований, а также религиоведческих
исследований на основе изучения семиотики культуры. Применены следующие методы исследования: исторический – в исследовании самого монастыря и коллекции, что в нем хранится; компаративный – для выявления
рукописных образцов. Также введено в научный оборот систему методов семиотики, что является основой
выявления рукописных образцов, относящихся к конкретной культурной традиции. Научная новизна работы заключается в выявлении забытых и неизвестных памятников рукописного наследия украинской культуры и введение их
в научный оборот. Выводами к работе является утверждение, что среди славянских рукописных коллекций, в том
числе собрания монастыря Хиландар, присутствуют образцы, относящиеся к украинским культурным традициям. Они
часто скрыты за другими названиями, требуют тщательного научного исследования и, возможно, возвращения в Украину.
Ключевые слова: Хиландар, славянские (кириллические) и украинские рукописи, семиотика.

Addressing the issues of parallelism and specific features of the development of the spiritual culture
of Ukraine and Greece, the St. Mount Athos stands out as one of the aspects of the problems. The Mount
Athos is not only a world cultural treasure, but also a treasure of Slavs. Slavic heritage was revealed among
numerous Greek relics in the heart of Greece, in the Athos monasteries. It gives us the opportunity to learn
more about Ukrainian culture taking into consideration the relics saved in Greece. Before writing the article,
numerous researches were conducted. The purpose was to explore traditions and Ukrainian cultural heritage
preserved in Athos monasteries. This article studies the development and preservation of Slavic (Ukrainian)
manuscript heritage in the Hilandar monastery. This monastery is considered to be the Slavic-Serbian, but it
was the first to get the translation of the Ostrog Bible from Ukraine.
The object of the research is Slavic (Cyrillic) manuscript heritage of the Hilandar monastery, which
includes Ukrainian manuscripts.
© Tereshchenko-Kaidan L., 2016
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The most numerous researchers of the Hilandar monastery and its manuscript funds are Serbs. Not
without reason the monastery has got its name – "Slavic-Serbian". The main source of the researches is the
catalogue of D. Bohdanovych Catalogue of Cyryllic manuscripts of Hilandar monastery [1]. There are a lot of
memories about the monastery left by travellers, ambassadorial missions, monks and clergy. The following
three main sources can be outlined in this list: V. Hryhorovych-Barskyi (XVIII century) [2], Porfiriy Uspienski (XIX
century) [4], [5] Niktariya MakLiz (XX century) [3]. However, the main sources of the research are manuscripts.
The Hilandar monastery is dedicated to the feast of Presentation of the Blessed Virgin Mary. There
are a few versions of the monastery’s name – Χιλιανδαριου (origin – Χιλιανδαριου). The first version is
confirmed by the documents of the X century containing the name of the founder of the monastic community
of the monastery George Hilandar. The second version is more interesting and romantic. According to it, the
monastery name is Hilandar because it is similar in shape to the Byzantine boat "helandion".
According to the Greek translation of the name there can be outlined one more version:
"Χηληανταρη – from Greek word χηλιη – thousand, and ανταρα – fog, mist, that is a thousands of fogs".
There is an interesting history of this version. Some invaders tried to get inside the monastery they saw from
the mountain many times. But as soon as they get down to the valley they were hit by dark mist and could
not see each other, lost their way and wandered in the darkness. They climbed the mountain again and the
same things happened. It happened many times. After all the invaders left.
There is one more version saying that the monastery got its name in honor of the tract Hilandar,
where it was built. Hilandar is translated as lion’s jaw ( Χειλη – jaws, а λεονταρι – lion’s). This version is
supported by few reasons. First, the name of the city where the monastery was built. The second, the statue
of huge lion was built in front of its gates. Next, the name of the small island in front of the monastery.
Careless ships ran against its rocks like in lion's jaws. Then, the shape of the plain reminds of lion’s jaw
surrounded on three sides by the "mountains-mane" etc.
There is another version of the name – "thousand men" (Χσλσα – thousand, ανδρος – men). It is
connected with the pirates who tried to rob the monastery. Split in two groups, they killed each other in dense fog.
The founders of monastery in the XII century are considered to be Serbian rulers Stefan Nemania
and his son Rastko. Rastko inherited Serbian throne after his elder brothers. Instead, he became a monk
with the name Sava. Thus, the monastery was built by Serbian King St. Stefan, son-in-law of Greek autocrat
Roman. It was the first time when Slavic and Greek blood and cultures came together.
V. Hryhorovych-Barskyi calls the Hilandar monastery Hilandar Lavra because of the building
greatness and beauty and richness of the area where the monastery is located. It was passed to lifelong
Serbian ownership in 1198 by the order of Emperor Alexiy III.
Hilandar, Slavic-Serbian monastery on Athos, raised spiritual bishops and patriarches for Serbia and
translated spiritual literature and the works of Holy Fathers from Greek into Slavic. These translations served
as the main source of spiritual enlightenment of Serbia and other Slavic nations.
The Hilandar was active throughout the period of Turkish occupation unlike other monasteries that
had lost benefactors with the fall of the Byzantine. The monastery started to decay in XVII century when
Turks prohibited autonomous regimen in Serbia and made the country submit to the World Patriarch of
Constantinople that served as spiritual and secular ruler of the Christian subjects of the Ottoman Empire.
Instead of Serbian monks, Ukrainians, Bulgarians and Vlachs came there. Until the end of the XVIII century
the monastery was mostly Bulgarian. Only later the Serbian king Alexandr II assisted in restoring the
monastery after the fires of 1722 and 1891.
The Divine Liturgy is served exclusively in Church Slavonic language with Serbian accent. Reading
and singing match Athos statute. There are small differences in Divine Liturgy practice connected with
adoration of three-handed Theotokos icon. During the Divine Liturgy they sing short Serbian tunes, on
Sundays – long Greek chants in Serbian (in Church Slavonic language with Serbian accent).
The monastery has a great treasury and library with a huge collection of Slavic manuscripts. Among
valuable books the monastery keeps there is the royal gospel written in gold in two lines. There are also 50
сhrіstodules1 . Some of them are written on parchment, some – on paper. Judging from the available
сhrіstodules we can see that Serbian and other Orthodox rulers liked the monastery and endowed it
generously. Because usually someone who donates сhrіstodul supports it with a contribution.
During examination of 1150 Slavic (Cyrillic) manuscripts we chose a certain number of artifacts
interesting in language or in content aspect and revealed some patterns of Ukrainian tradition.
We managed to research manuscripts only due to the materials – short movie clips provided by the
center of manuscripts of Moni Vlatazon in Saloniky. This is a remarkable place on earth. There is the foot
imprint of Paul the Apostle, where he proclaimed his epistle to Solunians.
Like previous collections researched in Athos, the Hilandar collection is not an exception. From the X
to XVI centuries – these are the manuscripts of Serbian and Bulgarian pronunciation. There are some
examples of Romanian and Moldavian-Vlachs tradition. From the XVI to XVIII century, the geography
extended to Ukraine and Moscow. While conducting the study we used a variety of methods: semiotic
(language and through filigree), ethnic semiotic, method of liturgical practice etc.
Ukrainian examples are: Вибрані євангеліє ієромонаха Романа (Selected Gospels of fr. Roman),
1337 [6], Чотириєвангеліє (Four Gospels of middle XVI century), Moldavian edition with Galician-Ukrainian
elements, (Ukrainian. – L. T.-K.) [7], Чотириєвангеліє з Дрогобича (Four Gospels from Drohobych) – 1612 [8],
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Чотириєвангеліє (Four Gospels of XV century), Ruś edition with Galician-Moldavian elements (Ukrainian. –
L. T.-K.) [9], Праксапостол волинський (Volhynian Praksapostol) – beginning of XVII century, UkrainianVolhynian edition – (No 71 Katalog by D. Bohdanovych [1]) [10], Псалтир з послідуванням (Psalter with
Followings), 1614, written by monk Elijah from Moldova. Serbian edition, but Ruś-Moldavian (Ukrainian. – L. T.K) notes [11], Lviv Four Gospels 1615 – Galician-Volhynian edition [12], Псалтир (Psalter of first quarter of XVI
century), Ukrainian [13], Тлумачний псалтир (Interpretative Psalter), Ukrainian [14], Псалтир з тлумаченням
(Interpretative Psalter of XVII century), Ukrainian [15], Псалтир (Psalter XVII century), Ukrainian [16], Лiствиця
(The Ladder of Divine Ascent) 1500, Ukrainian edition [17], Лiстивця Супрасльська (The Ladder of Divine
Ascent, Suprasal), 1530. It was written by monk Arseniy in monastery of Annunciation and John the Apostle;
Ukrainian (or Belarusian). [18], Слова Св. Отців (Homily of Holy Fathers), Ruś (Ukrainian) and Moldavian
edition of XVI century [19], Роздуми про християнські страждання (Meditation on Christian Sufferings of Saint
Dymytriy of Rostov (Danylo Tuptalo), XVIII century) [20], Апокриф (Biblical Apocrypha), 1766, Church Slavonic
language (Ukrainian. – L. T.-K.) [21], Ізводи з Феофілакту (Voices songs from Feofilakt of XVIII century),
Church Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [22], Повчальні слова (Homily of XVIII century), Church
Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [23], Collection by Ray Kalista and Iyenamiya Xaniopula of the end of
XVIII century, Church Slavonic language (Ukrainian – L. T.-K.) [24], Ray Kalista anshymkude, XVIII century,
Church Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [25], Цветособраніє Ілії Єкдіту (Flowers Collection of Elijah
Yedikt of XVIII century), Church Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [26], Збірник (Collection of XVIII
century), Church Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [27], Мінея за листопад (Menaion of November),
Half-Statute of Ruś-Moldavian Pattern (Ukrainian. – L. T.-K.), 3rd Part of Quarter XVI Century [28], Мінея за
лютий (Menaion of February), 1708, Church Slavonic language (Ukrainian. – L. T.-K.) [29] etc. 44 more
manuscripts can be added to the list. Among 1150 studied manuscripts of the Hilandar monastery only 73
artifacts have Ukrainian traditions and only 73 manuscripts are patterns of the Ukrainian culture. As mentioned
above, it is basically the XVII – XVIII centuries. The presence of these patterns in the collection of SlavicSerbian monastery means that: 1) there were Ukrainians among local monastery community; 2) Ukrainian
Manuscripts circulated over the world; 3) there are examples of Ukrainian pronunciation, (not elements of
Ukrainian edition in the manuscripts of other languages) in the collection.
Slavic collection of the Hilandar monastery is a demonstrative collection of the Athos heritage. Vasyl'
Hryhorovych-Barskyi was right saying that this collection has practical and theological content. The research
revealed some philosophical, medical, juridical, didactic, historical and astronomical works etc.
Keeping artifacts in short movie clips and digitizing on modern devices will definitely help to save and
research this treasure, but the best way to support your own culture is a good publication with a scientific
exploring. That is what the 73 Ukrainian manuscripts from collection of the Hilandar monastery on Athos
need. They are waiting for a researcher and maybe some of them will be published.
Примітки
1

Сhrіstodul (Golden Seal) – gift letter with golden seal of Serbian and other Orthodox owners that served as
addition to their donations for monasteries and churches.
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SPANISH AND UKRAINIAN ETHNOSPECIFIC
PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE PRESS
The research studies Spanish and Ukrainian ethno-specific phraseological units in the press. The author defines
their informational and communicative peculiarities and figurative possibilities of using them in periodical press. Peculiarities of
Methodology. In the furtherance of the goal, the author uses some general scientific and special linguistic research
methods, in particular: synthesis, analysis, ethnic-national, linguo-genetic, descriptive, comparative, complex-procedural.
The use of the complex methods enables to consider the ethno-specific phraseological units in the pragmatics of a journalistic text: they contribute to the creation of a specific newspaper imagery and expressivity by inclusion of argumentation and social orientation into the process. The conclusion is that linguistic meaning of phraseological units as carriers
of ethno-specific meaning of the text is determined by the degree of their idiomaticity. In the process of intercultural
communication, phraseological units with a cultural component are a source of additional information. It makes the process of interactive relationship more complicated because information contained in these units is not always understandable for representatives of other cultures. At the same time, the expansion of intercultural communication sphere contributes to internationalization of phraseological units and, therefore to convergence and a dialogue of cultures.
Keywords: a phraseological unit, an ethno-specific component, background knowledge, an image model, phraseological cognate.
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Іспанські та українські етномарковані фразеологічні одиниці в періодичній пресі
Мета статті. У статті розглядаються іспанські та українські етномарковані фразеологізми в періодичній
пресі. Автор визначає їх інформаційно-комунікативні особливості, а також образно-експресивні можливості використання в періодичній пресі. Особливість методології дослідження полягає в тому, що для досягнення мети автором використовувалися загальні та спеціальні лінгвістичні методи, зокрема: синтезу, аналізу, етнонаціональний,
лінгвогенетичний, описовий, порівняльний, комплексно-процесуальний. Використання комплексної методології дало
можливість розглянути етномарковані фразеологічні одиниці в прагматиці публіцистичного тексту: їх використання
сприяє створенню специфічної газетної образності і експресивності за допомогою включення в процес аргументації,
культурної та соціальної орієнтації. Зроблено висновки, що лінгвістичне значення фразеологізмів в якості носіїв
етноспецифічного змісту тексту визначається рівнем їх ідіоматичності. У процесі міжкультурної комунікації фразеологічні
одиниці з культурним компонентом є джерелом додаткової інформації, що робить процес взаємного спілкування
більш важким, тому що інформація, що міститься в цих одиницях, не завжди доступна для розуміння представникам
інших культур. Водночас розширення сфери міжкультурної комунікації сприяє інтернаціоналізації фразеологічних
одиниць, а отже, конвергенції і діалогу культур.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, етномаркований компонент, фонові знання, образ-еталон,
фразеологічний інтернаціоналізм.
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Испанские и украинские этномаркированные фразеологические единицы в периодической прессе
Цель статьи. В статье рассматриваются испанские и украинские этномаркированные фразеологизмы в
периодической прессе. Автор определяет их информационно-коммуникативные особенности, а также образноэкспрессивные возможности использования в периодической прессе. Особенности методологии исследования
заключаются в том, что для достижения цели автором использовались общие и специальные лингвистические методы исследования, в частности: синтеза, анализа, этнонациональный, лингвогенетический, описательный, сравнительный, комплексно-процессуальный. Использование комплексной методологии дало возможность рассмотреть
этномаркированные фразеологические единицы в прагматике публицистического текста: их использование способствует созданию специфической газетной образности и экспрессивности посредством включения в процесс аргументации, культурной и социальной ориентации. Сделаны выводы, что лингвистическое значение фразеологизмов в качестве носителей этноспецифического содержания текста определяется степенью их идиоматичности. В
процессе межкультурной коммуникации фразеологические единицы с культурным компонентом являются источником дополнительной информации, что делает процесс взаимного общения более трудным, потому что информация, содержащаяся в этих единицах, не всегда доступна для понимания представителями других культур. В то же
время расширение сферы межкультурной коммуникации способствует интернационализации фразеологических
единиц, следовательно, конвергенции и диалогу культур.
Ключевые слова: фразеологическая единица, этномаркированный компонент, фоновые знания, образэталон, фразеологический интернационализм.

Analyzing the functions of figurative phraseology in the newspaper texts, we can emphasize that the
information in a phraseological unit becomes apparent in the best way in the cultural context as a connotative
component of the figurative phraseological unit meaning reflects national and cultural information. Finding a
number of phraseological units marked by national and cultural character, it can be stated that such phrase© Shevchenko L., 2016
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ological units are a means of constructing a well-reasoned message, creating a cultural semantic model of discourse (where the value system, rules of conduct and the world outlook of a certain society are displayed).
In the study we found a number of phraseological units with ethno specific complex of information. A
phraseological unit with a cultural component conveys cultural and historical knowledge, i.e. background
knowledge. The background knowledge that absorbs a system of worldview attitudes, aesthetic evaluations,
standards of verbal and non-verbal behaviour is essential to the communication process.
An example of phraseological unit actualization is a unit, the core of which has a unique figurative
basis: "Ahora hay que buscar sustituto, y el que más suena es Viktor Jristenko, que ya fue vicepremier en el
gobierno de Serguei Kiriyenko, a quien Yeltsin convirtió en cabeza de turco de la crisis financiero de agosto
de 2003" [1, 07/03/2003, p.6].
The idiom "cabeza de turco" has a Ukrainian counterpart "козел відпущення" ("a scapegoat", i.e. a
man who is blamed for someone else’s fault or takes responsibility for one’s negative actions or deeds). The
figurative basis of these phraseological units outlines the unique manner for the Spanish and Ukrainian languages to nominate a reality. The idioms reflecting typical notions can serve as models and stereotypes of
the ethnospecific worldview or point to their symbolic character, and in this function they act as linguistic exponents of cultural signs. It is the rigidity or symbolicalness of figurative perception of phraseological units
that conditions their national and cultural specificity.
It should be noted that an ethnospecific component of phraseological unit semantics and its reflection of national features are found in the typical set of common representations, associations, emotional nuances for a certain
language community and national mentality as well as in their symbolization of certain objects and phenomena (i.e.
the connotative aspects). However, an ethnospecific component contains a denotative component, i.e. certain country-specific information. Phraseology has the biggest information capability in this regard.
It should be emphasized that the national and cultural elements of phraseological unit semantics can
be detected on different layers of the phraseological unit content, that is:
• in the total idiomatic meaning of a verbal complex (through rethinking, metaphorization, semantic
shift), e.g.: pez gordo in the sense of "an important influential official"; compare in Ukrainian: велика риба
або великий птах.
• in the meaning of certain lexical components of a phraseological unit. They may be "unique components" (which are not used anywhere else except this expression and are often archaisms), culturespecific vocabulary (usually cultural and ethnic realities, place names, proper names, etc.). For example, in
Ukrainian: накивати п’ятами (to bulge out) where накивати is used only in combination with the noun
п’ятами; in Spanish: sin papar mientes en una cosa in the sense of "do not think about smth", where there is
an archaic element mientes.
• in the literal sense of a total verbal complex which then undergoes rethinking, because it has "encoded" numerous folk customs, ceremonies, traditions, etc. For example, in Ukrainian: передати куті меду
(compare with Spanish: ser como la caldera del andaluz, literally "to be as Andalusian soup", which means
something greatly exaggerated).
• many of these phraseological units are conditioned by extralinguistic factors, knowledge of which is
necessary for adequate perception of such units by a bearer of another culture. These factors are a reflection of
national and cultural context, which feeds such figurative formations of each particular language [2, 5].
The national traits of the people are revealed in created phraseological units, which are part of the figurative language system. Metaphorical orientations based on the experience of a linguistic community, reflecting
its national identity generated by the living conditions of the people and their historical existence. The most
communicative significance is kept in phraseological units with ethnocultural component that don’t have structural and semantic equivalents in the language, which are compared with. These units demonstrate low motivation of semantics for representatives of another linguocultural community because there is a need for explanations both separate components of a phraseological unit and a whole meaning of it. [3, 47]
Separate groups of phraseological units operating in the surveyed periodicals, and reflecting the national characteristics of the Spanish culture are following:
• phraseological units which reflect the unique, typically national customs, traditions, peculiarities,
names of reality. For example: encontrarse en mantillas ("to be backward, fall behind"), where there is a cultural
component mantillas; compare with a Ukrainian phraseological unit: вернутися з рушниками ("to plight a girl");
• characteristic for the Spanish community established comparisons, reflecting the system of images-models, for example: torpe como un asno ("stupid like an ass") compared with Ukrainian: stupid like a
log); estar como un toro ("to be angry like a bull or to be strong like an ox"), alto como un Castillo ("as high
as a castle") compared with Ukrainian: as long as a rake); alegre como unas castañuelas ("to be very happy,
shining"), where castañuelas is a musical instrument widespread in the Spanish musical tradition), a bombo
y platillo ("with a lot of noise"). We noticed that the semantics of the word-symbol is based on a set of figurative associations that are visually fixed to them in the language and speakers’ consciousness. The most
common names and realities known to a person such as names of animals, flora and tools are subject to
symbolization. Symbolic components in the phraseological unit structure acquire the status of a cultural
model: a bear – clumsiness; a bull – aggressiveness; an ass – feeble mind;
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• phraseological units representing a certain historical epoch. Here an interesting source of phraseological unit formation can be found: it is the times of knighthood period in Spain: caballero andante ("a
vagrant knight"), caballero sin caballo ("an impoverished man"), criarse caballero y encontrarse peón ("to
lose all the money, the former position"), a más moros más ganacia ("the more difficulties you have, the
greater the reward is"). Compare: for Ukraine such peculiar times are the times of Cossack era: вільний
козак, вискочити як козак з маку, козацькому роду нема переводу;
• phraseological units preserving an old measure of weight or length, for example: meterse en la
camisa de once varas ("to interfere in other people’s affairs", where varas is an old measure of length); compare
with a Ukrainian phraseological unit: з’їсти пуд солі із кимось ("to eat a peck of salt with someone");
• phraseological units, which reflect the originality of flora, for example: no valer una cosa un higo
("not to have any value, to be worthless"); tomar el olivo ("to escape"); más seco que una avellana ("dry,
wrinkled", it is said about an old, exhausted person); the examples in Ukrainian: вискочити як Пилип із
конопель ("to say something inappropriate"), переганяти на гречку ("express somebody’s displeasure); як
чорт до сухої верби ("very much");
• phraseological units including traditional proper and common names, for example, those with some
historical memories: No se ganó Zamora en una hora ("Zamora was not captured within one hour"), in Ukrainian:
пропав як швед під Полтавою ("perished as a Swede near Poltava", the idiom, motivated by Poltava battle in
1708). Geographical names and common names for certain people became those primary images which formed
the basis for a number of phraseological units: Más feo que Picio ("uglier than Picio"), tener más orgullo que don
Rodrigo en la horca ("to be more arrogant than Don Rodrigo on the gallows"); por interés quiero Andrés ("to show
someone commitment in order to obtain certain benefit"), A Zaragoza o al charco (compare with the Ukrainian
one: пан або пропав; aбо до Сарагоси, або в калюжу ("hit or miss"); не той тепер Миргород, по Савці свитки,
про мене Семене;
• phraseological units that inform us of traditional dishes and food, for example: estar a la olla de
otro ("to be dependent on someone"), ganarse el cocido ("to earn one’s food") where olla and cocido are traditional Spanish dishes; aguar uno el vino ("to spoil something by unnecessary interference") with the component vino; in Ukrainian: каші на зварити, каші маслом не зіпсуєш, плювати в борщ, з’їсти чуже сало, в
кожної куми свої пироги where there are common Ukrainian dishes and foodstuff.
It should also be emphasized that these phraseological units are regularly functioning in publications
related to direct or indirect denotation of conversational everyday speech: in an interview on international
issues, in sports commentaries, essays on national history. Some phraseological units, which originally were
the result of emotional language use, consolidated in the national regulatory use as a means of nomination
of certain phenomena in the economy or public life: sufrir un bache ("to get to the potholes on the road"),
echar bronca ("to start a quarrel", "to create a conflict situation in the team"). Thus, some phraseological
units go from occasional to the regulatory use in the national language version.
Being created on the national ground and reflecting the most typical cultural characteristics of a nation,
idioms in a particular language may become the heritage of other cultures, entering the everyday life of many
people. Thus, the national element contained in the idiom image acquires the international character, becomes
international. For example, the image generated by the Spanish Inquisition created such a phraseological unit
as caza de brujas ("witch-hunt"). International images and their functioning in different national languages are
related to cultural and historical community. This is a fairly big group of idiomatic expressions, symbolic words
and phraseological units, etc. This overall formation of figurative expressions may be explained by general cultural and historical development of certain nations and constant contact of their languages. [4,104]
According to the phraseology researcher E.M.Soloduho, interlingual approach should be used in order to
discover international phraseology. [5, 11] The main processes, qualities and categories that determine the formation of international phraseology are universal. They are primarily metaphors, metonymies, euphemisms, causing
the phenomenon of idiomatic parallelism. The main forms of semantic transformations determined by the universal nature of thinking operations and typical associations are universal as well. In the study, we noticed that a lot
of identical or similar facts of material and spiritual life of people acquire identical rethinking in various languages
independently of each other. For example, there are many international phraseological units that reflect the characteristics of animal behavior: trabajar como un buen, the same in Ukrainian: працювати як віл ("to work like an
ox"); tomar el toro por los cuernos / взяти бика за роги ("to take the bull by the horns"). This phenomenon is determined by the coincidence of imagery, the similarity of its orientation. International phraseological units include a
series of somatic idioms: con el corazón en la mano / серце на долоні ("with all one's heart"); enseñar los dientes
/ показати зуби ("to show one’s malicious nature"). International phraseological units facilitate understanding of a
communicative act and contribute to processes of cross-cultural communication.
A substantial part of phraseological units with the term origin belongs to the international terminological phraseological fund. Many international terminological expressions, overcoming the limits of professional
use, acquire reinterpreted metaphorical meaning. Therefore, in order to take out the term of its terminological
system and could be used figuratively and develop new meanings, it must have appropriate internal content
possibilities. Determinologization is usually typical of a term that defines the basic concepts of any science.
The transition of terms to phraseology is made by metaphorization, when acquiring expressive and evaluative properties by special vocabulary is observed. The meaning of a word or an expression expands, gener-
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alizes, but does not lose an association with a primary terminological meaning. Terminology is a rich source
for expanding international idiomatic fund. Multidimensionality of the phraseological nomination problem is
seen in the fact that there is an overlap of factors of linguistics, etymology, culture and sociology. [6, 16]
The origin of a significant number of international phraseological units is connected with historical events.
The source of an internationalism quinta columna / п’ята колона ("the fifth column", that is people involved in
subversive, anti-state activities in the country) was a historic event. This phraseological unit appeared during the
civil war of 1936 in Spain after the speech of General Molla, who said that in addition to four columns he had a
fifth column, engaged in subversive activities in Madrid. Thus, the main source of international phraseology is
loanwords. Interlanguage cooperation, historic and social relations led to the process of borrowing phraseological
units and transforming them into phraseological internationalisms. The literature of native people of a specific language which appears significant at a certain stage of historical development is their great source. "The moving-out
of a particular ethnic culture to the forefront of world civilization contributes to the prestige of the language, which
serves this ethnoculture, and therefore extends its influence into other languages and cultures". [7, 101]
Due to their own nature, languages can influence not only all generations of the peoples who spoke
them, but also other languages they sooner or later start contacting directly, or as already dead languages
through its monuments, or through science, which studies their structure [8, 101]. Ancient literature and the Bible
were significant literary sources of international phraseology. The confirmation of internationalism of these phraseological units may be seen in the presence of identical idioms with the same meaning and relatively the same
component composition in Spanish and Ukrainian: hijo pródigo / блудний син ("the prodigal son"); ojo por ojo y
diente por diente / oко за око, зуб за зуб ("An eye for an eye and a tooth for a tooth"); lavarse las manos / вимити
руки ("to wash hands") (Gospel); risa sardesca / сардонічний сміх ("sardonic laughter") (Homer, Odyssey); caballo de Troya / троянський кінь ("Trojan horse") (Homer, Illiada). It is relevant to recall the images of famous literary heroes of M. de Cervantes Don Quixote and Sancho Panza, which contributed to forming such Spanish
phraseological units as acometer molinos de viento / битися з вітряками ("to fight windmills"), caballero de la
triste figura / лицар сумного образу ("the knight of the dismal countenance") and other Spanish idioms which
went to the fund of the Ukrainian phraseology by loanwording. [7, 135]
The analysis of newspaper texts shows a high information content, which is characteristic of most
phraseological units, and conditions their semantic compactness and image compression, making them
widely used in the press for transferring the entire complex of semantic and stylistic meanings. The value of
the information that the idiom passes on in the process of communication does not diminish with frequent
use and that fact complies with the principles of construction and transmission of information in the mass
media. The acquisition of information (information is stored up as some experience), its impact on the mass
audience occurs by frequent repeating when the task is not simply to send messages, but somehow influence the consciousness of the recipient of the message.
Therefore, the linguistic significance of phraseological units as carriers of ethnospecific content of the text
is determined by their degree of idiomaticity. In the process of cross-cultural communication phraseological units
with a cultural component are the source of background information which makes the process of intercommunication more difficult because implicit background information contained in these units is not available to the representatives of other cultures. At the same time the expansion of the sphere of cross-cultural communication favours the internalization of phraseological units, and hence the convergence of cultures.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Цель статьи. В статье анализируется проблема исследования культуры Крымского ханства XIV-XVI вв. в
современном гуманитарном научном дискурсе. Автор последовательно анализирует литературные источники,
опубликованные разными исследователями на протяжении XVII–XXI вв. Целью статьи также является выявление
разных точек зрения, которые могут быть наиболее целесообразными для анализа крымской культуры. Использование историографического и компаративного методов дали возможность автору проанализировать современную
культурологическую методологию исследований Крымского ханства, в частности, с помощью метода интервального анализа культуры, который представляет экспликацию культуры Крымского ханства через интервальность. Основой исследования интервальной экспликации культуры крымских татар в эпоху Крымского ханства является
междисциплинарный коррелятивно-интегральный подход, который объединяет историко-культурный, общеисторический, философский искусствоведческий принципы анализа. Научная новизна заключается в том, что автор
обосновывает необходимость использования в современном культурологическом дискурсе постмодернистской методологии, поскольку именно она способствует более многоаспектному и разностороннему анализу Крымского ханства как отдельного и специфического типа культуры. Сделан вывод, что тема культуры Крымского ханства многократно привлекала внимание исследователей в области истории, искусствоведения, истории культуры,
языкознания. Целесообразной представляется последующая систематизация существующих исследований, в частности, в аспекте обращения к постмодернистским методам изучения крымской культуры, с целью её перспективного развития и объективного восприятия мировым сообществом.
Ключевые слова: культура Крымского ханства, континуум, интервальный подход, постмодернизм.
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Проблема культури Кримського ханства в сучасному гуманітарному науковому дискурсі
Мета статті. У статті аналізується проблема дослідження культури Кримського ханства XIV-XVI ст. в сучасному
гуманітарному науковому дискурсі. Автор послідовно аналізує літературні джерела, опубліковані різними дослідниками
протягом XVII-XXI ст. Метою статті також є виявлення різних точок зору, які можуть бути найбільш доцільними для аналізу
кримської культури. Використання історіографічного та компаративного методів дали можливість автору проаналізувати
сучасну культурологічну методологію досліджень Кримського ханства, зокрема, за допомогою методу інтервального
аналізу культури, який представляє експлікацію його культури через інтервальність. Основою дослідження інтервальної
експлікації культури кримських татар в епоху Кримського ханства є міждисциплінарний корелятивно-інтегральний підхід,
який об'єднує історико-культурний, загальноісторичний, філософський, мистецтвознавчий принципи аналізу. Наукова
новизна полягає в тому, що автор обґрунтовує необхідність використання у сучасному культурологічному дискурсі постмодерністської методології, оскільки саме вона сприяє більш багатоаспектному і різнобічному аналізу Кримського ханства
як окремого і специфічного типу культури. Зроблено висновок, що тема культури Кримського ханства багаторазово привертала увагу дослідників у галузі історії, мистецтвознавства, історії культури, мовознавства. Доцільною є подальша систематизація існуючих досліджень, зокрема, в аспекті звернення до постмодерністських методів вивчення кримської культури, з метою її перспективного розвитку та об'єктивного сприйняття світовою спільнотою.
Ключові слова: культура Кримського ханства, континуум, інтервальний підхід, постмодернізм.
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Problem of culture of the Crimean Khanate in modern humanitarian scientific discourse
The research studies the problem of culture of the Crimean Khanate of XIV-XVI centuries in modern humanitarian scientific discourse. The author reviews literary sources published by various researchers in XVII-XXI centuries. The
purpose of the research is to study the sources and to identify different points of view in modern humanitarian discourse,
the most appropriate for the analysis of the Crimean culture. The author uses historiographic and comparative methods,
which enables to analyze modern cultural methodology of Crimean Khanate study, in particular with the help of interval
culture study method, which represents the explication of its culture through intervals. The basis of the research of the
interval culture explication of the Crimean Tatar culture in the era of the Crimean Khanate is interdisciplinary correlative
integral approach, which combines historical-cultural, general historical, philosophical and art criticism analysis. The scientific novelty lies in the fact that the author proves the necessity to use postmodern methods in modern cultural discourse, because it promotes deeper multi aspect and many-sided study of the Crimean Khanate as a separate and specific type of culture. Conclusion. The problem of culture of the Crimean Khanate attracted attention of researchers in the
sphere of history, art criticism, art history and linguistics many times. It makes most sense to systematize the existed
works, in particular by using postmodern methods of the Crimean culture study with the purpose of its future development and objective acceptance by the world community.
Key words: culture of the Crimean Khanate, continuum, interval approach, postmodernism.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью углублённого изучения
феномена культуры Крымского ханства посредством обращения к современным культурологическим
теориям с целью её объективного восприятия в мировом пространстве.
Целью статьи является обзор источников по исследуемой проблеме и выявление разных точек зрения в современном гуманитарном дискурсе, которые могут быть наиболее целесообразными
для анализа культуры.
На рубеже XX–XXI вв., в связи с возвращением депортированного крымско-татарского народа на
историческую родину, начинаются процессы возрождения культуры, восстановления интеллектуальной
преемственности крымских татар. Как известно, возрождение той или иной культуры неотъемлемо связано с возрождением традиций, изучением исторических истоков. В этом контексте безусловный интерес
представляет эпоха становления и расцвета крымско-татарской государственности, а именно – культура
Крымского ханства. Между тем, в современной гуманистике практически нет объективных исследований,
посвященных истории культуры этого государственного образования, в которых бы культура Крымского
ханства рассматривалась с разных позиций, с разных точек зрения. Эту лакуну поможет заполнить интервальный подход – экспликация культуры Крымского ханства через интервальность. Основой исследования
интервальной экспликации культуры крымских татар в эпоху Крымского ханства является междисциплинарный коррелятивно-интегральный подход, который объединяет историко-культурный, общеисторический,
философский искусствоведческий принципы анализа. Сравнительный метод целесообразен для анализа
субинтервалов в культуре Крымского ханства и соседних государств. Принцип историко-культурной реконструкции должен позволить рассмотреть ценностные приоритеты крымских татар в контексте исторических реалий. Существенное значение для исследования имеет метод философского обобщения, который в неоднозначных оценках тех или иных субинтервалов, зафиксированных в разных источниках,
поможет найти общую парадигму и формулировку понятия "интервальность". В качестве доминанты полиметодологического подхода в данном случае избран интервальный анализ, позволяющий рассматривать культуру как многоуровневый феномен, в котором все интервалы плюралистичны и, вместе с тем,
относительны. Подобное объяснение сути интервальной методологии впервые было обосновано в исследованиях Ф. В. Лазарева [10], как междисциплинарная теория она является наиболее предпочтительной для культурологических исследований.
Поскольку интервальный подход является по своей сути "продуктом" постмодернизма, то выяснение специфики интервальности предполагает обращения к работам зарубежных, российских и украинских
теоретиков постмодернизма, таких, как: В. Г. Арсланов, Т. В. Бондарчук, В. Г. Буданов, О. П. Варениця,
Т. К. Гуменюк, В. М. Дианова, И. В. Дунаева, И. П. Ильин, В. В. Кизима, О. С. Колесник, А. И. Креминский,
Ф. В. Лазарев, Ж.-Ф. Лиотар, В. А. Личковах, Лю Шу Цзы, Н. Б. Маньковская, Ю. Нарижный, Х. Ортега-иГассет, М. К. Трифонова, О. Шпенглер.
История культуры – это континуум, который делится историками, социологами на периоды,
причем временные отрезки периодов, как правило, условны в связи с невозможностью точного определения границ тех или иных периодов. Несмотря на условность деления на периоды, в нем есть
своя логика, иначе континуум не поддавался бы пониманию. Не является в этом смысле исключением и культура Крымского ханства, понимание которой требует вычленения в ней неких периодов.
Безусловно, можно было бы пойти по, так сказать, проторенному пути, и по общепринятому образцу
поделить ее (культуру Крымского ханства) на "ранний", "зрелый" и "поздний" периоды, однако такой
подход, на наш взгляд, не позволит изучить особенности культуры Крыма ханского периода разносторонне. А сегодня именно разносторонний подход в изучении любой культуры, в том числе и культуры Крымского ханства, позволит не только понять особенности развития истории той или иной
культуры, ее достижения, успехи, ошибки, промахи, но и, используя полученные знания, перенеся их
на современную ситуацию, осмыслить, а, возможно, и преодолеть некое недопонимание тех или иных
ситуаций, позволит на новом витке возродить то лучшее, что было утрачено или забыто.
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Отметим, что культура Крымского ханства – малоизученный феномен в истории культуры. Актуальность её исследования во многом обусловлена тенденциями, связанными с разнонаправленными
процессами: с одной стороны, возрождения крымско-татарской культуры на рубеже XХ – XXI вв., а с
другой, – попытками предать ее забвению.
Необходимо подчеркнуть, что культура крымских татар пережила свой расцвет именно в ханскую эпоху. Именно в это время были созданы такие величественные памятники архитектуры, как ханский дворец в Бахчисарае и мечеть Хан-Джами в Гезлеве (сегодня г. Евпатория). Однако этот период
остается до сих пор недостаточно изученным, несмотря на то, что на рубеже XX–XXI вв. в научном
крымоведении появились исследования, посвящённые проблемам истории и культуры Крымского ханства. Опираясь на эти работы, обозначим основные направления развития культурологической мысли
применительно к очерченной проблематике, с целью создания методологического фундамента для
изучения культуры Крымского ханства.
Значительный интерес, в контексте исследуемой проблемы, имеют работы по истории, истории
культуры и искусства крымско-татарского народа, в частности, в период Крымского ханства таких теоретиков, исследователей разных поколений, как В. Бартольд, А. Башкиров, А. Бертье-Делагард, У. Боданинский, О. Акчокраклы, Б. Засыпкин, М. Волошин, М. Гинзбург, В. Гордлевский, В. Кондараки, Ф. Лашков,
Е. Марков, П. Палас, Г. Радде, В. Смирнов, Халим Герай, Сеид Мухаммед Риза, Э. Челеби.
Чрезвычайный интерес представляет работа профессора-ориенталиста Петербургского университета В. Смирнова (1846-1922) "Крымское ханство XIII-XV вв.", в котором автор, опираясь на многочисленные турецкие и крымско-татарские источники, описывает историю ханства под властью династии Гераев и утверждение верховенства над ним Оттоманской Порты [11].
Известнейший деятель крымско-татарской культуры У. Боданинский (1877-1938) оставил значительное наследие по археологии, этнографии, фольклористике, эпиграфике, изобразительным видам искусства, в том числе и по архитектуре[4]. В процессе организации и проведения археологоэтнографических экспедиций, теоретик разнопланово и разносторонне изучал культурное крымское
наследие. Его экспедиции предвещали большие исследовательские перспективы, но У. Боданинский,
к сожалению, не успел воплотить их в жизнь.
О. Акчокраклы (1878-1938) – деятель крымско-татарского культурного возрождения в отдельных
исследованиях систематизирует старокрымские надписи и тамги, высеченные на камне, вместе с тем,
связывая эти знаки с известными крымско-татарскими родами и соответствующими символами [1].
Следует отметить, что Осман Акчокраклы стал одним из основоположников нового направления в
востоковедении – крымского татароведения, изучал прошлое и настоящее родного народа: историю,
язык, этнографию, культуру, многие эпиграфические памятники крымского средневековья.
Русский художник, поэт и литературный критик М. Волошин (1877-1932) в некоторых исследованиях с особой любовью и поэтическим даром описывает памятники культуры Крыма, анализируя генезис отдельных культурных артефактов, имеющих отношение к разным народам и традициям. При
этом он особое внимание уделяет золотой эпохе Гераев, отмечая её значимость как периода высочайшего расцвета культуры [5].
М. Гинзбург (1892-1946) – советский архитектор, лидер конструктивизма в отдельных публикациях, посвящённых средневековым памятникам крымской архитектуры, дает подробное стилистическое
описание татарского искусства Крыма, отмечая соотношение элементов разных стилей (арабоперсидского, мавританского, турецкого, тюркско-монгольского, греческого). Так же он обращает внимание на роль эклектизма и дробности отдельных элементов. Особую значимость в его исследованиях
имеет описание творчества придворного живописца и декоратора крымских ханов – Омера [6].
Из искусствоведческих исследований по крымско-татарской архитектуре начала XX в. его работы отличались научной значимостью.
Наряду с работами по истории Крымского ханства, изданными в предшествующие столетия
зарубежными и отечественными авторами, на рубеже XX XXI вв. появились труды В. Возгрина, О. Гайворонского, Н. Абдульваапа, Г. Абдулла, Р. Абкадырова, Р. Аирчинской, Ф. Аметки, Н. Сеитягъяева,
Э. Чубарова, Р. Эминова.
Среди искусствоведческих работ, посвящённых специфике развития крымско-татарской архитектуры и орнаментального искусства, особого внимания заслуживают исследования С. Червонной,
И. Заатова, Г. Акчуриной-Муфтиевой, П. Чепуриной.
Так, в монографии С. Червонной наряду с обоснованием концепции искусства татарского Крыма и
его исследованием в разные исторические этапы, наибольший интерес представляет раздел, посвящённый
искусству Крымского ханства в контексте эпохи мусульманского ренессанса, в частности, соотношение
стилистического и образно-смыслового анализа таких архитектурных сооружений эпохи, как: мавзолеидюрбе, мечети-джами, медресе, элементы дворцового комплекса в Бахчисарае [12].
В монографии И. Заатова, посвящённой генезису крымско-татарского декоративно-прикладного
и изобразительного искусства с древнейших времён до XX века, рассматривается общекрымская
культура Крымского ханства как синтез этнокультур средневекового Крыма и в контексте этногенеза
крымских татар [7]. Монография Н. Акчуриной-Муфтиевой "Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV первой половины XX вв." включает этапы развития, типологию, стилистику и художест-
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венные особенности различных видов орнаментов. В данной работе впервые осуществлена попытка
развития и выявления типологии декоративно-прикладного, орнаментального искусства как целостного вида национальной культуры в таких её проявлениях, как: ткачество, вышивка, ювелирное искусство и резьба по металлу, резьба по камню, каллиграфия, а также показаны культурно-исторические
связи с другими народами [2].
Проблемам крымских вышивок и крымско-татарского ковроткачества посвящены исследования
члена Национального союза художников Украины М. Чурлу [13]. В его работах типы орнаментов не просто
систематизируются, а и рассматриваются в символическом контексте, обобщаются региональнолокальные особенности их распространения и использования характерных средств выразительности.
Проблемам музыкального и музыкально-поэтического искусства Крымского ханства посвящены
работы А. Рефатова, Ф. Алиева, Н. Абдульваапа, Д. Карикова, Г. Туймовой.
Так, в первом крымско-татарском фольклорном сборнике композитора Асана Рефатова дается краткая классификация жанров народной музыки, инструментария, характерных ладов и метроритмических особенностей.
Также автор уделяет внимание различным инструментальным составам, в том числе, имевшим место в музыке средневекового Крыма. На современном этапе существует необходимость переиздания и тиражирования данной работы, т. к. она является библиографической редкостью. Аналогичный подход имеет место в антологии, посвященной крымской народной музыке Ф. Алиева[3].
Сборник Д. Карикова представляет собой краткую антологию крымско-татарской средневековой
классической (придворной) музыки [8]. Следует отметить, что это первая работа такого типа в отечественном музыковедении. Таким образом, многие исследования, имеющие отношение к культуре
Крымского ханства, опубликованные в конце XX начале XXI вв. в большинстве своём охватывают вопросы, связанные с историей художественной культуры, посвящены отдельным видам искусства, литературе, историографии.
Среди исследований более раннего периода, и в том числе зарубежных авторов, особо следует
остановиться на работах И. Тунманна, Э. Челеби, П. Палласа, Г. Радде, Х. Герая. Такого рода работы
приемущественно посвящались изучению социально-экономического уклада, географического описания или истории правления в Крымском ханстве.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию истории Крыма, все же
отметим, что работ по истории культуры Крымского ханства крайне мало, чем и объясняется актуальность
данного исследования. В связи с тем, что культура Крымского ханства развивалась под влиянием различных культур (христианской, мавританской, тюркской, готской), что, безусловно, не могло не наложить свой
отпечаток на особенности ее развития, на наш взгляд, для их (особенностей) выявления и анализа не достаточен традиционный линейный подход. Очевидно, что одним из наиболее продуктивных в данном случае
является интервальный подход, суть которого целесообразно подробно раскрывать в отдельных исследованиях. Безусловно, изучая особенности культуры Крымского ханства в культурологическом аспекте, одним
из приоритетных, наряду с интервальным, может быть избран и герменевтический подход, или, так называемый подход "культурологической герменевтики" (термин Е. Колесник) [9], который предполагает всесторонний анализ того или иного текста, в том числе и текста культуры.
Таким образом, рассмотрение историографии позволяет рассуждать о том, что тема культуры
Крымского ханства многократно привлекала внимание исследователей в области истории, искусствоведения, истории культуры, языкознания. Одновременно, ощущается необходимость появления культурологических исследований по намеченной теме в аспекте современной гуманитарной науки. Очевидна
целесообразность в систематизации существующих исследований по избранной проблеме с последующим обращением к постмодернистским методам изучения культуры для её перспективного развития и объективного восприятия мировым сообществом.
Литература
1. Акчокраклы О. Татарские тамги в Крыму. / О. Акчокраклы // Материалы научно-этнографической
экспедиции по изучению татарской культуры в Крыму. – Симферополь. – Кн. 1. –1927. – С. 32-47.
2. Акчурина-Муфтиева Н.М. Декоративно-прикладное искусство крымских татар первой половины ХХ вв.
/ Акчурина-Муфтиева Н.М. – Симферополь: СГТ, 2008. – 392с.
3. Антология крымской народной музыки [ред.,сост. Ф. Алиев] – Симферополь: Крымучпедгиз. – 2001. – 599 с.
4. Боданинский У. А. Археологическое и этнографическое изучение татар в Крыму. / У. А. Боданинский //
Крымские татары. – Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре. – Симферополь: Доля. – 2005. –
С.52-81.
5. Волошин М. Культура, искусство, памятники Крыма. / М. Волошин //Забвению не подлежит. – Казань:
Татарское книжное издательство. – 1992.- С.55-68.
6. Гинзбург М. Декоративное творчество / М. Гинзбург // Забвению не подлежит. – Казань: Татарское
книжное издательство. – 1992. – С. 223-227.
7. Заатов И. Крымскотатарское декоративно-прикладное и изобразительное искусство / И. Заатов –
Симферополь: ТАРПАН, 2003. – 336с.
8. Кариков Д. Крымскотатарская инструментальная музыка ханского периода //Д. Кариков / Ноты. Симферополь: Доля. – 2007. – 96с.

39

Культурологія
9. Колесник О. С. Міфопоетичне відтворення архетипу: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філос.
наук: спец.: 09.00.08 – естетика / О. С. Колесник. – Київ, 2002 – 15 с.
10. Лазарев Ф.В. Перспективизм и интервальность / Ф.В. Лазарев // Учёные записки Таврического национального университета. – Т. 15. – № 2. – С. 3-16.
11. Смирнов В. Д. Крымское ханство XIII-XV вв. / Василий Дмитриевич Смирнов. – М.: Вече, 2011. – 336 с.
12. Червонная С.М. Искусство татарского Крыма / С.М. Червонная. – Москва-Берлин, НИИ теории и истории изобразительных искусств, 1995. – 320с.
13. Чурлу М. Язык крымтатарского декоративного искусства / М. Чурлу // Qasevet. – 2008. – № 33. – С. 56-61.
References
1. Akchokrakly O. (1927). The Tatar tamg in the Crimea. Materials of scientific and ethnographic expedition on
studying of the Tatar culture in the Crimea. Simferopol: Book 1, 32-47.
2. Akchurina-Muftieva N. M. (2008) Arts and crafts of the Crimean Tatars of XV-of the first half of the 20th
centuries.Simferopol: [in Ukranian].
3. Antologiya krymskoy narodnoy muzyki (2001). – [edition, F. Aliyev] – Simferopol: Krymuchpedgiz. [in
Ukranian].
4. Bodaninskiy U. A. (2005). Archaeological and ethnographic studying of Tatars into the Crimea. Crimean
Tatars. – Anthology of ethnic history and traditional culture. – Simferopol: Dolya, 52-81[in Ukranian].
5. Voloshin M. (1992). Culture, art, monuments of the Crimea. Not be forgotten. – Kazan: Tatar publishing
house. – 1992, 55-68[in Russian].
6. Ginzburg M. (1992). Tatar art in the Crimea. Oblivion not subject. – Kazan: Tatar publishing house, 209217[in Russian].
7. Zaatov I. (2003). Crimean Tatar arts and crafts and fine art. Simferopol: Tarpan [in Ukranian].
8. Karikov D. (2007). Crimean Tatar instrumental music of the hansky period. Notes. Simferopol: Dolya [in Ukranian].
9. Kolesnik O. S. (2002). Mifopoyetichne recreation to an archetype: autoref. yew. on the receipt of sciences.
mortars. edging. philosophy sciences: special: 09.00.08 – an esthetics – Kyiv [in Ukranian].
10. Lazarev F. V. (2002). Nature of categories and interval dialectics. Scientific notes of Taurian national
university of V. I. Vernadsky. – T.15 No. 1, 3-16 [in Ukranian].
11. Smirnov V. D. (2011). The Crimean khanate of the 13-15th centuries. M.: "Veche [in Ukranian].
12. Chervonnaya S. M. (1997). Islamic art in Russia. Moscow. Scientific research institute of the theory and
history of the fine arts of RAH [in Russian].
13. Churlu M. (1996). Crimean Tatar kilima: craft, art, sacral secret of the past. Qasevet – No. 25 1, 44-48 [in Ukranian].
Стаття надійшла до редакції 05.02.2016 р.

Масалова Крістіна Юріївна©
здобувач Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
k.masalova@gmail.com

УДК 932:2-523.3

КНИГА МЕРТВИХ НА СТЕЛАХ НОВОГО ЦАРСТВА
Мета роботи. Статтю присвячено вагомому явищу розміщення окремих частин давньоєгипетської Книги
мертвих на незвичному для цього типі джерел. Увага зосереджується на раніше не дослідженому спеціальному
розміщенні тексту та/або ілюстрацій Книги мертвих на похоронних стелах – пам'ятних табличках, що встановлювалися в гробницях або похоронних храмах приватних осіб. Розглядається місце цього типу джерел у контексті
всього масиву Книг мертвих. Описуються хронологічні рамки виробництва стел з текстом/зображеннями з Книги
мертвих: наводяться приклади всіх відомих на сьогодні такого роду стел. Описується інтегрованість головного
сюжету в систему похоронних стел. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного методу. Не
вдаючись до всебічного аналізу кожного конкретного джерела, стало можливим розглянути сам феномен у цілому.
Наукова новизна статті полягає у дослідженні самого явища розміщення текстів та/або ілюстрацій Книги мертвих
на поховальних стелах. Це дослідження допомогло простежити, яким чином мотиви Книги мертвих інтегрувались
у систему похоронного культу власників стел. Висновки. Дослідження допомогло виділити найпопулярніший сюжет Книги мертвих, котрий інтегрувався в систему поховальних стел за часів Нового царства. Було встановлено,
що мотив цього сюжету добре співвідноситься з роллю поховальних стел, а отже обґрунтовує саме використання
цього типу джерела для розміщення віньєток Книги мертвих.
Ключові слова: стели, Книга мертвих, Нове царство, віньєтки, Стародавній Єгипет.
Масалова Кристина Юрьевна, соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры и
искусств
Книга мертвых на стелах Нового царства
Цель работы. Статья посвящена знаменательному явлению размещения отдельных частей древнеегипетской Книги мертвых на необычном для нее типе источников. Внимание обращается на ранее не исследованное
размещение текста и/или иллюстраций Книги мертвых на погребальных стелах, а именно – памятных табличках,
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которые устанавливались в гробницах или погребальных храмах частных лиц. Рассматривается место данного
типа источников в контексте всего массива Книг мертвых. Описываются хронологические рамки существования
стел с текстом/изображениями из Книги мертвых, приводятся примеры всех известных на сегодня стел такого
рода. Описывается интегрированность главного сюжета в систему погребальных стел. Методология исследования заключается в использовании компаративного метода. Не вдаваясь во всесторонний анализ конкретных источников, стало возможным рассмотрение самого феномена в целом. Научная новизна статьи состоит в исследовании самого явления размещения текстов и/или иллюстраций Книги мертвых на похоронных стелах. Это
исследование помогло проследить, каким образом мотивы Книги мертвых интегрировались в систему похоронного культа владельцев стел. Выводы. Исследование помогло выделить самый популярный сюжет Книги мертвых,
который интегрировался в систему похоронных стел во времена Нового царства. Было установлено, что мотив
этого сюжета хорошо соотносится с ролью похоронных стел и таким образом обосновывает само использование
такого типа источников для размещения виньеток Книги мертвых.
Ключевые слова: стелы, Книга мертвых, Новое царство, виньетки, Древний Египет.
Masalova Kristina, PhD candidate of cultural studies, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
The Book of the Dead on the stelae of the New Kingdom
The purpose of the research. This research is devoted to the significant phenomenon of locating individual
parts of the ancient Egyptian Book of the Dead on the unusual type of sources. Attention is focused on the previously
unexplored phenomenon of the Book’s of the Dead text and/or illustrations placement on the funerary stelae –
commemorative plates, installed in the tombs and funerary temples of individuals. The place of this type of the sources in
the context of the entire volume of the Book of the Dead is considered. The chronological framework of the existence of
stelae with text/images from the Book of the Dead is described: all currently known stelae are exemplified. The integration of
the main plot into the system of funerary stelae is described. The research methodology applied to this study is the use of
the comparative method. Without a comprehensive analysis of the exact sources it made possible the consideration of the
phenomenon as a whole. Scientific novelty of the article consists of studying of the fact of placing text and/or illustrations
from the Book of the Dead on the funerary stelae. This research helped to trace the way of integration of the Book’s of the
Dead motives into the funeral cult system of the stelae owners. Conclusions. This research helped to identify the most
popular scene from the Book of the Dead, which was integrated into the funeral stelae system during the New Kingdom. It
was determined that the motive of the scene corresponds well to the funeral stelae role and thus, substantiates the usage of
this sort of sources for the placement of the Book’s of the Dead vignettes.
Key words: stelae, the Book of the Dead, the New Kingdom, vignettes, Ancient Egypt.

Актуальність теми дослідження. Книга мертвих переважно вимальовувалася на папірусах. І
хоча папіруси складають основний масив Книг мертвих, вони не є єдиним носієм тексту і віньєток цієї
збірки. Суттєва частина Книг мертвих дійшла до нас на бинтах мумій. Досить популярними носіями
Книги мертвих були також труни і стіни гробниць. Інші джерела включають в себе савани, саркофаги і
стели. Відомі також такі носії: блоки, гіпоцефали, храмовий розпис, остракони, пелени мумій, стіни каплиць, підголівники, жертовні палетки, шкіра, святилища, статуї, скриньки для ушебті, магічні цеглини, дерев'яні дошки, похоронні носилки, амулети, маски мумій. Поодинокі випадки складають: вівтар
Апіса, дошка під мумію, наос, пектораль, сітула, стілець, тарілка, двері і стелофор (перелік складений
на основі матеріалів бази даних міжнародного проекту Bonn Totenbuchprojekt. Див .: [9]).
Стосовно дослідження Книги мертвих, в сучасній єгиптології намітилося чотири базові підходи у
вивченні та типологізації віньєток збірки. Їх аналітичний огляд представлений в статті Тарасенка М.О.
"Образотворча традиція Книги мертвих (історіографічний аналіз)" [1]. У цьому дослідженні використовується так званий "третій підхід", а саме: вивчення комплексу віньєток Книги мертвих на окремих видах
пам'ятників. Даний підхід не є найпопулярнішим, але все ж існують прекрасні приклади його використання: наприклад, А. Нівінським у вивченні комплексу папірусів Третього перехідного періоду [19], а також
папірусів і саркофагів XXI Династії [17; 18]. Неперевершеними за рівнем охоплення джерельної бази
прикладами також є монографія Мохамеда Салеха [24], присвячена дослідженню тексту і віньєток Книги
мертвих, розміщених на розписі приватних гробниць Фіванського некрополя в Новому царстві, а також
робота Хьольгера Кокельманна [12], присвячена текстам і малюнкам Книги мертвих на пеленах мумій.
Мета дослідження. Наслідуючи приклади використання даного підходу, у цій статті проводиться дослідження Книги мертвих на конкретному виді джерел, а саме на похоронних стелах Нового царства. Отже, мета цієї статті – дослідити явище розміщення текстів та/або ілюстрацій Книги мертвих на
заупокійних стелах Нового царства та простежити яким чином ці мотиви інтегрувались у систему похоронного культу власників стел.
Виклад основного матеріалу. Похоронні стели являли собою пам'ятні таблички, які встановлювалися в гробницях або похоронних храмах. На відміну від більш ранніх стел, на стелах Нового царства віддається все менше переваги "сімейному" репертуару, та більш активно починають зображуватися божества (докладніше про стели, див.: [7, 439–450; 28, 155–165 ]), що робить можливим
впровадження в них сцен із Книги мертвих.
Проте стели не стали популярним носієм для тексту або віньєток Книги мертвих. На сьогоднішній день нам відомо всього сорок дев’ять таких стел; при цьому загальна кількість відомих на сьогодні джерел, що містять текст та/або віньєтки Книги мертвих, становить 2992 джерела. Тож кількість
стел складає менше 2% від загальної кількості джерел (при цьому частка папірусів становить 48%).
Тим не менш, такої кількості достатньо, щоб виділяти їх в окремий клас джерел і констатувати існу-
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вання певної тенденції у використанні даного виду пам'ятників для розміщення на ньому сцен Книги
мертвих. Також передбачається, що список стел може значно розширюватися в подальшому дослідженні, оскільки творці проекту Bonn Totenbuchprojekt при зборі архіву приділяли особливу увагу, в
першу чергу, папірусам; другорядні джерела (серед яких і значаться стели) були опрацьовані менше.
Тема розміщення тексту і віньєток Книги мертвих на стелах в спеціалізованих дослідженнях не
піднімалася. Тим не менш, в контексті даного дослідження варто відзначити роботу Нілса Біллінга
("Nut. The Goddess of Life in Text and Iconography" [5]), присвячену богині Нут, де серед інших джерел
автор аналізує і стели, на яких Нут показана в образі богині-дерева (віньєтка 59-ї глави Книги мертвих).
Як уже згадувалось, на сьогоднішній день відомо сорок дев’ять стел з Книгою мертвих. Три
стели датуються Середнім царством (Stele Kairo CG 20520, Stele Kairo CG 20738, Stele Trient o.Nr ), а
саме XIII дин. Їх лише умовно можна віднести до групи досліджуваних стел, так як самої Книги мертвих у той час ще не існувало; на самих же стелах містяться тексти, схожі з певними главами Книги
мертвих. Двадцять вісім стел (що складає основний масив) датуються Новим царством (див .: [Табл. 1]).
На Пізній період припадає п’ятнадцять стел (Stele Aix-en-Provence 832-1-8, Stele New York MMA
22.3.33, Stele London BM EA 624, Stele London BM EA 1138, Stele Paris Louvre C 291, Stele Berkeley
California 86 (Nr. 6-19880), Stele Kairo C.G. 22037, Stele Kairo C.G. 22141, Stele Paris Louvre E 19958,
Stele London BM EA 1730, Stele London BM EA 1018, Stele unbekannt Meux 51, Stele Chicago OIM
12220, Stele Budapest 51.2150, Stele Chicago OIM 6898). Також є три стели, що відносяться до Птолемеївського періоду (Stele Privatsammlung, Stele Leiden AH 21, Stele London BM EA 711). У даній статті
акцент робиться на стелах Нового царства як початкового етапу досліджуваного явища. Вибір обумовлений їх значною чисельністю, що може достатньо репрезентувати, власне, явище розміщення
текстів та/або ілюстрацій Книги мертвих на цьому типові носіїв.
Виробництво стел, що містять текст або віньєтки Книги мертвих, починається з XVIII дин. і відразу набирає оберту. Стели виготовлялися з каменю, а саме: пісковика, кварциту і вапняку. Більшість
таких стел походять із Фів та Саккари (а походження двох – невідомо). Всі вони виписані ієрогліфікою,
їх віньєтки – рельєфні. На одній зі стел (1; тут і далі курсивом вказується порядковий номер стели у
додатку до статті: [Табл. 1.]) знаходиться лише текст, з 15-ї глави (частина – А3). Стела 2 є єдиним
відомим на сьогодні прикладом стели, що містить віньєтку 148-ї глави – "Глави про наділення покійного їжею". Три стели (3, 4, 5) містять найпопулярнішу, як ми побачимо далі, віньєтку 59-ї глави. До XVIII
дин. відноситься також вапняковий стелофор (6), що містить текст 15-ї глави (частина – А3).
Найбільша кількість збережених стел відносяться до XIX-ї дин. Всі ці одинадцять стел зроблені
з каменю, вапняку. Вони походять з Фів, Саккари, Абідоса (деякі – невідомо). Більшість стел (7, 8, 10,
11 [Мал. 3], 12, 13 [Мал. 1], 14, 15, 16) зображують віньєтку 59-ї глави. На одній стелі (17) зображено
частину віньєтки 15-ї глави (Хорахті в барці). Інша стела (9 [Мал. 2.]) містить частини тексту 181-ї глави (а саме Гімн Осірісу).

Рис. 1. Stele Neapel 1000 (13) [5, 396, fig. D.8.].
Також є три стели, датування яких коливається між XIX та XX дин. Ці кам'яні стели походять з
Саккари. Одна з них (18) зображує віньєтку 59-ї глави. Інша стела (19) демонструє віньєтку 59-ї глави
в нижньому регістрі і мотив сцени загробного суду у верхньому (незважаючи на те, що на сайті проекту Bonn Totenbuchprojekt, стели Stele Kairo JE 66149 і Stele der Wa-ga -... представлені як дві різні, ми
стверджуємо, що йдеться про одну й ту ж стелу, на що вказує оброблена бібліографія).
ХХ дин. датуються дві кам'яні стели (20, 21), які також подають віньєтку 59-ї глави. Їх походження залишається невідомим.
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Рис. 2. Stele Brüssel MRAH E. 5300 (9) [26, pl. IV]

Рис. 3. Stele London BM EA 796 (11) [©
Trustees of the British Museum /
фото Британського музею]

Датування інших семи стел обмежується віднесенням їх до часів Нового царства (22, 23, 24,
25, 26, 27, 28). Усі вони зроблені з каменю, виписані ієрогліфікою. Одна походить з Саккари, три з Абідосу, походження ще трьох невідоме. Всі вони містять віньєтку 59-ї глави, а дві з них (25, 27) містять
також і назву цієї глави.
Розгляд репертуару стел відкрив найбільш популярний сюжет, яким є віньєтка 59-ї глави (двадцять три випадки її використання). Саме на цій віньєтці слід зупинитися більш докладно.
59-а глава має назву "Глава про вдихання повітря і про владу над водами загробного світу". Її
віньєтка зазвичай показує покійного, що сидить на колінах на березі водойми перед розлогим сикамором; у гілках самого дерева зазвичай зображена богиня, що лівою рукою виливає воду на руки покійного, й подає йому коржі правою. Богиня, що тут зображена, – богиня-дерево, яка, починаючи з Нового царства, стає "домінуючою іконографічної реалізацією материнського начала" [5, 185].
Ідентифікація богині-дерева викликала дискусію. Так, Нілс Біллінг у своїй фундаментальній праці
про богиню Нут описує висновки, до яких дійшов Фрідріг Вільгельм Фон Біссінген (у книзі "Über eine
Grabwand aus Memphis in der Glyptothek König Ludwigs", 1924 року): Фон Біссінген виділив основними богинями цього дерева Нут, Ісіду та Хатор, надаючи при цьому пріоритет Нут. Автор також виділив два локальні різновиди богині-дерева: Гізехське безлистове дерево Хатор і Гермопольську "сикомору Нут", попередньо, засновану на 59-й главі. Фон Біссінген зауважив, що в тих випадках, коли дерево, що
персоніфікується, має тільки руку як елемент людського тіла, дерево не асоціювалося з Нут (до Птолемеївського часу; з кількома винятками, це твердження залишається в силі і по сьогодні) [5, 185–186].
Нілс Біллінг відзначає, що ідентифікація богині-дерева на стелах залежить від того, які боги
були зображені на джерелі, окрім неї [5, 292]. Виходячи з цієї типології, ми можемо зрозуміти, які ідентифікації богині присутні на досліджуваних стелах. Так, найчастіше, богиня-дерево не ідентифікується
ні з однією з вищевказаних богинь (стели 4, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 28). Рідше вона представляється богинею Нут (стели 3, 11, 14, 16, 20, 26, 27); іноді асоціюється з Ісідою (стели 5, 15 ?, 22 ?, 25 ?),
ще менше – з Хатор (стели 10, 25 ?) [5, 281–283].
Наукова новизна. У статті було вперше зібрано та проаналізовано усі відомі заупокійні стели
Нового царства, що містять текст та/або ілюстрації Книги мертвих. Це дослідження допомогло простежити, яким чином ці мотиви інтегрувались у систему похоронного культу власників стел.
Висновки. Дослідивши заупокійні стели Нового царства як носія Книги мертвих, було виділено
найпопулярніший сюжет – віньєтку 59-ї глави збірки. Мотив цієї композиції – наділення покійного водою. Богиня-дерево, що ллє воду, інтегрована в систему культу інших богів, зображених на стелах, а
також власника як їх шанувальника, і відображає його власний похоронний культ [5, 292]. В цілому,
цей сюжет добре співвідноситься з роллю похоронних стел як носіїв текстів різних жертовних формул,
що давали прожиток душі померлого, а також виконували меморативну функцію.

43

Культурологія

Масалова К. Ю.
Таблиця 1

Список стел Нового царства, що містять частини тексту та/або ілюстрацій Книги мертвих
1. Stele Chicago OIM 1365, Ra, XVIII дин. (Аменхотеп ІІ). Походження: Фіви. Місце зберігання: Oriental Institute Museum (Чикаго, Іллінойс, США). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст:
текст глави 15A3. Бібліографія: [20, p. 20, pl. I.4; 2, p. 8–9, 14, pl. CII.A; 9]
2. Stele (Scheintür-Stele) Berlin 2066, %n-n-Mwt, XVIII дин. (Хатшепсут/Тутмос ІІІ). Походження: Фіви, Курна, ТТ 71. Місце зберігання: Ägyptisches Museum und Papyrussammlung (Берлін,
Німеччина). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: текст та віньєтка 148-ї глави. Бібліографія: [22, p. 141; 11, p. 133; 9]
3. Stele Florenz 2593, IA (?), XVIII дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: Museo
Archeologico (Museo Egizio) (Флоренція, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [6, p. 43–44, ill. 36; 5, p. 392, fig. D.2; 9]
4. Stele London BM EA 294, Kri , XVIII дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: British
Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї
глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 393, fig. D.3; 9; 29]
5. Stele London BM EA 307, MH, XVIII дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: British
Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-й
глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 391 (fig. D.1); 9; 29]
6. Stelophor Chicago OIM 9380, Nb-Imn, XVIII дин. Походження: Фіви. Місце зберігання:
Oriental Institute Museum (Чикаго, Іллінойс, США). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст:
текст глави 15A3. Бібліографія: [8, p. 17–25; 21, p. 43–44; 2, p. 10–11, pl. CI; 9]
7. Stele "DM", XIX дин. (Аменмес). Походження: Фіви. Місце зберігання: Дейр-ель-Медіна (Єгипет).
Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 399, fig. D.12; 9]
8. Stele Bologna 24, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo Civico (Болонья,
Італія). Шрифт, техніка: невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 395, fig. D.5; 9]
9. Stele Brüssel MRAH E. 5300, Mai i, XIX дин. Походження: Абідос. Місце зберігання:
Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Брюссель, Бельгія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, пофарбований
рельєф. Зміст: частини тексту 181-ї глави (Гімн Осірісу). Бібліографія: [10, s. 101–126; 26, p. 113–
144, pl. IV; 27, p. 63; 9; 30]
10. Stele Florenz 2591, &A-xa(t) (?), XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo
Archeologico (Museo Egizio) (Флоренція, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [6, p. 56–57, ill. 48; 5, p. 398, fig. D.10; 9]
11. Stele London BM EA 796, Ra-ms-sw-m-pr-Ra, XIX дин. Походження: Абідос. Місце зберігання: British Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави (середній реєстр стели). Бібліографія: [3, s. 1–19, pl. IV; 4, p. 22, pl. 73; 5, p. 394, fig.
D.4; 9; 29]
12. Stele London UC 14362, Mnw-ms, XIX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання:
University College, Petrie Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, пофарбований рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави (2-й реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 397, fig. D.9; 9; 31]
13. Stele Neapel 1000, PA-sA-nswt, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo
Archeologico Nazionale (Неаполь, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка
59-ї глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 396, fig. D.8; 9]
14. Stele Philadelphia 40-19-2, XIX дин. Походження: Абідос. Місце зберігання: University of
Pennsylvania, Museum of Archeology and Anthropology (Філадельфія, Пенсильванія, США). Шрифт,
техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 398, fig. D.11; 9]
15. Stele Stockholm NME 22, &i, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Стокгольм (Швеція). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія:
[15, s. 62–63; 5, p. 395, fig. D.6; 9]
16. Stele T 1787, XIX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: невідомо. Шрифт, техніка:
ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [14, fig. 29 (Tab. XXIV); 5, p. 396, fig. D.7; 9]
17. Stele Turin Suppl. 6144 / CGT 50048, PAi i, XIX дин. Походження: Фіви. Місце зберігання: Museo Egizio (Турин, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: текст та віньєтка 15-ї
глави (Хорахті у в барці). Бібліографія: [9]
18. Stele des Nefersecheru, Nfr-sxrw, XIX– XX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання:
невідомо. Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5,
p. 400, fig. D.14; 9]
19. Stele Kairo J.E. 66149 (= Stele der Wa-ga-...), &A-pA-..., XIX– XX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: Каїрський єгипетський музей (Каїр, Єгипет). Шрифт, техніка: ієрогліфіка,
невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави (нижній реєстр стели), сцена загробного суду (верхній реєстр
стели). Бібліографія: [23, p. 688; 25, s. 27–28, 210, fig. 2 (s.28); 5, p. 400, fig. D.13; 9]
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20. Stele Bologna 27, ХХ дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo Civico (Болонья, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p.
401, fig. D.16; 9]
21. Stele Paris Louvre C 108, ?, ... pr HD, ХХ дин. Походження: невідомо. Місце зберігання:
Musée du Louvre (Париж, Франція). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 401, fig. D.15; 9; 16]
22. Stele Kairo CG 34133, %...-m-nfrt, Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання:
Каїрський єгипетський музей (Каїр, Єгипет). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка
59-ї глави. Бібліографія: [13, p. 181–183, pl. 55; 5, p. 404, fig. D.22; 9]
23. Stele Leiden 32, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання: Rijksmuseum
van Oudheden (Лейден, Нідерланди). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї
глави. Бібліографія: [5, p. 404, fig. D.21; 9]
24. Stele Leiden 47, PA-xr, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання:
Rijksmuseum van Oudheden (Лейден, Нідерланди). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст:
віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p.403, fig. D.20; 9]
25. Stele Standort unbekannt [1], Nb..., Нове царство. Походження: Саккара. Місце зберігання: невідомо. Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка та назва 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 402, fig. D.17; 9]
26. Stele Standort unbekannt [2], Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання: невідомо.
Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 403, fig. D.19; 9]
27. Stele Turin 177, Ii - nHH ?, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання:
Museo Egizio (Турин, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка та назва 59-ї
глави. Бібліографія: [5, p. 405, fig. D.23; 9]
28. Stele Berlin 7291, Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання: Ägyptisches
Museum und Papyrussammlung (Берлін, Німеччина). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст:
віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 402, fig. D.18; 9]
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NATIONAL ROOTS OF PIANO SYMBOLISM OF
A.SKRYABIN PERFORMANCE STYLE
The purpose of given work. Designation factors of piano performance style of Skrjabin, his symbolical
sources, inveterated in impressionism-symbolism of C.Debussy and salon pianism of F.Chopin. Methodological basis
of the work – intonational aspect of style comparative method, as this offered in the works of different authors [6; 4] and
also in germenevtic positions of A.Losev [5] and others. Scientific novelty of the work is defining by originality of idea of
symbolical principle of clavierism of Skrjabin, which reproduce in conditions of piano play sounding of "equivalent hands"
of clavecin traditions. Conclusions. Performance style of Skrjabin is determined by dynamic and technique limitations of
salon tradition, which resisted to theatrical orchestral style of academic pianism after Liszt. The offered systematization of
the information about russian salon art. Also place of Skrjabin is chosen in symbolical salon of begin of XX cent.in accordance with traditions Russian salon piano art of Moscow and Petersburg.
Keywords: national style, symbolism, symbolism of piano play, performance style, salon art.
Андросова Дарія Володимирівна, доктор мистецтвознавства, доцент Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової
Національні витоки фортепіанного символізму виконавського стилю О. Скрябіна
Мета роботи. Визначити показники фортепіанного виконавського стилю О. Скрябіна, його символістських
витоків, вкорінених в імпресіонізмі – символізмі К. Дебюссі та салонності піаністики Ф.Шопена. Методологічна
основа роботи – інтонаційний ракурс стильового компаратива, як це запропоновано в працях різних авторів [6; 4], а
також в герменевтичних позиціях А.Лосєва [5] та ін. Наукова новизна роботи визначається оригінальністю ідеї символістського принципу клавірності Скрябіна, відтворюючого в умовах фортепіанної гри "рівноручну" гру клавесинної традиції. Висновки. Виконавський стиль Скрябіна визначається динамічними та фактурними обмеженнями салонної традиції, яка протистоїть театралізованій оркестральній манері постлістовського академічного піанізму. Запропонована
систематизація відомостей про російське салонне мистецтво. Також виокремлено місце Скрябіна в символістській салонності початку ХХ ст. відповідно до традиції російського салонного піанізму Москви та Петербурга.
Ключові слова: національний стиль, символізм, фортепіанний символізм, виконавський стиль, салонне
мистецтво.
Андросова Дария Владимировна, доктор искусствоведения, доцент Одесской национальной музыкальной
академии им. А. В. Неждановой
Национальные истоки фортепианного символизма исполнительского стиля А. Скрябина
Цель работы – обозначить показатели фортепианного исполнительского стиля А. Скрябина, его символистских истоков, укорененных в импрессионизме - символизме К. Дебюсси и салонности пианистики Ф.Шопена.
Методологическая основа работы – интонационный ракурс стилевого компаратива, как это представлено в
трудах разных авторов [6; 4], а также в герменевтических позициях А.Лосева [5] и др. Научная новизна работы
определяется оригинальностью идеи символистского принципа клавирности Скрябина, воспроизводящего в условиях фортепианной игры "равноручную" игру клавесинной традиции. Выводы. Исполнительский стиль Скрябина
определен динамическими и фактурными ограничениями салонной традиции, противостоящей театрализованной
оркестральной манере постлистовского академического пианизма. Предложена систематизация сведений по русскому салонному искусству. Также выделено место Скрябина в символистской салонности начала ХХ века в соответствии с традицией русского салонного пианизма Москвы и Петербурга.
Ключевые слова: национальный стиль, символизм, фортепианный символизм, исполнительский стиль,
салонное искусство.

The actuality of the chosen theme is prompted by the jubilee date: a century of the emblematic composer’s departure from life in 1915, on the threshold of the forming-up of Mystery concept as a planetary
playing act, the utopian idea of which in the peak of the First World War got the tragic glint. The creative activity of A. Skryabin – composer is well researched in musicology (refer to [6; 8]). However, piano art of this
great musician is less covered, because of the underestimation of his salon specifics. A. Skryabin was recognized in Odessa, whence he started his triumphal concerts in 1998 in France and Europe [6].
N. Chegodayeva, the pupil of A. Skryabin taught in Odessa conservatory so this fact has defined the essential aspects of the influence of this sort of pianism on piano school of the South Palmira.
© Androsova D., 2016
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The purpose of the given study is to give a characteristic of the factors of piano performance style of
Skryabin, his symbolist sources, which have roots in impressionism-symbolism of C.Debussy and salon pianism of F. Chopin. Hence the concrete problems are: 1) systematization of information on the Russian salon
art, 2) finding the place of Skryabin in the symbolist salon of the beginning of the XX century. The methodological basis of the work is intonation foreshortening of the style comparative as it is presented in the works
of different authors [6; 4], as well as in hermeneutical positions of A. Losev [5] and others. The object of the
research is Skryabin’s heritage and the subject is his piano style. Scientific novelty of the work consists in the
originality of the idea of symbolist principle of clavierity of Skryabin, who reproduced under the conditions of
piano performance "equalhand" play of clavecin tradition. Practical value is an expansion of materials for
special pianoforte, history and pianism theory courses.
Piano heritage of A. Skryabin, as composer, which presenting fullness of the manifestation of the
symbolism [8, 970], is taken out from C. Debussy salon, as well as from sacred for both Chopin salon heritage. A. Skryabin was denied the national rootedness of his creation: criterion of folklorism, approved by the
practice of M. Glinka and his colleagues, for this particular Russian composer was impossible. In case of
Skryabin, his goal for "spiritual radicalism" in creation is important. It excluded existence of expressions from
his program, including the manifestations of the latter in warm-heartedness. Skryabin’s art is ingrained by the
Spiritual burning. This sort of "spiritual radicalism" is considered a specific Russian feature of both religious
service, and mental activity as a whole since above named "spiritual radicalism" is organically bound with a
phenomenon of "spiritual wandering life", "…which in theological literature is considered an asset of religious
thought of Russia and which directs the thoughts of our compatriots not less than to "cosmic transfiguration"
[3, 4-5] "general salvation" (provided that "saved will be the one who saves" [3, 7]).
In this respect, the Russian emperor Nikolay (Skryabin: 1871/2-1915, Nikolay II: 1868-1918) made a
great historical parallel, and in chronologies of life limit to A. Skryabin as the author and enthusiast of the political
union "from above" at first of Europe in the form of "the United States of Europe", and then of the world. From the
beginning, this grandiose political idea was not utopian and was fed by the great spiritual discoveries of the beginning of the XIX century in line with the "Celtic wave" and "Biedermeier": the question is about Oxford religious
movement, taken shape in the 30th of the XIX century and supported up to the 20th of the XX century:
"In the 30th of the past century (on the text of the publication of 1988 – D.A.) Oxford movement appeared in Anglican Church. The initiators of this movement tried to revive the spirit of catholicity in the
Church of England and made it their mission to return to the tradition of Ancient Undivided church. The theologians from the Oxford movement directed their eyes at the Orthodox East, including Russia… The first
world war disturbed further functioning of the commissions" [7, 90, 95].
Aristocratic status of Skryabin family as well as diplomatic status of composer’s father provided the
possibility to get information about the political pacific ideas of the Russian emperor, as well as about religious background of the organized alliance of the Entente, based on the memory about Gallicism of France
before 1789, conceptually related to Orthodoxy [2, 398]. It was France that defined the world resonance to
Skryabin, when he in 1898, after unsuccessful (as music critics, but not public put it!) piano concert performance in Odessa, got full recognition in French capital [6, 92].
Moscow origin of artistic findings of the Russian composer is logical: religious Moscow was a stronghold
of "Russian Biedermeier". Moscow modernist style of the 1880th – 1890th was an organic continuation of Biedermeier’s positions, in Russian variant painted with the tints of the cult of the high simplicity in the tradition of the
teaching of Sergey Radonezhsky and the monks of the Monastery of Optina. The main difference of these nonmonastic traditions, originated in St. Cyril church, was emotional openness and a sort of enthusiastic joy of confession of human deification. Such ecstatic of joyful service is recognized in music of Skryabin – as well as specific "Skryabin’s bell-ringing", sometimes similar to Rachmaninov’s (see coda of Fantasies or. 28) and different
from it by non-artistic symbols (see final party of the above mentioned Fantasy of Skryabin, tt. 55-72, 133-149).
This feature of Skryabin pianism, as one of the consistent prolongators of the symbolist method in instrumental art (for C. Debussy the latter was considered by French music experts as "impressionism") is formulated
for the development of a working hypothesis of symbolist principle of instrumentalism. The symbolism in vocal
music is revealed easier and more naturally through the symbolist poetry, which by the beyond-the-routine rhetoric and non-theatrical pathetics of text pronouncing "shields itself" from opera vocal typology.
Piano symbolism is excessive conceptual expressiveness of piano substantiality embraced the cantilena poles of a piano nocturne or "songs without words" and tutti-chords, covering all piano registers and
supported by powerful, orchestral on acceptance genesis crescendo-diminuendo dynamics. Skryabin abandoned the expression of contrasts of homophonic-harmonic cantilena and "humeral" findings of culminations,
from pedal support "thickness" of support of the first and the second. In dynamics he selected the visible,
quasi-terraced (clavecin-оrgan) correlations of "high refinement"/"high grandiosity", not determined by the
developed crescendo-diminuendo.
A. Skryabin measured one way or another his pieces of music with his own possibilities as a pianist.
K. Morski, a researcher of art traditions of Chopin performance, straightly pointed to the salon-romantic line
of Liszt–Busoni-A.Rubinstein-Rachmaninov as contrasted with Polish-French "lyric-poetical", presented by
Paderewski and Cortot [10, 401]. Moreover, this researcher indicates the names of Cortot-Sofronitsky-LipattiG.Neuhaus as those, who considered the tendencies of Chopin’s symbolism [in that place].
Importance of the left hand for Skryabin had more total aesthetic sense: pupil of S. Tanjejev, composer-polyphonist, he could not homophonally-traditionally accent "right hand" play, emphasizing polyphonic
technique (French polyphony, more contrasting-polyphonic, than imitation character).
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We emphasize that triumphal performances of Skryabin-pianist abroad and in the most largest cities
of the Russia fixed the stylistic-ideological underlying reason of non-admittance of Skryabin’s pianism – "flying", using "second keyboard" that is to say performance on "raising hand" that goes from oldclavier tradition
of melismatic play. M. Mihaylov fairly perceived in these signs the national traditions, going from "pearl" pianism of J. Fild and M. Glinka [see 6, 64-65]. And the deep aspect of these traditions is brought up in the works
of B. Javorsky, who gave reasons for national rootedness of piano heritage of A. Skryabin [in that place, 303306]. In the work of Kuzemina, devoted to performance aesthetics of B. Javorsky, there are special pages
about his "skryabinism" coming to Ukraine, in particular to Odessa [4, 21-27].
So "Russian spirit" of Skryabin is revealing itself, stipulated not by popular "going to people", but
mental unity with religious "ecumenical" idea, dear to the maximalism of Russian life principles and aims.
"Genre basis" of Skryabin compositions is appearing in biedermeier "chopin waltz" (according to the approach, accepted in modern musicology, Chopin heritage in unity with the style of his performance representation, impressed in "nocturne" of his image in "Carnival" of Schumann, is "Polish Biedermeier" [10, 237]), in
Slavonic Europeanism of waltz-mazurkas of Chopin in whole). V. Rubtsova, the author of monographs about
Skryabin specially fixes genre waltz character of composer’s op.1, l and special devotion of early Skryabin to
"chopenisms", having most of all mazurka genre reference [6, 47-49, 57-59].
We do not forget that only in Poland and Russia mazurka was firmly hold as a ball dance, unlike in
other countries of Europe, which had its own special historic reasons. But, nevertheless introduction of mazurkas into Russian noble mode of life of the XIX century witnesses not about "absolute аfolklorism" of Skryabin since only formally-populist interpretation of mazurka can be estimated "аfolk-lore" and not in Russiannational quality. Mazurka themes of the author of "Poems of the ecstasy" became sources of famous Skryabin "leit-rhythmical" constructions of the type of sequences of triplets and dotted lines [in that place, 57-59].
However, mentioned mazurka-waltz music surroundings of Skryabin has else one specifying feature,
which allows to speak about the national characteristic of the music of the composer, avoiding folklore argumentation of this national expressiveness: connection with Russian salon, having historically-religious (see as
above about Gallicanism) established succession to French primary source. As in Chopin’s, in Skryabin’s waltz
and mazurka do not have dance-applied quality, but form "music for listening" mainly of lyrical- hymn content.
Salon "аtheatricality" and "rituality-encoding" of expression existed beside Chopin – as K. Mikuli
wrote, Chopin-pianist "avoided the sharp accents, did not take surplus loud sounds, naming their "bark of the
dogs" [see in article of K. Juszyńska, 10, 217]. C. Dzialinska continues this characteristic complementing it
by contrast with piano effects: "fоrtе beside Chopin must be pervaded and voiced, but piano unusually delicate. Forte cannot be dry, hard, done as gavel or staccato "[10, 217]. This, in general, is applicable to Skryabin as well, because "high grandeur – a high refinement" of the latter has its aesthetic support in a sort of
"dematerialization" of the latter. Such generic salon lines – aristocratic in literal etymological importance of
this word as presenting the "best" – an European art as a whole has its special tradition in Russia as well,
and in the most original line of so called "Polish-Ukrainian salon in Ukraine".
If, by ideological reasons, the noble-aristocratic culture in Soviet Russia was accepted with reserve, so the
price for this "reserve" turned out to be a grandiose figure of Skryabin. Instrumentalism of thinking of this representative of the "root system of the world vanguard" (as theorists of Köln-schools thought about Skryabin, having invited
Marina Skryabina to the opening of the studio in 1952 [11, 57]) is a symptom of radical renovation of the Russian
national music thinking in the XIX century inclining to national self-identity in line with vоcаl-choral singing expressiveness (see relation "friend-or-foe" in operas of Glinka, Serov, Borodin in comparison of choral-vоcаl and balletdance scenes). However, in the XX century it is Russian ("jumping") ballet-modern style that became the sign of the
"national" in music art. It has direct parallels to condition of the Ukrainian culture from XIX to XX century.
The symbolism in the works of A. Skryabin, like in the works of other symbolist authors, reveals itself in
the redundancy of semantic load – regarding images-abstractions, among which a special place belongs to the
idea of "ecstatic", which gives some essential parties of the spiritual music (see by A. Wilson-Dickon [9, 9-10]), but
represented by the given author in the areligious and the more so nondenominational context that creates significant incomplete sense of symbol ("a sign with endless number of senses.." according to A. Losev [5, 130]).
Ecstatic forms of Skryabin has its projection on interpretation of expressiveness of pianoforte. We remind that because of the trauma of the right hand after the attempt to play a "deep" sound [6, c. 36] the composer-pianist felt the danger of "overloading" of his right hand for the rest of his life. Accordingly, left hand support was natural for him. It significantly differed from the German tradition "support on the right hand" of the
Russian piano school and that naturally moved Skryabin closer to the "clavecin style" of piano traditions to
France and somewhat Chopin. We should not forget that Chopin "played chromatic scales most often with his
three last fingers" [10, 417], and he did not stand "surplus loud sounding of pianoforte…" [10, 413].
An adopter of Chopin pedagogy and his play style K.Mikuli brought up such coryphaeus of Chopin
piano school as A.Michalowski, M.Rozental, and P.Kochaliski, younger contemporaries of A. Skryabin.
K. Mikuli was known in Russia – but was not recognized by A.Rubinstein and his company and the Mighty
group members: for the Polish master there were three honored names existed – I.S.Bach, W.Mozart and
F.Chopin [the same place, 403]. He did not want to know neither R.Wagner, nor I.Brahms, from whom the
first was respected by the Petersburg school, and the second – by the Moscow school headed by
P. Chaikovskiy. This excursus into the Chopin style is essential in connection with "chopinism" in Skryabin
play and whereas, salon delicacy of sonorousness was considered by him as a "defect", therefore he made
an unsuccessful attempt to play "as Sаfоnоv" that is to say in "power" style, or so called "Russian", but by
some sources Liszt piano style, whose representative was V.Safonov.
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As a result there appeared the memories of M. Presman, who as a whole made pejorative remarks
about a piano play of the great composer-pianist: "Not possessing by nature outstanding piano virtuosity
gifts…" [cit.by 1, 34]. But after all there was the other position of N. Zverev, an experienced teacher and
beautiful pianist, who valued piano talent of Skryabin more than his composer gift, – though the latter, as
self-evident, was not discussed (see in book V. Rubtsova [6, 32-33]). There was a huge success of Skryabin
in Paris in 1905, where his pianism was evaluated as "brilliant" [in that place, 228], as well as the following
triumphal performances abroad and in the large cities of Russia.
This was "flying" pianism using a "second keyboard", in other words playing with a raising hand,
which comes from the antique clavecin traditions of melismatic play. But S. Mihaylov reasonably saw here
national traditions. Deep aspect to these traditions is brought up in the works of B. Javorski, a big enthusiast
of national Russian roots of piano heritage of A. Skryabin [6, 65].
Thus, the symbolism of pianoforte of Skryabin reveals itself on the following factors:
1) in non-traditional "inversions of support on right hand" in favor of "dispersed" invoices (compare to
"dispersed thematic invention" in characteristic of density of the semantic load of vanguard music of the XX
century), basically in three lines on music record (illusory "three hands" performance efforts), which in principal differs from quasi orchestral density of the technique of Liszt tradition;
2) being turned towards the traditions of salon performance style, standing against theatricality of the
post-Liszt variety show and concentrating principle "understatement", a certain "closed character" of expressions, that genetic derives from spiritual stimulus of this sort of art, developed in conditions of the cult of Orthodox Gallium of Early Christian Church [12];
3) categorical rejection of "sound naturalism of" presentation of the image of Greatness, etc. by
means of dynamic "pressure"of forte play (Chopin, being a source of Skryabin style, did not stand "surplus
loud sounding of pianoforte, – thence there is principle symbolism of effects of Skryabin’s "high grandeur".
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ВТІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ТВОРАХ
ІНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРАМАТУРГІЇ НА УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІ
60-80-х років ХХ століття
(Частина І)
Мета роботи – дослідити участь українських театрів у суспільно-політичному житті, показати їхню
позицію у висвітленні найбільш важливих моментів історії країни і соціальних проблем 60-80-х років ХХ століття.
Методологія дослідження полягає у використанні компаративного, історико-логічного методів. У розв’язанні поставлених завдань автор керується принципами об’єктивності та історизму. Світогляд автора формувався на творах Т. Шевченка, М. Гоголя, П. Куліша, М. Драгоманова, І. Франка, Лесі Українки, корифеїв українського театру.
Він використовував принципи, вироблені у працях В. Вернадського, П. Флоренського, Л. Гумільова та інших видатних вчених, а також зважав на здобутки соціології та українознавства, в тому числі на праці, створені у діаспорі
(О. Субтельного і А. Камінського). Вказаний методологічний підхід і наукові принципи видатних мислителів та
майстрів сцени дали змогу автору обґрунтувати свої погляди на формулювання проблеми. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вона, як розділ першого в українському театрознавстві історичного дослідження проблеми
сценічного втілення інонаціональної драматургії на українській сцені, проведеного автором на початку 90-х років
ХХ століття, аналізує одну з найбільш важливих проблем, які виникали перед українськими майстрами сцени –
втілення національного характеру персонажа. Висновки. У статті показано, як, ставлячи твори інонаціональної
драматургії, українські театри цілком правомірно використовували різні принципи сценічної передачі
національного характеру і національної специфіки, заглиблюючись в естетичний світ різних національних культур,
збагачуючи власне мистецтво.
Ключові слова: український театр, інонаціональна драматургія, сценічне відтворення національного характеру.
Есипенко Роман Николаевич, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры культурологии
и культурно-художественных проектов Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Воплощение национального характера в произведениях инонациональной драматургии на украинской сцене 60-80-х годов ХХ столетия (Часть І).
Цель работы – исследовать участие украинских театров в общественно-политической жизни, показать
их позицию при освещении наиболее важных моментов истории страны и социальных проблем 60-80-х годов
ХХ столетия. Методология исследования заключается в использовании компаративного, историко-логического
методов. При решении поставленных задач автор руководствовался принципами объективности и историзма.
Мировоззрение автора формировалось на произведениях Т. Шевченко, Н. Гоголя, П. Кулиша, Н. Драгоманова,
И. Франко, Леси Украинки, корифеев украинского театра. Он также использовал принципы, выработанные в трудах В. Вернадского, П. Флоренского, Л. Гумилёва и других выдающихся ученых, учитывал достижения социологии и украиноведения, в том числе труды, созданные диаспорой (О. Субтельного и А. Каминского). Указанный
методологический подход и научные принципы выдающихся мыслителей и мастеров сцены позволили автору
обосновать свои взгляды на решение проблемы. Научная новизна работы заключается в том, что она, как раздел первого в украинском театроведении исторического исследования проблемы сценического воплощения инонациональной драматургии на украинской сцене, проведенного автором в начале 90-х годов ХХ столетия, анализирует одну из наиболее важных проблем, которые возникали перед украинскими мастерами сцены –
воплощение национального характера персонажа. Выводы. В статье показано, как, ставя произведения инонациональной драматургии, украинские театры совершенно правомерно использовали различные принципы сценической передачи национального характера и национальной специфики, углубляясь в эстетический мир различных национальных культур, обогащая свое искусство.
Ключевые слова: украинский театр, инонациональная драматургия, сценическое воплощение национального характера.
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National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
The embodiment of a national character in the inonational dramaturgy at the Ukrainian stage of the 6080s of the XX century
The purpose of the research is to study the participation of Ukrainian theaters in social and political life and
show their position in the coverage of the most important moments of the history of the country and its social problems of
the 60-80s of the XX century. The research methodology lies in the use of comparative and historical-logical methods.
While solving the problems the author was guided by the principles of objectivity and historicism. The author's worldview
was formed on the works of T. Shevchenko, M. Gogol, P. Kulish, M. Dragomanov, I. Franko, Lesya Ukrainka and other
luminaries of the Ukrainian theater. He also used the principles elaborated in the works of V. Vernadsky, P. Florensky,
L. Gumilyov and other eminent scientists and took into account the achievements of sociology and Ukrainian studies,
including works created by the Diaspora, – O. Subtelny and A. Kaminsky. The specified methodological approach and
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scientific principles of eminent thinkers and masters of the stage allowed the author to justify his views on the problem
solution. Scientific novelty of the work lies in the fact that in the Ukrainian theatre studies it is the first historical research
of the problem of stage impersonation of foreign drama on Ukrainian stage, conducted by the author in early 90s of the
XX century. It examines one of the most important problems that arosed before the Ukrainian masters of the stage – the
embodiment of the national character of a hero. Conclusions. The article shows how Ukrainian theaters while producing
foreign plays and dramas have appropriately used different principles of conveying a national character and national
specifics, going deep into the aesthetic world of various national cultures and as a result enriching their own art.
Keywords: Ukrainian theatre, dramaturgy of other nationalities, a stage impersonation of a national character
(nature).

У 60-80-ті роки ХХ століття обставини в українському театрі склалися так, що у постановці
творів інонаціональної драматургії прагнення до найбільш точного відтворення національного колориту,
національного характеру, зображуваного в п’єсі, домінувало. Дана тенденція пропагувалася у
театрознавстві особливо активно. Причина цієї активності криється у традиції точного передавання характеру взагалі, не тільки у його національній специфічності, а також у точності відтворення побуту, зображуваного у п’єсі – костюма, аксесуарів, інтер’єру та інших компонентів. Ця традиція бере свій початок
ще від М. Щепкіна та М. Кропивницького в українському театрі й від М. Щепкіна та К. Станіславського – в
російському. Вона – її логічне продовження, неначе з неї випливає. Тому не дивно, що дуже часто театри зверталися саме до цього творчого принципу, який приніс їм найбільші успіхи.
Серед кращих вистав театрів України 60-80-х років ХХ століття, у яких вони прагнули до
найбільш точного втілення національних особливостей інонаціонального драматургічного твору, можна виділити низку постановок класичної драматургії: "Гаряче серце" О. Островського у Київському
театрі ім. І. Франка, "Смерть Тарєлкіна" О. Сухово-Кобиліна в Одеському театрі ім. Жовтневої
революції, "Влада темряви" та "Живий труп" Л. Толстого в українських театрах Полтави та Харкова,
"Дядя Ваня" А. Чехова у Київському театрі ім. І. Франка, "Міщани", "Єгор Буличов", "Яків Богомолов" та
"Останні" М. Горького в українських театрах Львова, Донецька, Чернівців і Запоріжжя.
Сюди ж слід віднести і такі спектаклі за творами тогочасних авторів, як "Оптимістична трагедія"
Вс. Вишневського у Київському театрі ім. І. Франка, "У день весілля" В. Розова у Закарпатському
українському театрі, "Кафедра" В. Врублевської, "Межа спокою" П. Загребельного та "Хазяйка"
М. Гараєвої у Київському театрі ім. Лесі Українки, "Людина зі сторони" І. Дворецького у Львівському
театрі ім. М. Заньковецької, "Сталевари" Г. Бокарєва у Запорізькому українському театрі (тоді –
ім. М. Щорса) та Житомирському ім. І. Кочерги.
Чому у постановці названих вистав театри обрали саме цей шлях? І чи була в них можливість
обрати шлях інший?
Насамперед, звертає на себе увагу той факт, що перелічені вище постановки були чи то
російських п’єс в українських театрах, чи то українських п’єс у російських театрах України. Тобто і в
першому, і в другому випадку театр мав справу з життєвим матеріалом, який був добре відомий і йому, і найширшим колам глядачів. І відхід від принципу точного втілення національної специфіки у цьому випадку призвів би до порушення правди життя, принаймні в деталях. А ми пам’ятаємо думку
К. Станіславського про те, що в театрі мала правда тягне за собою велику. І навпаки – відсутність
достовірності у деталях викликає недовіру до всього сказаного.
Адже навіть на найкоротший час не можна собі уявити, що персонажі широко відомих іще зі
шкільної лави п’єс О. Островського або Л. Толстого, А. Чехова або М. Горького не були б наділені рисами російського національного характеру. Тому й прагнули театри до точного втілення національних
особливостей. І тривалий успіх, який мали постановки у глядача, – свідчення того, що національний
колорит був виражений ними вдало.
У кожній з названих вистав етнографічно точно відтворювалися такі важливі зовнішні прикмети
національного характеру, як приналежність до певного антропологічного типу і взагалі зовнішній вигляд людини, її одяг, зачіска, манера триматися і розмовляти, а також навколишня природа, характерне житло та інші компоненти – з урахуванням певної театральної умовності.
Так, у "Гарячому серці" О. Островського у Київському театрі ім. І. Франка були костюми,
характерні для російського купецтва пореформених років, а декорації відтворювали типовий для тієї
епохи зразок російської садово-паркової архітектури. У "Дяді Вані" А. Чехова у тому ж театрі одяг був
пошитий згідно з модою, якої дотримувалася інтелігенція російської провінції і середньопомісне дворянство в переддень революції 1905 року. "Оптимістична трагедія" Вс. Вишневського у франківців
втілювала особливості, що з’явилися в одязі й манері поведінки російських військових моряків під час
громадянської війни [1]. "Хазяйка" М. Гараєвої у Київському театрі ім. Лесі Українки точно фіксувала
одяг, який носили селяни й робітники в Україні у перші повоєнні роки й надалі – дотепер.
Лінію точного відтворення зовнішніх рис національного характеру можна продовжити щодо
кожного з перелічених вище спектаклів. При цьому винятків ми не виявимо в жодному з них.
Крім того, всі постановки, і це має винятково велике значення, виявляли ще й внутрішні
національні особливості персонажів, пов’язані з їхнім людським характером щодо певної історичної й
класової конкретності. І в такому разі винятки теж не знайдуться, на який би з названих спектаклів ми
не звернули свою увагу.
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Значна кількість творів російської класичної й сучасної драматургії в репертуарі українських
театрів дає можливість, розташувавши їх ретроспективно, показати розвиток російського
національного характеру, враховуючи його класовий зміст.
Наприклад, "Гаряче серце" О. Островського в Київському театрі ім. І. Франка. М. Задніпровський в
образі Хлинова показав досить типову саме для Росії пореформеного періоду постать купця – вихідця
з селян, з його грубістю, самодурством, напористістю, чванством і, разом із тим, з його діловою хваткою, кмітливістю. Войницький у виконанні Б. Ступки у чехівському "Дяді Вані" в тому ж театрі – це теж
типовий російський характер – інтелігент передреволюційних років, сповнений туги за позитивним
ідеалом, людина, яка бачить безглуздість і паскудство навколишнього життя, але знервований і неспроможний до боротьби.
О. Гай в образі Нила в "Міщанах" М. Горького у Львівському театрі ім. М. Заньковецької добре
відтворив риси російського пролетаря-революціонера, ясність його класової свідомості, активне бойове налаштування, рішучість, цільність натури й непримиренність. Його Нил був сповнений енергії й
готовності до боротьби за перебудову життя.
Ю. Ткаченко в образі Комісара в "Оптимістичній трагедії" Вс. Вишневського відтворила
характерні риси російського революціонера, його беззастережну відданість інтересам народу, високу
інтелектуальність і знання законів перебудови життя на соціалістичних засадах, тісний зв’язок із народом,
гнучкість тактики та непримиренність до ворогів революції, і при цьому – велику людську скромність [2].
Г. Фігурський у ролі Трохима Кичигіна в спектаклі Хмельницького українського театру "Шануй
батька свого…" В. Лаврентьєва показав характер російської людини – свого сучасника, для якої нормою поведінки стало дотримання високоморальних принципів не тільки в суспільно-політичній, а й у
сімейно-побутовій сфері.
Б. Ступка в ролі Чешкова у виставі Львівського театру ім. М. Заньковецької "Людина зі сторони" І. Дворецького втілив таку типову рису російського національного характеру свого героя, як
готовність віддати всі сили заради спільної справи [3].
Г. Артеменко в ролі Лагутіна у спектаклі Житомирського театру ім. І. Кочерги "Сталевари"
підкреслив його відданість своїй справі й презирство до нероб – важливу рису характеру сучасного
російського робітника [4].
Звертає на себе увагу те, що у міру наближення життєвого матеріалу п’єси до сьогодення, саме
позитивні риси характеру людини, зберігаючи свою національну типовість, дедалі більше набувають й
інтернаціонального звучання.
Крім названих тут постановок творів російських авторів – "Оптимістична трагедія", "Шануй
батька свого...", "Людина зі сторони", "Сталевари" – про це свідчать і такі вистави за творами
українських письменників в російських театрах України, як "Межа спокою" П. Загребельного та "Хазяйка" М. Гараєвої в Київському театрі ім. Лесі Українки.
Так, істинна принциповість академіка Карналя у виконанні Ю. Мажуги, самовідданість і
наполегливість у досягненні мети Наді Гавриленкової, зіграні А. Роговцевою, – це типові риси багатьох
сучасних українців, але також вони характерні й для нинішньої російської людини, і для представників
інших народів.
Точне зображення зовнішніх і внутрішніх національних особливостей значно посилювало побутову достовірність вистав і підвищувало їхню ідейно-художню виразність. У цьому й виявлялося в
даному випадку поглиблення сприйняття і відображення дійсності українським театром в процесі
міжнаціонального обміну.
Крім того, слід іще раз зазначити, що всі без винятку перелічені вище п’єси – це значні в
ідейно-художньому аспекті твори.
Наприклад, якщо говорити про російську класичну драматургію, такі п’єси, як "Гаряче серце"
О. Островського, "Смерть Тарєлкіна" О. Сухово-Кобиліна, "Влада темряви" та "Живий труп"
Л. Толстого, "Дядя Ваня" А. Чехова, "Міщани", "Єгор Буличов", "Яків Богомолов", "Останні" М. Горького
– це, як відомо, загальновизнана вершина драматичної світової літератури та приєднання митців сцени до кола її ідей та образів, що збагачує будь-яку, навіть найбільш розвинуту національну культуру.
Відомо, що п’єси О. Островського, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького та інших російських
драматургів-класиків мали великий успіх у театрах Великої Британії, Франції, Німеччини.
Твори тогочасних авторів – "Оптимістична трагедія" Вс. Вишневського, "Шануй батька свого…"
В. Лаврентьєва, "У день весілля" В. Розова, "Людина зі сторони" І. Дворецького, "Сталевари" Г. Бокарєва,
"Хазяйка" М. Гараєвої, "Кафедра" В. Врублевської, "Межа спокою" П. Загребельного – порушували
найважливіші проблеми свого часу і заслужили визнання у найширших колах театрального глядача. Тож
приєднання до світу їхніх ідей та образів також сприяло ідейно-творчому збагаченню театрів України.
Тепер звернімося до другого варіанту зображення національного колориту і втілення
національного характеру на сцені.
При всьому тому підвищенню ідейно-художньої виразності вистави сприяє саме точне вираження національних особливостей, якщо придивитися прискіпливим поглядом до таких робіт, як "У ніч
місячного затемнення" М. Каріма в Київському театрі ім. І. Франка, "Син рибалки" за В. Лацісом у
Дніпропетровському театрі ім. М. Горького, "Блудний син" Е. Раннета у Київському театрі ім. І. Франка,
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Рівненському українському (тоді – ім. М. Островського), Черкаському ім. Т. Шевченка, Донецькому (в
м. Маріуполь), "Материнське поле" за Ч. Айтматовим у Київському обласному ім. П. Саксаганського,
"Поки гарба не перекинулася" О. Іоселіані у Київському театрі ім. Лесі Українки, "Птахи нашої
молодості" Й. Друце у Київському театрі ім. Лесі Українки та Одеському українському театрі (тоді –
ім. Жовтневої революції) – то можна переконатися, що у цьому випадку театри не завжди і не в усьому прагнули точного вираження національного колориту та національного характеру або не спромоглися цього досягти. А, проте, великий і дуже позитивний вплив названих вистав на українського глядача – безсумнівний. Кожна з них тривалий час входила до репертуару, збирала велику аудиторію та
була позитивно оцінена пресою.
Чому це сталося? Відповідь можуть дати результати аналізу національного складу
драматургічних творів з наведеного списку. Були згадані п’єси башкирського, латвійського, естонського, киргизького, грузинського та молдавського письменників. При всьому тому, що український глядач
із великою повагою ставиться до цих народів, як і до всіх інших, навряд чи можна заперечити те, що
нині іще він знайомий з ними, з їхньою культурою і побутом менше, ніж із російською або білоруською,
які він знає майже, як свої.
Тут доречно згадати одну специфічну особливість театрального мистецтва, на яку звернув
увагу ще Лопе де Вега у своєму віршованому трактаті "Нове керівництво до написання комедій у наш
час", датованому 1609 роком. Він помітив, що захоплена хитросплетеннями сюжету або, можна думати, якими-небудь іншими перевагами п’єси, публіка не зверне увагу на певні неточності – історичні,
географічні та інші. Це – безсумнівно. Кожен мав змогу в цьому переконатися. Але з одним застереженням. Все залежить від ступеня цієї неточності – з одного боку, і від рівня освіченості глядача, від
його обізнаності в цьому питанні – з іншого. І якщо запропонований автором життєвий матеріал
відповідатиме сучасному уявленню глядача про даний предмет, то вистава не викликатиме сумнівів.
Це й сталося з переліченими вище постановками. Однак, не слід забувати про стрімке зростання
поінформованості суспільства за теперішнього часу. І можливі випадки, коли вистава, розрахована на
наш сучасний рівень обізнаності глядача, завтра викликатиме подив.
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MUSICAL SPACE AND WORKS OF UKRAINIAN COMPOSERS
IN THE ASPECT OF STYLISTIC DIALOGUE
The purpose of the study is to determine the value-semantic importance of the creative works of Ukrainian
composers as an artistic and meaningful foundation of the music art of Ukraine. The article reveals the domination of the
laws of polyphonic musical thinking, which determines the origin and specificity of music language of Ukrainian
contemporary composers, as well as the direction of its evolution. The methodology of the study consists in the use of
the principles of the system and musical-historical methods, as well as the method of musical and stylistic analysis. This
methodological framework makes it possible to review a wide and inhomogeneous, in the aspect of style, space of
compositional practice in modern Ukraine from the point of view of organizing function of polyphonic thinking. The
scientific novelty of the research consists in the systematization of the polyphonic laws of musical thinking as a style
coordinate of contemporary musical creation. In this case, polyphony is understood as a general principle of musical
thinking as a whole, which is the basis of constructive and artistic music art from its origin. Conclusions. The variety of
musical styles and genres of contemporary Ukrainian composer's creation (V. Silvestrov, M. Skorik, Y. Ishchenko,
A. Kozarenko, K. Tsepkolenko, Y. Gomelskaya) present the various aspects of implementation of polyphonic patterns.
Each of the composers finds new expressive possibilities of polyphony in the context of today's musical thinking. The
composers consider polyphony as the basis of artistic thinking, which is always relevant to the stylistic evolution of music –
up to the "polyphonic Renaissance" of the XX century.
Keywords: musical space, polyphony, poly-stylistics, music style, musical language, thinking.
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музики та композиції Одеської національної музичної академії Ім. А. В. Нежданової
Музичний простір та творчість українських композиторів в аспекті стильового діалогу
Мета дослідження полягає у визначенні ціннісно-смислового значення творчості українських композиторів
як художньо-змістовної основи музичного мистецтва України. У статті виявлено панування поліфонічних закономірностей музичного мислення, які визначають витоки та специфіку музичної мови сучасних українських композиторів,
а також спрямованість її еволюції. Методологія дослідження полягає у використанні принципів системного і музично-історичного методів, а також методу музично-стильового аналізу. Така методологічна база дає можливість для
розгляду широкого і неоднорідного в стильовому відношенні простору композиторської практики в сучасній Україні з
позицій організуючої функції поліфонічного мислення. Наукова новизна дослідження полягає в систематизації поліфонічних закономірностей музичного мислення як стильової координати сучасної музичної творчості. Поліфонія в
даному випадку розуміється як загальний принцип музичного мислення в цілому, який є конструктивною і художньою
основою музичного мистецтва від своїх витоків. Висновки. У різних музичних стилях і жанрах української композиторської творчості сучасності (В. Сильвестров, М. Скорик, Ю. Іщенко, О. Козаренко, К. Цепколенко, Ю. Гомельська)
представлені різні аспекти втілення поліфонічних закономірностей. Кожен з композиторів знаходить нові виразні
можливості поліфонії в умовах сучасного музичного мислення й індивідуальної організації музичного простору. Композитори оцінюють поліфонію як базу художнього мислення, яка завжди актуальна для стильової еволюції музики –
аж до "поліфонічного Ренесансу" ХХ століття.
Ключові слова: музичний простір, поліфонія, полістилістика, музичний стиль, музична мова, мислення.
Завгородняя Галина Федоровна, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры теории
музыки и композиции Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Музыкальное пространство и творчество украинских композиторов в аспекте стилевого диалога
Цель исследования состоит в определении ценностно-смыслового значения творчества украинских композиторов как художественно-содержательной основы музыкального искусства Украины. В статье выявлено господство
полифонических закономерностей музыкального мышления, которое определяет истоки и специфику музыкального
языка украинских современных композиторов, а также направленность его эволюции. Методология исследования
заключается в использовании принципов системного и музыкально-исторического методов, а также метода музыкально-стилевого анализа. Такая методологическая база даёт возможность рассмотрения широкого и неоднородного в
стилевом отношении пространства композиторской практики в современной Украине с позиций организующей функции полифонического мышления. Научная новизна исследования заключается в систематизации полифонических
закономерностей музыкального мышления как стилевой координаты современного музыкального творчества. Полифония в данном случае понимается как общий принцип музыкального мышления в целом, который является конструктивной и художественной основой музыкального искусства от своих истоков. Выводы. В различных музыкальных
стилях и жанрах украинского композиторского творчества современности (В. Сильвестров, М. Скорик, Ю. Ищенко,
А. Козаренко, К. Цепколенко, Ю. Гомельская) представлены различные аспекты претворения полифонических закономерностей. Каждый из композиторов находит новые выразительные возможности полифонии в условиях современного музыкального мышления. Композиторы оценивают полифонию как базу художественного мышления, которая всегда актуальна для стилевой эволюции музыки – вплоть до "полифонического Ренессанса" ХХ столетия.
Ключевые слова: музыкальное пространство, полифония, полистилистика, музыкальный стиль, музыкальный язык, мышление.
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The process of global "confusion of tongues" which is a characteristic feature of contemporary artistic thinking shows an internal and profound idea of stylistic dialogue, polyphonic in its essence. "Polyphony"
of musical text reveals the multipartite nature of contemporary musical thinking, striving for the process of
"analysis-synthesis" of each musical language element. The language of music is a multilevel structure. Informational significance of any component (sound, rhythm, harmony, melody, timbre, register, texture) provides a wide range of patterns matching different creative aspirations. This dialog provides a multiplicity of
stylistic tendencies, which is the leading feature of musical area at the turn of the XXI century.
The history of music is a single line of musical thinking, based on various forms of space and time
coordinates implementation: polyphony is represented as the horizontal axis and homophonic-harmonic aspect as the vertical one. The musical space between them fills all the elements of musical language with the
artistic sense in specific "genre and style" systems. From one sound to the general system of musical space
organization, there appears a system of dialogue between objective and subjective patterns. Objective patterns get a real form of its existence only through the subjective aspects of their implementation, i.e. artistic
creativity of the composer.
A sound as an independent unit of the musical language suggests a multiplicity of combinations.
V. Silvestrov’s cantatas, A. Kozarenko’s oratorios, K. Tsepkolenko’s chamber symphonies, instrumental music written by M. Skorik, Y. Ishchenko, J. Gomelskaya disclose various aspects of the artistic thinking in the
entire scale of the dialectical process in the musical space of Ukraine. For example, Y. Ishchenko reveals a
unique trend in his works. Composer builds a line based on the original refraction of classical symphony and
polyphonic logical independence of musical layers. His music combines the folklore background with the
freedom of techniques and means of contemporary musical writing. A special "colouring" of Ishchenko’s
manner of composing implies an unusual aspect, so-called "the vocal nature of the utterance", combined
with "multitimbral" nature of his works.
The overall context of Ishchenko’s artistic interests has identified a wealth of genre pursuit and an
amazing capacity of stylistic parameters that are in line with general art trends of the XX and XXI centuries,
concentrated in the classical heritage of Shostakovich, Prokofiev, Bartók, and Honegger. On the other hand,
Y. Ishchenko finds the starting point in the mainstream of musical culture development that reflects the specific features of Ukrainian polyphony, vocal and choral in its nature (O. Dychko, V. Silvestrov, A. Kozarenko,
I. Karabyts, A. Havrylets). The composer supposes that B. Liatoshynsky and A. Shtogarenko’s musical legacy had a direct impact on the formation of his views.
In Yuri Ishchenko’s own opinion, expressed in the personal conversation with the author, the inseparable unity of polyphonic, rhythmic and folk principles can be emphasized in the composer’s musical language. Perfectly possessing polyphonic writing techniques, he focuses his attention both on the layer stratification of the texture and imitating technique. In general, many-sided use of polyphony attaches richness and
intense dynamics of musical thought to his works. One of the most important formative factors is composer’s
intrinsic sense of the timbre of the instrument. The timbre of the instrument plays a special role in the formation and development of the musical material. The imagery of Y. Ishchenko’s musical language is closely
connected with concreteness of intonation turns and Ukrainian folk singing tradition in all its genre diversity
and richness of tradition. Constructive methods of writing, peculiar features of thematic material and the basic principles of its development, specific character of composition and texture are largely determined by
composer’s national mentality.
In the history of music, one era follows another; the process of reciprocal influences between different stylistic parameters is typical for art as a whole and reflects the internal dynamics of individual artistic
phenomena. In this aspect, we can mention A. Kozarenko, who is entering into his artistic maturity now.
Composer immediately asserted himself as a bright creative individuality, with his own specific author’s position. According to the composer, the pursuit of technical experiments has exhausted itself. The level of complexity of the musical structure has reached its perfection. If we do not find other ways, we will get a stalemate. Kozarenko says that the primary objective of the composer today is to put technological structures to
the service of music itself. A huge complex of composing techniques and technical means should obey
purely musical laws, which served the basis for appearing music as a form of art.
The basis of this historic transition is the search for new expressive potential in the laws of polyphony. The composer evaluates polyphony as the basis of artistic thinking, which has always found the source
of its existence in any art "parallel" of stylistic evolution – up to the "Renaissance polyphony" of the twentieth
century. The basis of his artistic positions is sonoristic interpretation of Polish and Lithuanian micropolyphony
techniques. Kozarenko treats them with great admiration and supports the idea of a canon as the most effective method of layer formation. Technique of classical polyphonic method (canonical imitation), which is a
vivid example of European thinking, can revive musical texture diagonally, vertically and horizontally. Based
on a simulation technique of polyphony, the composer subtly combined it with the folk nature of melodic cells
forming the canon. Matching layers form a complex and rich vertical chain and reveal the constructive pure
coloring of fourth and fifths consonances, which is specific to Ukrainian melodies.
We find the similar combination of the different lines of artistic thinking in the works by Arvo Part,
based on monodic sound as a constructive element of music space. J. Tavener uses the transparency of the
amazingly beautiful Greek choral chants of meditative type possessing naturalness and surrounding sound
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against a bass background of fauxbourdon type ("Song for Athene", 2003 "Three antiphons", 2004, "Love,
bade me welcome", 2004 ).
M. Skoryk intensifies the coloristic role of individual groups as a way to saturate musical texture with
a special romantic spatiality. Skoryk’s neoromanticism is a kind of a "stylistic mask," here the mask is used
as a symbol of romantic sublime beauty, which is another aspect of music expressiveness comprehension.
V. Silvestrov, immersed in memories of the early romantic poetry of the Spirit, seems to connect the styles of
musical thinking with the "roar of world space," deciphering layers of various centuries, from the first sound
ever to the cosmic level of music as the sound of the World.
A. Kozarenko’s art demonstrates the fundamental idea that the national folk tradition is the most viable
sphere in the disclosure of music beauty resources. Relying on the natural character of folk art and trying to
avoid quoting, composer plunges into that aspect of folklore, which is possible only at deep penetration into the
genetics of national thinking. Paying a special tribute to Ukrainian folklore, the composer reveals the prospect
of the t folk wave golden age in the course of modern national music culture development. The ways of its
blossoming find their roots in the works by V. Silvestrov, A. Zagaykevich, W. Kaminsky, B. Frolyak, V. Runchak
and many others. National tradition of A. Kozarenko’s musical language is not related to the technology of his
structural techniques formation, which is so significant for M.Skoryk, Y. Ishchenko, O. Dychko (Ukraine),
P. Rivilis, T. Chiriac (Moldova), V. Gavrilin, G. Sviridov (Russia), G. Kancheli (Georgia) and others. Folklore
"skeleton" of his music is deeply based on its expressiveness and originality of the author's statements, which
is a natural feature of the talented creator’s artistic thinking. A thoroughly selected layer of archaic polyphonic
techniques in their original form forms texture in his works. They are voiced in intonation "open spaces" of
Ukrainian melos. Thus, there is a centuries-old continuous germination of linguistic regularities of European
classical polyphony into the bowels of Ukrainian national culture. In this particular context, the identity and integrity of the national creative thinking of Ukrainian school of composition historically evolved. It is a natural way
of a national musical culture formation, where the representatives of professional music (M. Glinka, N. Lysenko,
M. Berezovsky, E. Grieg, Dvorak, Moniuszko, Chopin, Liszt, George. Gershwin, I. Albeniz, Sibelius and others)
selectively relied on different layers of folk music. The mentioned principle of folk foundations and professional
polyphonic techniques dialogue is an inexhaustible source of cultural development of any nation in its specific
national expression. This way the basis of spatial-temporal context is determined.
As the analysis of A. Ishchenko and Y. Kozarenko’s creative positions showed, the multiplicity of
ideas about space can be presented on the ground of the functional role of the sound. A special projection of
sound into the musical space of polyphony is reviving in modern music, defining its basic position. Namely,
the sound is an equitable point of the series, the theme is tonally free unfolding serial circle, and the lines,
voices and layers, arising on this basis, divide musical texture into layers, outlining clear timbre-register parameters of musical material of the work. Often the composition generally starts from one sound, and thereto
turns back to complete the composition. Thus, such a sound, opening and closing the whole composition
works plays the role of the main tone as a substitute to the support function of prima of nonexistent tonic
triad. Like the tonic, this sound is a kind of a reference point, but not in the system of functional gravity, but in
terms of the spatial coordinates of the artistic whole. This method, which is specific for contemporary music,
often becomes typical for composer's musical writing as a whole.
Here we can mention the scores of A. Honegger, numerous compositions of Bartók and P. Hindemit
and among Ukrainian composers similar technique are often used by V. Silvestrov, M. Skoryk, K. Tsepkolenko
V. Runchak.
Relations between layers and the logic of their germination into polyphony are subject to the principle
of a single deployment in each of them and complementary asynchronous relationship between them. We find
such free choice of musical space projection in the works of young and talented composer J. Gomelskaya
(Odessa). She is the author of written works belonging to various genres, including chamber music, ballets,
symphonies, etc. Her creative pursuit is aimed at expanding the presentation and updating the range of ways
of searching new aspects in the musical language system, types of texture, forming processes and logic of
the musical drama. Thus, a talented composer deploy scorecard of a genre from her personal point of view.
One can highlight the breadth of her "genre outlook." The composer seeks to update the musical space of
any genre within the range of her creative interests.
Julia Gomelskaya finds a special facet of her writing manner, the specifics of the language and imagery distinctiveness in every of her works. All works by Gomelskaya have the program titles that seem to
project the figurative and notional colour as one of the possible aspects of their perception. Many pieces
have certain imaginative subtlety in their titles: "Shout" (1988), "Unwhispered words" (1994), "Floridas"
(1995), "Memento Vitae" (1996), "Tear-stained autumn" (1996), "Winter Pastoral" (1996), "From the bottom
of the soul"(1997), "Behind the shadow of sound"(2000), "... herbarium ... music of recalls "(2000), "The Triumph of adrenaline"(2001) etc. Perhaps the author tends to emphasize the psychological orientation and
veiled imagery of her work in a stream of thoughts, memories and dreams. It is a complex world of a thoughtful and cogitative artist, and we are witnessing the birth of the imaginative vision of her world. Some of the
titles have analogies with the literary source, like "Carl and Clara" (2003), "Jane Eyre" (2008). Other works
reflect the genre orientation, like "Strimpellata-Sounds" Chamber Symphony (premiered in Switzerland,
2007). The composer herself noted the richness of personal experience, calling her works "the markers of
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their time". In a private conversation, she told me, "They are small creative milestones of life, reflected in
music. Listening to them, I just remember the history of their creation, my feelings, emotions, excitement,
anxiety and emotions of that period, the events that took place "behind the scenes", and why it is embodied
in the music in this peculiar way."
Of the total amount of methods and means, forming the individual musical language of each piece we
can identify one aspect which is common for Gomelskaya’s style, it is spaciousness as a defining aspect of expression for the composer. The sound organization system of every work is developed as if from the height of
cosmic perception. Therefore, all the constructive elements are organized from "chaos" of new sound matter
into stable, rational and logical structures. Organizing and structuring of sound material creates the preconditions for the emergence of a special kind of musical space polyphony in which purely polyphonic techniques
become a peculiar system of coordinates. The composer does not aspire to a gradual conquering of space as
in the classical imitative polyphony, and she does not separate the texture into layers, which is very typical for
the twentieth century polyphony. In Gomelskaya’s works we observe polyphony both horizontally and vertically
at the same time within the entire range of a possible "sound world" of a work. Uniqueness of her effective solutions is combined with complete freedom of choice. The most unexpected combinations of sounds in clusters
are arranged in a perfectly chosen texture relief. The projection of a relief and specifics of its design is the basis
of the formation process, fixing the main stages of the dramatic composition.
In conclusion, it should be noted that even selective analysis of the works of Ukrainian composers effectively proves that each of them forms a deep personal understanding of the logic of musical space organization. Its constituent elements (sound, series, tone, rhythm, texture, etc.) find their starting point, falling into
orbit of the logic of musical drama deployment as a unique author's original thinking, as one of the brightest
examples of contemporary art of composition.
Стаття надійшла до редакції 05.01.2016 р.
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MUSICAL INDICATORS OF HISTORICAL PROCESSUALITY
IN THE PARALLELISMS OF THE DEVELOPMENT OF CHINA AND EUROPE
The purpose of given work is to discover musical signs of historic knowledge in connection with the reality of
chronological parallelisms of musical development of China and Europe of the Middle Ages and New Time. Methodological basis of the work is an idea about a tone of epoch, put forward by G.Hegel and evolved in the conception of
Renaissance by A.Losev. Scientific novelty of the study is determined by the fact that for the first time it indicates synchronization of culture reformations of development of China and Europe, provided that, historically interaction and interinfluence were excepted. Conclusions. "New relationship" (after C. Jung) reveals itself – "semantic acausal relationship", which allows to understand the regular nature of chronological coincidences in the history of music culture of China
and Europe.
Keywords: music genesis of the historic knowledge, parallelisms of the development of China and Europe, new
relationship – semantic acausal relationship, historic process, historic continuum.
Лю Бінцян, доктор мистецтвознавства, професор, проректор консерваторії університету в Тянь Шань
Музичні показники історичної процесуальності в паралелізмах розвитку Китаю та Європи
Мета роботи. Виявлення музичних ознак історичного знання у зв’язку з реаліями хронологічних
паралелізмів музичного розвитку Китаю та Європи Середньовіччя і Нового часу. Методологічною основою є
уявлення про дух епохи, висунуте Г. Гегелем і розвинуте в концепції Ренесансу О. Лосєвим. Наукова новизна
роботи визначається тим, що вперше вказана синхроніка культурних перетворень розвитку Китаю і Європи, при
тому, що історично виключалася їх взаємодія і взаємовплив. Висновки. Виявлено "новий зв’язок" (за К. Юнгом) –
"смисловий недетермінований зв’язок", який дає змогу усвідомити закономірний характер співпадінь в історії
музичної культури Китаю та Європи.
Ключові слова: музична ґенеза історичного знання, паралелізми розвитку Китаю та Європи, новий
зв’язок – смисловий недетермінований зв’язок, історична процесуальність, історичний континуум.
Лю Бинцян, доктор искусствоведения, профессор, проректор консерватории университета в Тянь Шань
Музыкальные показатели исторической процессуальности в параллелизмах развития Китая и
Европы
Цель работы. Выявление музыкальных признаков исторического знания в связи с реалиями хронологических
параллелизмов музыкального развития Китая и Европы Средневековья и Нового времени. Методологической основой
является представление о духе эпохи, выдвинутое Г. Гегелем и развитое в концепции Ренессанса А. Лосевым.
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Научная новизна работы определяется тем, что впервые указана синхроника культурных преобразований развития
Китая и Европы, при том, что исторически исключалось их взаимодействие и взаимовлияние. Выводы. Обнаруживается "новая связь" (по К. Юнгу) – "смысловая недетерминированная связь", которая позволяет осознать закономерный
характер хронологических совпадений в истории музыкальной культуры Китая и Европы.
Ключевые слова: музыкальный генезис исторического знания, параллелизмы развития Китая и Европы,
новая связь – смысловая недетерминированная связь, историческая процессуальность, исторический континуум.

The musical component of historical knowledge of Antiquity is determined by the source of historical
descriptions – in the posthumous poetic glorification of heroes. That is how musike status of history was determined, personified by muse Clio in the pantheon of the gods and heroes of Ancient Greece, which has direct
analogies to the sources of historical knowledge clearly embedded in the description of hymns of ancient Chinese
Shijing. The Greek origin of the European cultural world pays attention to the eastern, Indian-Egyptian incentives
of this first consecrated with the wealth of hymn-making, stored in one way or another in succession to them of
classical Antiquity associated with the culture of Ancient Greece. The other concepts of the European community
also have their arguments, of its constituent nations – it is important to realize these common roots and rhythmizing historical continuum of periodicity in the manifestation of the different and the similar in it.
The actualization of integrative orientation of relations East – West in the modern civilized world drew
attention to the similarities in the national manifestations inside these cultural communities. At the same time,
China for Far East serves in metacultural historical significance, correlated with the recognized role of Greek culture to the European world: "China, or the Middle Kingdom – as from time immemorial the Chinese call it, – is the
country lying in vast areas of East and Central Asia. ... The Chinese writing system became the basis of Korean,
Vietnamese and Japanese writings. Many inventions of the Chinese, such as silk, gunpowder and the compass
are the heritage of all mankind. Porcelain, paper, brushes, ink, and printing first appeared in China" [6, 620].
The same description of the nature of Europe – China relations can be found in A. Losiev: "... Hellenic and Roman antiquity became the ancientry all the European nations too, the Chinese antiquity occupied the same place in the history and culture of other peoples of East Asia" [15, 19]. The resulting significance in the historical sense, is the thesis of L. Gumilev regarding China's cultural significance in a global
dimension: "... The well-known word "China" corresponds to such concepts as "Europe" or "Levant" (Middle
East), and not such as "France" or "Bulgaria"..." [8, 73].
The explanation of this "sinocentrism" and in explaining the interaction of cultures of the Far East, we
are referring to the arguments of the Vietnamese scholar Phan Dinh Tan, the author of "The Problem of 'East –
West' and Far Eastern Art Culture" [25]. Discussing the negative aspects of the rule of the Chinese in Vietnam, which lasted ten centuries, the author highly appreciates the contribution of the Chinese to the culture
of the Far East in general, highlighting Confucianism in philosophy, Buddhism in religion, and, clearly "sinicised" in the Far Eastern countries, Chinese painting – in as major "cultural stratagems" of the Far East. And
it was pointed out by the Vietnamese researcher in the 1990s, when not the most favorable relationship between China and Vietnam were formed [ibid, 25, 136-150].
The Indian-Aryan concepts of the European ethnic group leading to the proto-Slavic base of European cultures in general [see materials of the works by G. Konisky, 9; S. Nalyvayko, 21; Yu. Petukhov, 22, et
al.] constitute an additional argument in favor of the conclusion of L. Gumilev on the unity of the European
peoples at the level of cultural genesis, comparable with China's complex ethnic and cultural alignment and
the peoples of the Far East mentally related to it.
The access to the cultural-genetic unity of Europeans is supported by the researches of European
mentality predisposed to "trusting abstraction" (see A. Watts [24, 31, 67]), and in musical terms it is found – in
accepting ternary meters, specific for the European area [see V. Konen, 11, 39-45], in the language concept
of kind of things-words that is not known to non-European languages, especially since the Slavic and German group of languages distinguishes in a series of generic characteristics (male – female), such "doubleabstraction" as "neuter gender".
The above information and concepts legitimize the comparison of China and Europe in general, allowing to evaluate the synchronization of historical events in these regionally-culturally disparate habitats,
which semantic matches indeterminacy can be explained only by the epochal thought stereotypes. At the
same time the fundamental differences of European integrative and Far Eastern cultural community make
visual the semantic coincidences reflecting the musike rhythmization of history the acausal meaning of which
forms an independent layer within the selected communities Europe – China.
Thus, in the work by E. Markova [16, 61-110] were once given paradigmatic figures of intonation
preferences of the 1840s – 1850s, 1860-1880s, including these melodic matches of the composers
(E. Grieg, P. Tchaikovsky, for example), who composed independently of each other. In musicology this
phenomenon of intonation isochronicity was defined in the works of B. Asafiev [2, 279] in the form of references to the "intonation dictionary of the epoch", the analytical approbation of which is the development of
B. Yarustovsky's concept of "Symphonies About War and Peace" in the book of the same title [29]. Here are
given created almost at the same time compositions by A. Honegger, D. Shostakovich, B. Bartók, I. Stravinsky, demonstrating the synchronicity of the manifestation of the "two-phase dialectics" of the concept of sonata form, coming to the image of the theme of "invasion" and others.
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Let us draw attention to the indeterminacy of these semantic coincidences, since these authors
worked on different continents and in the disunited by war Europe, with no personal contact or information
about the writing of the corresponding compositions by fellow creators – but nevertheless the cogitative
landmark type of expressive means and themes-images is evident. Such coincidences stated the connection
according to the "spirit of time", that is, on the basis of an ideal attribute, not allowing objectification in the
specifics of individual objects and persons. And it is revealing in its own way, that his "Symphony in three parts"
I. Stravinsky symbolically opened with the topic which has received the name "The Call of Time" [30, 287]).
The socio-behavioral "color of generations", in particular "the sixties" and at the level of the XX and
XIX centuries is terminologically fixed in the historical literature – and the specified attribute of "the sixties" is
easily viewed back into centuries in the a planetary dimension [see special by E. Markova, 17a, 61-94]. In
particular, it points to the match of the modal chain of "Tatiana's sequence" from P. Tchaikovsky's opera
"Eugene Onegin" with typical similar expression of "heroes cry" theme in "Bogatyrskaya symphony" by
A. Borodin, the characteristic curve of the theme of Shahryar from "Sheherazade" by N. Rimsky-Korsakov,
finally, with the theme of romance "In autumn on the poems by Paulsen E. Grieg et al. [17, 34-61, Annexes
12, 14, 15]. The generalization of these intonation incarnations that E.N. Markova calls the "intonation ideas
of the epoch," leads this author to the conclusion on the expression of this sequential movement, "erased"
resembling dies irae in chromatized presentation based on whole-tone complex as "a kind of transformation
in the auditory perception of the intellectual musician of melodic archaics" [16, 91].
The landmark differences of the thought patterns by periods are fixed in the works of musicologists
G. Adler [31] B. Asafiev [2], S. Skrebkov [23] and others. Accordingly, five textural typologies are determined,
that noted the historical conversion of music from Antiquity to the XX century: heterophony, monody, polyphony, harmony, modern/neoheterophony ("ostinatness" in a broad understanding of S. Skrebkov [23, 10-22.]).
Purely Eurocentric and even Western Eurocentric benchmark of these epochal distinctions is obvious, however
for us important is the principle of searching for intellectual typologicalness in musical self-expression, which
was a new turn in the musicological approach so far difficult to master in the science of music.
However, there is a result: the development of typological analysis of music, which from different
perspectives are declared by very different, but equally turned to the spiritual realm of creativity researchers
following the intonational principle of understanding of music – V. Medushevsky [19] and V. Martynov [18].
The general historical approbation of the found synchronics of detecting the typologies not determined by
personal interaction of their media and even touching cultural areas, is defined in the concept of the Earth
ethnosphere of L. Gumilev. In fact, in line with the historical indeterminacy L. Gumilev's concept is solved on
the geography of "passionate shocks" detecting the planetary involvement [see. 8, 305-308].
For musicians supremely attractive is the musicalness of the scientific approach of L. Gumilev from the
musical-resonance understanding of ethnic processes [8, 227]. This view is an exceptional phenomenon in postReinaissance science – except that in parallel to analogical introduction to his research apparatus of the musical
concepts made in mythologics by C. Levi-Strauss [14, 108], and in literature studies by M. Bakhtin [4].
For Gumilev the systematicity left immutable ("meta-physical", "super-event") basis of the historical
dialectics of personalities and events-phenomena, in which the Russian scientist clearly reproduced the settings of the ancient authors on the "repeatability of the heroic" in history as its musike sign. The heroic personalities as historical ones – are the "systematized heroism" of historical data, which forms a special kind of
order of what happened, what is happening and what is coming in the future. And for this a priori thesis Gumilev found physical approbation in J. Eddie's scientific discovery of the galactic source of energy processes
on the Earth [see reference in Gumilev's book, 8, 365].
The religious experience of the mankind also indicates an extraterrestrial source of the earth's activity –
the concept of "energies", "powers" was formed in Theology as a manifestation of "energeticalness of God" ("having no power, or energy, not being anything, and cannot hold itself and lead to movement ..." [1, 70] Hence is the
Christian concept of "quietism"- "not-doing" in the domestic-productive sense, but which is a deep "smart doing" of
the values fed by "heart energy" (in the terminology of Christians-Hesychasts [1, 127]. Such an approach was
also developed in the Buddhist version of quietism, which manifestations in the behavioral psychology of the Chinese were introduced by P. Gnedich almost on the leading role in finding the national identity: "The motionless
quietism of China has been dreaming many centuries behind its indestructible wall. What are the reasons for his
long life? After all it is not a handful of people closed from the world – it is one-third of the whole world population,
because this country in its area is far more extensive than the whole Europe ..." [7, 59].
The empirical statement of the artistic-historical isochronicity of the epochally significant phenomena
is also continued in the psychological observations of C. Jung. In 1952 was published his work together with
W. Pauli, "Synchronicity as a Principle of Acausal Relationships" [see 1, 190-191]. As stated in the book by
D. Arabadzhi, the work of C. Jung "considers the phenomena that cannot be understood with the help of
causality (causativity) principle: it is about some related in meaning (emphasis by L.B.) coincidences" [1, 191].
What Jung calls the "new connection", is other than "causal connection". "New connection" for Jung – is
"semantic connection" because: "... the only visible and demonstrable connection between them (the events)
is a common sense or equivalence" [1, 182].
As explained by the authors of the concept of "meaningful connection", the latter "is possible due to
the fact that nature and human consciousness are an indivisible organic unity" [28, 310]. The nonseparated-
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ness of the ideality of consciousness and external-material world, being at the origins of the philosophical
and general scientific knowledge, fed this kind of world-view from Pythagoras to Socrates (see space as an
ethical quality of the world [10, 82-88]), from Confucius to Tung Chung-shu [10, 172-175], that received continuation in the religious philosophy of the Middle Ages, when the recognition of God's energeticalness determined the material indeterminacy of Miracle and Miracle-making.
Thus, the phenomenon of synchronicity, "prescribed" (in the terminology of D. Arabadzhi [1, 194] by
Jung and Pauli to the psychic and material reality, performs a special case of general world-view – without dividing the world into matter and psyche. It is such an ethical indicativity that predisposes the Pythagorean philosophy and religious philosophy from the Middle Ages to contemporary history, the philosophies of P. Florensky in particular, and others. Pavel Florensky, the creator of the philosophical direction "metaphysics of allencompassing unity" in his work "The Pillar and Foundation of Truth. The Experience of Orthodox Theodicy",
talking about his subject and referring to the etymological factor, summed up: "... Everything that is, is the truth ...
The truth, as a living creature par excellence – this is the concept of it for the Russian people" [26, 16-17].
Spengler's historical processuality – the 1000th anniversary of the civilization process of birthformation – development – summarizing-eliminating [27] is correlated with the epoch-stylistic generalizations
represented by B. Asafiev in book 2 "Intonation" of the work "Musical Form as a Process" [2, 211-365].
Spengler's homology accentuating the similarity of cultural processes with a living organism, representing the
emergence and period of growth-accumulation, then the phase of completeness of the implementation of its
quality, finally, the final phase of the summation of the accumulated and the quality eradication, allows observing the structural-semantic similarity of cultural areas synchronized for one reason or another, while the
impact of one on the other one is not assumed.
According to such an approach, the likening of phases of Antiquity – Middle Ages – Renaissance or
Renaissance – Modern Times – Contemporary history in Europe and China, synchronously or asynchronously
turns out such a continuation of cultural processuality, ensures the assimilation of the structural-semantic order,
although collectively each of the compared systems is closed and non-contact with the other one.
Gumilev discovered historical regularity in chronology, due to fixed by him phenomenon of "passionate shocks" covering by likening of actions of individuals and communities both on the European West and
East Asian. The energy impulse of the "passionate shock" builds the behavioral type of the individual and his
environment, which, like a musical resonance, "progresses" in the human community, capturing the attention
and will-making of the people individually and at the level of unity of nations-ethnic groups, often "crossing"
easily the geographical cordons and cultural autonomies of East – West.
Naturally, within certain passionate raises according to Gumilev the synchronization of musicalartistic order phenomena is detected. Thus diachronic vision correction is detected of the corresponding parallelisms – in the works of N.Konrad [12] and A. Mez [33] defining the kinds of "Eastern" and "Western" Renaissance, as discussed below.
The above "Chinese syndrome" in the research approach of Gumilev is interesting for the author of this
study not only referring to his native culture section. It is also valuable as the methodological aspect of the ethnogenesis theory born, according to Gumilev himself, in the works of V. Vernadsky, the great representative of
science in Russia and Ukraine, supported by the discoveries of the systems theory of L. von Bertalanffy and generally being the brainchild of the European scientific community, – objectively formed in line with the intersection of
the ideas produced, including philosophy and the cultural-historical heritage of East and China in particular.
In special literature was established idea of parallelism, the chronological and the conceptualsemantic one, of such figures as Confucius and Pythagoras. This is especially true of the cosmological aspects of music understanding and, hence is the concept of an extremely important place of music in the education issues of both the individual and the socio-state established [20, 11-21]. And the basis of this kind of
parallelisms is found by the authors – in the mythological bases of thinking of ancient authors, both in the
West and in the East: "In the musical aesthetics of the East it is not difficult to find the motivs similar to the
myth of Orpheus. ... In China, widely known is the legend about the legendary musician Hu Ba, this "Chinese
Orpheus" who with his play on the lute made birds and fish start dancing ..." [20, 8-9].
Something similar in mystical coloring of being culturally accomplished in Europe and China took
place in the IV-VI centuries. Formed in the IV cent. Eastern Roman Empire, later called Byzantium, was in
the Greek language orientation, ie, in the linguistical habitat of the country conquered-enslaved by Rome.
And from the mother Empress Helena (in whose veins was Celtic, kindred with the Greek people blood) to
her son, Emperor Constantine moved the idea of legitimizing the Christian cultural principle.
L. Gumilev described the ethnogenetic effect of China at the beginning of the IV century: "In 316, 40
thousand Huns captured the entire North China ... the Chinese remaining at home mixed with the Huns ...
and thus destroyed them. Already the children of the winners – the Huns and the Chinese women – lost the
manners of the steppe migration ... The Murong (Syanbi, ancient Mongols – L.B.) suffered the fate of the
Huns. They chinized (here and further down the quoted text italics by L.B.) and were defeated by steppe
Tabgaches. ... By the end of the V cent. they mingled with the Chinese so much that their Khan, having
taken the title of the emperor, forbade native language, Tabgach clothes and hair-dos, as well as the generic
names. .. That is how the peoples were affected by the mixing of the two super-ethnicities, but the survivors
(after the famine, which took 80% of the population – L.B.) in the IV cent. suddenly merged into a new ethnic
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group, then known as tayugach ... that used the Chinese language (different from the ancient one), and
adopted the foreign ideology – Buddhism. It was the great epoch of the Tang …" [8, 213-214].
That is how the highest cultural rise of IV-VІІI cent. was revealed – in parallel and independently in
Europe and the Far East. And if the Tang achievements of China are well known and sanctified by the opening the stanza in poetry, conjugated with the brilliant names of Li Bai, Wang Wei, Bai Juyi, Du Fu and many
other luminaries of the world literature, the achievements of the European East and West until the last few
decades for various reasons, were suppressed.
Let us remind that the highest musical mark of Christianization as "Hellenization" of the Romans and
the Jews, accomplished in Byzantium in IV century which caused a specifically European "trust to abstraction" (according to A. Watts [24, 31] – was the establishment of "musical renaissance" [see K. Kuznetsov, 13,
40]. This meant the introduction in the art of the winning church of emerged from hidden, literally catacomb
existence into the heights of professionalism hymn-singing – Apollonian tradition (see persistent association
in the Christianity of the IV-VI centuries Apollo – Orpheus with God the father and God the son [5, 172; 32,
91]. The monody and heterophony of Bourdon-Eason type became a great musical monument of this era,
whose hymnal lyrics with poetic verbal basis fertilized the musical professionalism of Europe of the Middle
Ages-the Renaissance and in the Modern time.
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MODERN COMPOSER CREATIVE ACTIVITY AS SUBJECT OF EDUCATION
The purpose of the research – in the context of ideas about modern culture, which attributes are individualism,
pluralism and globalism, to define specifics of music composer creative activity and in accordance with this – a place of
the involvement to it in the system of music education. Methodological base of the work is philosophical-sociological
studies of creativity as a single orienting point in the polarity of individualism-globalism by E. Toffler, N. Chomsky and M.
Beardsley. Scientific novelty consists in the originality of presentation of the problem of academic music education as
cardinal approach of the education subject to modern composer creative activity. Conclusions. The system of music
education, in which modern composer creative activity must occupy the leading position in creative capabilities of a
musician-professional, whose psychology is formed by individualism alternatives, choice and pluralism of means of
communication with a sоciety is intended to correspond to the communication globalism of modern world.
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Сучасна музична творчість як предмет навчання
Мета роботи. У контексті уявлень про сучасну культуру, атрибутами якої виступають індивідуалізм, плюралізм та глобалізм, визначити специфіку музичної композиторської творчості, а згідно з цим – місце залучення
до неї в системі музичної освіти. Методологічна основа: філософсько-соціологічні дослідження Е. Тоффлера,
Н. Хомскі, М. Бердслейя творчої діяльності як єдиного орієнтиру в полярностях індивідуалізму – глобалізму. Наукова новизна – оригінальність постановки проблеми академічної музичної освіти як кардинального наближення
предмета навчання до сучасної композиторської творчості. Bисновки. Комунікаційному глобалізму сучасного
світу покликана відповідати система музичного навчання, в якій сучасна композиторська творчість повинна займати провідне місце серед зосередження креативних можливостей музиканта-фахівця, психологія якого сформована альтернативами індивідуалізму, вибору та плюралізму засобів спілкування з соціумом.
Ключові слова: сучасність, композиторська творчість, система музичної освіти, індивідуалізм, плюралізм, глобалізм.
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Современное музыкальное творчество как предмет обучения
Цель работы. В контексте представлений о современной культуре, атрибутами которой выступают индивидуализм, плюрализм и глобализм, определить специфику музыкального композиторского творчества, а в соответствии с этим – место приобщения к ней в системе музыкального образования. Методологическое основание:
философско-социологические исследования Э.Тоффлера, Н. Хомски, М. Берслейя творческой деятельности как
единственного ориентира в полярностях индивидуализма–глобализма. Научная новизна – оригинальность постановки проблемы академического музыкального образования как кардинального приближения предмета обучения к
современному композиторскому творчеству. Выводы. Коммуникационной глобальности современного мира призвана соответствовать система музыкального обучения, в которой современное композиторское творчество должно
занимать ведущее место в сосредоточении креативных возможностей музыканта-профессионала, психология которого сформирована альтернативами индивидуализма, выбора и плюрализма средств общения с социумом.
Ключевые слова: современность, композиторское творчество, система музыкального образования, индивидуализм, плюрализм, глобализм.

The world famous philosopher and theologian Michał Heller in his book, having the notion "time" as
the study subject, suggested the following idea:
"The history of science is first of all the history of 'unleashing' problems, however, before the problem
starts being untied, it should be put" [1].
So what kind of problem in such a manner should be put so that the discussion of relation between
musical culture and transformation of teaching and in this perspective the situation of contemporary
composer activity was the subject of teaching?
Composer’s creativity – is as it is known – an integrated part of each music culture. Consequently,
we can ask: if the transformation of teaching, understood by me as the implementation of the present in the
field of music education, should define special tasks of modern composer’s creativity and also whether it is
creativity that can play a significant role in the formation of modern society? Before we make an attempt to
recognize the arguments in favor of the intuitive knowledge contained in the questions, let us try to specify
several phenomena distinguishing modern culture. They are:
- individualism,
- pluralism,
- globalization.
The first phenomenon– individualism refers us to the era of romanticism, when the fundamental
changes in our ways of seeing the world were accomplished. The praised then at the work "postulate of
originality and artistic individualism resulted in sensitivity to excellent to "otherness" of stylistically alien
© Nowak A., 2016
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utterances" [2]. This led to "gradual loss of "common language", ie mutual alienation of artistic styles" and
artistic "codes". There occurred atomization of cultural community" [3].
The result of individualization of artistic positions and atomization of cultural community was the
pluralism of ideas, styles and trends, as equally coexisting in the same indicators, in the same time and
environment. The musical creativity of the past forty years, that is the time of the so-called postmodernism,
totally confirmed those trends. Pluralism is present in all the layers of musical culture and states primarily the
coexistence of mass and elite, traditional and modern, regional and globalized culture. Let us list for example
several functioning directions in the space of contemporary music: neoromanticism and neotonalizm, new
simplicity and new complexity, post-modernism, spectralism, natural music, minimal music, computer music...
Their differences expressed by names confirm not only the loss of the "common language of art", but also
point at the possibility of free digging from contemporary culture and its rich artistic offerings.
Artistic individualism attracts the pluralism of ideas, techniques and art languages. It functions today
in the society where culture is also marked by globalization. Thirty years ago, American sociologist Alvin
Toffler presented the diagnosis of modern society being discussed in the world. He said that the society lived
in the third phase of the global "electronic village" [4]. How can we understand this metaphorical vision of
post-industrial society of the nucleon era and correlate it with the musical culture of our time?
The term "electronic" here is the key one. This very development of the civilization and technological
progress identified largely rapid transformation that is being performed and has been performed in modern
society and its culture. Basically, barriers of communication do not exist. In the era of the Internet, satellite
TV and mobile phones (personal) we can contact anyone being at distant a place, get to know the newest art
events in the cultural capitals of the world, be observers and even participants of discussions, electing the
recent ideas and theories in art and science as its subject. Simultaneously, computers and their software,
and therefore hardware and software open up musical passionaries not only for composers capabilities of
writing music, which a hundred years ago were given by the only ones in the sphere of proclamation of
postulates for the creators of the musical avant-garde in the early XX century.
What kind of effects exists at this individualized, pluralist and globalized culture for contemporary
musical creativity? What tasks can we identify and what possibilities do they open? Let us start with the
recognition of the current state. Accordingly, it is possible to imagine it only referring to the Polish musical
environment, by which we can limit our arguments.
Training in the past of musicians of different specialties at Polish schools of all levels – from initial,
previous to the second covering gymnasium and lyceum, up to the lessons in the academic horizontal (also
3-level: preferential, postgraduate) is based on the classical repertoire. The music of Baroque, Classicism,
Romantism and yet the beginning of the XX century, i. e. from Bach, Haendel and Vivaldi to Debussy,
Strawiński, Prokofiew, Szymanowski, constitute the basic material of teaching music – understanding its
musical senses, developing musical ideas and impressions. The music creativity of the XX century,
especially the second half of this century is represented quite modestly. In greater volume, it is present in the
training programs of a music academy, but not at musical schools of lower levels, but here, in the higher
school, its teaching potential is not used to such an extent as the music of the previous epochs.
Of course, it is not about the teaching of future composers. For them, learning the newest trends in music,
the studios of modern music creators, studying the works of the creators of modern music is one of the main tasks
to be implemented in the music education But in the training programs of other specialties musicians –
instrumentalists, singers, conductors, the works by contemporary composers habitually appear in such volume,
which is described by the training program. How can this phenomenon be explained, this lack of more general
interest in the newest music? There are many reasons, but among the most important factors determining the
state of things, should be pointed extremely generalizing familiarity with the contemporary repertoire and its
misunderstanding, which causes prejudice and myths growing around the music of the XX century.
This situation is aggravated by training within the boundaries of music theory at schools of lower
levels. The newest music styles are placed at the end of the music history programs and are discussed
generally and briefly. The training of hearing and more developed skills of hearing music, its separate
elements and holistic structures is based on the classical repertoire and its tonal patterns. This is the system
of dur-moll tonalities and the musical components built in them (motifs, phrases, musical themes), the
foundations of functional harmony, metro-rhythmic principles and other elements of the musical work which
are the subject of hearing "training". The subject of "harmony" in the musical schools of level II is limited by
mastering the rules of using the tonal harmony. The science of musical forms also has the task of teaching
students the skills of analysis – hence understanding the principles laid down in the grounds of "classic" form
models – baroque fugue, classical sonata form, rondo, variation, transitional forms.
A graduate of secondary music school masters the skills highlighted in this knowledge, but also, to a
large extent already aesthetically formed, in the next, academic cycle of training. His contact with modern
music must be expanded, but the dimensions of this extension depend not only on the personal interests of
the student. The big role here is played by the educator of the main subject – the Master, under whose
leadership student studies, the personal artistic preferences and the aesthetic taste of the same Master.
We can ask whether the reasons for such diagnosed presence of contemporary composer's
creativity in the musical training of students are laid mainly in the educational system? It turns out, no,
because there is another significant indicator – the musical creativity itself. Drawing the panorama of the
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image of contemporary culture, we can specify a remarkable phenomenon – individualism and pluralism.
Individualism in art has become the reason of losing the "common language." These basics of writing
comparable to artistic value ceased to have effect in music. The idiom, as a complex of unique qualities
specific for this creator, has become the value of attitude to life of the evaluation criteria of an art work. The
composer's desire became designing own sound idiom. This means the need for the recognition of music
management basics for each composer alone. The Convention ceased to have effect. In order to interpret
contemporary music with understanding, one needs, first of all to look for what is the individual creative
prerequisite. One should possess the knowledge of traditional rules, but so that to see how they contributed
to giving the work its unique sound, to understand the personal meaning of the music of Szostakowicz and
Messiaen, Lutosławski and Ligeti, Schnitke and Gubajdulina, Penderecki and Reich. Therefore, the
knowledge of contemporary works would change radically the attitude to this music, to the legends that have
grown up around it. Many jewels of modern music hidden hitherto would become open. The transformation
of music education in this volume is necessary. However, paying attention to the responses to the
statements made, it is necessary put the following question. What benefits will the future graduates of music
academies get from more participation of XX and XXI century music in the educational programs?
Here again we would like to return to expressive phenomena of contemporary culture. Individualism
is antischematizm, anticoncentionalism, this is the need for creative activity. And creativity otherwise, the
ability to response to new phenomena, the ability to solve the problems and create new ones, is a trait highly
valued in the modern world. The modern system of education should focus on its activation, for – as
postulated by one of the most prominent linguists and philosophers of our time, Noam Chomsky:
"In education it is about the development of the ability to search what is essential, about relentless
willingness to the question, whether there really is something and not something else, whether computers
and the Internet, or paper and books are used" [5].
The development of creativity can be stimulated by working with contemporary music. Because the
contact with such art type encourages formulating the question: what is all of this for, and what essential is
communicated to us by such kind of music? Its idiomaticity attracts – as was mentioned – by the pluralism of
styles, the ideas of artistic expression techniques, but the same way it confronts us to the problem of
distinguishing our own aesthetic preferences. We have choice, the freedom of themes disponing what the
modern culture offers to us. Moreover, modern technologies have opened up new possibilities for learning
music, contributing to this kind of creative thinking and doing.
In each era, there appear philosophical, aesthetic and artistic ideas, which can be called the leading
ones. They are building our world-view, our view of life and our impressions. Separating from contemporary
art, from its ideas, we form the desire to distance ourselves from the contemporary world, from what with the
help of the actions of its artists' – people with extreme sensitiveness, it tells us and communicates to us.
Meanwhile, as noted by American philosopher of art Monroe Curtis Beardsley:
"Aesthetic values are instrumental ones as to the aesthetic experience that is fully instrumental in its
function with respect for human life, contributing to the integration of external life and harmonization of
human's relationship with the environment" [6].
The author considers that contemporary composing activity is a very important part of music
education process as the attraction of young people to learning actively what the modern musical culture
offers us. It attracts them to becoming active participants in this culture, to being the subjects, rather than
sporadically residual consumers of its benefits. The said Alvin Toffler attracted us to teaching these very
positions thirty years ago. We would like to finish our reflections on the role of contemporary composing art in
the process of music education with the postulate by which he finished the book cited above:
"Some generations are born to create, others – to maintain the resulting civilization. [...] Today, in each
sphere of modern life [...] we are standing before the final creation of new forms. [...] The responsibility for
changes rests [...] on us ourselves. We should start from ourselves, learn not to be closed from the height of our
thoughts and heart from what is new, unexpected and obviously radical. [..] The mission [of us] is – to create" [7].
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LANGUAGE AND SONG AS MAJOR ASSETS OF UKRAINE
The purpose of the article is to actualize Ukraine’s music and language potential in the context of modern science
and music therapy practices. This potential is able to optimize the process of personality development under the difficult
conditions of today’s social life. Methodology of the research embraces historical and logical, cultural and integrated
techniques, as well as method of musicological analysis. These methods allow to reveal and study the ethnopsychological
component of the Ukrainian song and language in order to apply its potential for the solution of the present-day individual and
socio-psychological problems. Novelty of the research lies in strengthening of the idea of how a Ukrainian song and language
could effectively be employed in musical therapy to protect generations of Ukrainians from destructive vibrations of the modern
world and make it easier for them to resolve crises and speed up the progressive personality development. As of today, there is
a worldwide developing tendency: to implement psycho-technologies which can ensure effective functioning of a man in the
modern society and humanization of his development vector. It is music (an art created by the vibrations most perceptible to a
living organism, i.e. the sound) that can contribute to self-realization of a person, and at the higher level – of a nation.
Conclusions. Vibrational-energy characteristics of the Ukrainian language and music are a powerful potential that can help
individuals and a nation to harmonize themselves and their relations with the world. Ukraine can become a center of promotion
of the music-based noosphere harmonization method.
Keywords: Ukrainian song, speech, Musica is therapeutic practice, psycho.
Побережна Галина Іонівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри культурології
та культурно-мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Мова та пісня як головний ресурс України
Мета статті – актуалізувати інтонаційно-мовний потенціал України в контексті сучасної науки та музикотерапевтичної практики. Цей потенціал спроможний оптимізувати процес особистісного розвитку в складних умовах сучасного суспільного буття. Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-логічного, культурологічного, інтегрального методів та методу музикознавчого аналізу. Зазначені методи дають змогу розкрити та піддати аналізу
етнопсихологічну складову української пісні і мови з метою задіяння її потенціалу у розв'язанні сучасних індивідуальноі суспільно-психологічних проблем. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про музикотерапевтичні
можливості української пісні та мови, що спроможні за умов соціально-культурної затребуваності вберегти покоління
українців від руйнівних вібрацій сучасного світу, полегшити пошук виходу із кризової ситуації, пришвидшити прогрес
особистісного розвитку. На сьогодні вже утвердилася загальносвітова прогресуюча тенденція: впровадження психотехнологій, здатних забезпечити ефективне функціонування людини в сучасному суспільстві, гуманізацію орієнтирів
його розвитку. А саме музика – мистецтво, створене найбільш чутливими для живого організму вібраціями (звуковими) –
спроможна допомогти самоздійсненню людини, а на більш високому рівні – нації. Висновки. Вібраційно-енергетичні
характеристики української мови і музики містять потенціал могутнього впливу, який спроможний допомогти людині і
народу гармонізувати себе і свої стосунки зі світом. Україна може стати центром, звідки може розпочати своє поширення метод гармонізації ноосфери за музичним принципом.
Ключові слова: українська пісня, мова, музикотерапевтична практика, психотехнології.
Побережная Галина Ионовна, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры культурологии и культурных проектов Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Язык и песня как основной ресурс Украины
Цель статьи – актуализировать интонационно-языковой потенциал Украины в контексте современной науки и
музыкотерапевтической практики. Этот потенциал способен оптимизировать процесс личностного развития в сложных
условиях современного общественного бытия. Методология исследования заключается в применении историкологического, культурологического, интегрального методов и метода музыковедческого анализа. Указанные методы позволяют раскрыть и подвергнуть анализу этнопсихологическую составляющую украинской песни и речи с целью задействования ее потенциала в решении современных индивидуально и общественно-психологических проблем. Научная
новизна работы заключается в расширении представлений о музыкотерапевтических возможностях украинской песни и
речи, способны в условиях социально-культурной востребованности уберечь поколения украинцев от разрушительных
вибраций современного мира, облегчить поиск выхода из кризисной ситуации, ускорить прогресс личностного развития.
На сегодня уже утвердилась общемировая прогрессирующая тенденция: внедрение психотехнологий, способных обеспечить эффективное функционирование человека в современном обществе, гуманизацию ориентиров его развития. А
именно музыка – искусство, созданное наиболее чувствительными для живого организма вибрациями (звуковыми) – способна помочь самореализации человека, а на более высоком уровне – нации. Выводы. Вибрационно-энергетические
характеристики украинского языка и музыки содержат потенциал мощного воздействия, способного помочь человеку и
народу гармонизировать себя и свои отношения с миром. Украина может стать центром, откуда может начать свое распространение метод гармонизации ноосферы по музыкальному принципу.
Ключевые слова: украинская песня, речь, музыкотерапевтическая практика, психотехнологии.
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Ukrainian language and Ukrainian song have much been spoken about, and much has been written
about them as well. Among the numerous present-day studies of special interest are the ones devoted to
ethnopsychology. In fact, this vector was initiated many years ago by M.Gogol [1]: the writer aimed at
exposing, through folk art, namely the soul of the Ukrainian people to whom he belonged. Pursuing that goal
with inspiration the talented writer accomplished this task successfully.
Another subject has recently become relevant in the above-mentioned sphere: now it is vital to study
not only the psychic sources of the Ukrainian ethnos but also its destiny. The present-day global recession,
as well as socio-political crisis in Ukraine, make it imperative to seek for recovery using native domestic
resources. Ukraine has such resources, and its national language and song can be considered an abundant
reservoir of energy and spiritual strength of the nation. A new comprehension of this fact is required today.
The purpose of the research is to actualize Ukraine’s music and language potential in the context of
modern science and music therapy practices.
The energy information theory, postulating wave processes as a basis of substance, in fact appeals
to musical foundations of the Universe. The latter was acknowledged as early as in bygone times in
combining cosmogony with music theories. For instance, in India there was a teaching about the Sublime
sound of Nada Brahma as a nucleus of the world developing through vibrations into the outer domain. Music
was considered not only to reflect but also to induct the proportional order in the Universe. This
proportionality is set by the inner structure of any musical sound, the latter based on the single algorithm of
overtone sequence established by mathematically exact conformity of additional frequencies (overtones).
Modern science believes phenomena to differ from one another only in wavelength. In fact,
wavelength is a key to the Universe. Overall, the music system replicates general schemes of the world
structure, and science has confirmed this fact [details in: 2].
In the ancient times, every human being was also supposed to have his or her own phonation, his or
her unique sound intertwined with the world symphony of voices. Moreover, every human being has his or
her place and meaning in the musical harmony of the Universe. Keeping oneself within that unity without
destroying it is a task of personality development for anyone. It is also a task for the entire nation.
Indeed, individual human movement is inseparable from the universal one. It is governed by the universal
laws at all levels – from movement of cells to a trajectory of personal destiny. It is a principle of unity between the
Macrocosm and the Microcosm, a correspondence between a human being and the Universe.
Psychology as a science contributes essential nuances to that domain. Firstly, every human life
begins to develop repetitive reactions to emerging circumstances. Eventually, these reactions become
consolidated and develop into fixed programs. The latter, in their turn, through interaction with one another,
determine a more resilient and steadier type of human behavior. It is one’s life per se, one’s task, one’s
mission that present a problem. All this develops into what we call the innate behavior. It is a gestalt with a
fixed complex of psychophysiological reactions of human organism to outward life circumstances (stipulated,
among other things, by genetic factors).
In the course of life, certain quality changes in human psychic stipulate transformation of the innate
behavior model. The vital task of a human being is to make such transformation conscious and purposeful.
Thit particular task determines a mission of a man as that of an extraordinary creature – a "thinking person"
(homo sapience).
Music therapy deals directly with the emotional spectrum of a person and is able to affect and transform it.
The same rule applies to the life of a nation, which has to join the global, cosmic resonance – the Harmony of the
Spheres. Indeed, every musical sound (as well as every human being and every nation), in the sequence of their
"overtones", contain a single algorithm that provides the best vector for their development.
Accordingly, the "musical Universe" has its own flow and vector of development. The physical
Universe as well has a similar energy vibration basis along with its own "omega-vector", which is different in
different times ("a time to scatter" and "a time to gather"). Every existing thing either follows the main
direction or blocks the Main Track and at the end is swept off it. "He who knows the Law of Vibrations knows
all", – believed the ancient men.
Indeed, as it was found out by the scientists, every human being generates, at a cell (primarily, the
neural) level, his or her own vibration frequency (it is known that each emotion has its own frequency). It
should be harmonized and synchronized with the outer space. It is only in resonance with the "world flow"
that a man can obtain the vital energy for self-realization.
It is the resonance phenomenon that the healing effect of music therapy is based upon. Resonation of
oscillation frequencies leads to a sharp increase of oscillation amplitude that can result in destruction of bridges
with passing military convoys; psychic energy can get out of control at rock-music concerts, etc. In addition, due
to resonance, oscillation contours of cells of various organs and systems of a human body, being misbalanced
by an illness, can restore their normal vital functions, with hurdles on the way of the energy flow removed and
free current of vital energy reestablished, and the organism thus becoming a homeostatic system.
Specifically, music makes it possible to feel the above-mentioned resonance principles of the
Universe functioning in their continuity. Music can help to tune a person to a required frequency the way a
musical instrument is tuned. Such tuning is completely individual while the mechanism of synchronizing with
the whole is universal. It is based on the fact that energy flows exclusively towards "the omega" – the sacral
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final goal of the being. It means that those who do not follow that direction (by way of evolution) disrupt and
upset the universal harmony, and subsequently receive a "blow" from fate, i.e. a problem.
The main thing at this stage is to realize the degree of future transformation: it may either include
serious breaking of psychobehavioral stereotypes or be of partial correction nature. All this determines the
strategy of music therapy activities and methods thereof.
At present, there is a worldwide progressing tendency to implement psychotechnologies than can
ensure effective functioning of a man in modern society and establish humanization as a vector of human
development. After all, it is music (an art established by vibrations most perceptible to a living organism, i.e.
a sound) that can contribute to the self-realization of a person. It is the fact proved by the neurophysiologists:
functioning of human brain is based on the musical principles, and its activity convincingly demonstrates the
music-based "pattern" of the human central nervous system.
For example, scientists, while exploring the chemism of membrane potentials in nerve cells, employ
music vocabulary (such terms as "major", "minor", "melodic" and harmonic, "sharp" and "flat") and even note
names and music staff along with quantum mechanics terminology. Below is an excerpt from the research
paper devoted to this subject:
"Here we have come to the most delicate physiology that comprises the laws of music and quantum
mechanics… Thus, with activation of various functions in the central nerve system, stable triads hereby
forming temporary modular systems of regulation in the brain. Such triads can be revealed through sharp
and flat notes associated accordingly with discrete sections of the brain. Sharp notes, in their turn,
correspond to local phases of agitation whereas the flat ones correspond to local phases of inhibition. Such
musical pattern is common for the entire central nervous system" [3].
Through subconsciousness, music can actively effect human behavior models, modify them and
even develop the new ones, which eventually become common.
Step by step, the order of the Universe reveals itself to humans. Perhaps, there is no such thing as
chaos at all? It is the question that scientists are asking today. Definitely, the time will come when the sphere
of human mind and human relations will constitute a reflection of the supreme orderliness to which it actually
belongs. At that time, it would be easier to adjust the shaping of a human soul with the universal algorithm of
the being, which has already started to reveal itself to scientists engaged in the sphere of natural science.
And again it appears that this algorithm is based on the same musical sound and its acoustic nature [4].
Should the role of music as the vibration and sensory pivot of the Universe continue to be ignored?
After all, existence of an individual and existence of a nation represent one and the same law only implemented
in different "octaves". To comply with the universal harmony, one has to equalize one’s own "vibration contour",
i.e. the integrated oscillation spectrum of his or her soul. In this lies the true sense of personal self-development
– to overcome chaos and entropy, to unite oneself with the Light, Love and Beauty!
Regretfully, the powerful potential of music continues to be neglected. Can the acoustic environment
where we are living today be really called musical? It is either noises or primitive pops. A negligible amount
of people regularly attends philharmonic concerts, opera and ballet performances. The majority of the
population associate themselves with quite different values.
V.V.Kiryushin, an educationist and music researcher has come to the following conclusion: music is
the same kind of language with its own phonetic system. For example, he counted 128 such phonemes in
the classical music, a slightly smaller number (about 100) in the pre-classic music, and only 15 in the modern
pop music. It means that a child living in the present-day destructive acoustic environment cannot flourish
either spiritually or mentally. Science has convincingly demonstrated the depressive effect that modern rock
and pop music trends may have on human intellect.
It has also been proved that a child has an inborn attitude to musical rhythms of his or her nation. It is
what we call the genetic memory. It is therefore not surprising that in international pedagogical practice much
attention is paid to musical development of children through national folklore. Ukrainian ritual folk songs should
accompany a Ukrainian child since the moment of birth until they become the child’s organic language, i.e. the
basis for effective development of his or her soul and mind. Ukrainian songs belong to the most developed folk
cultures. In addition to melodic beauty, they also have classical structuredness. In addition, a Ukrainian folk
song can also have multivectoral and at the same time systemic and integrated effect.
The Ukrainian folk song art is the element of beautiful vocal melos characterized by extreme melodic beauty
and tender cordiality. Long ago, first researchers of Ukrainian songs (O.Serov, M.Gogol, P.Sokalsky, M.Lysenko,
K.Kvitka) underlined the typical emotionalism of Ukrainian vocal melodies as well as their specific poetry, lyrical
softness, "unspoken tenderness" (M.Gogol). It is the bright concentration of lyric characteristics reflecting the
dominating feature of the national psychology that highlighted the lyric song among all other genres of the Ukrainian
folk art. The lyric song, devoid of traditional applied functionality, acquired the necessary freedom of expression that
made it possible to convey richness of an individual inner world, as well as various emotional states in a variety of
1
situations and relationships (thus determining genre classification of lyric songs into the Cossack songs, Chumac
songs, recruit and other songs, as well as songs about love, female fate, family life, etc.).
What specific features are typical for Ukrainian lyric songs? First of all, they are the developed
melodics, "broadness" of a pitch field in which the singing process develops. Free breathing of melody
reflects the infinity of spiritual spaciousness that makes lyrical expression open and sincere. A slow and
unrestricted melody flow most effectually corresponds to the will of a folk singer allowing to implement his or
her personal, intimate feelings – pensiveness, dreaminess, affectionateness.
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It is indicative that exactly the everyday life lyrics became the basis for all-Ukrainian musical style
originality. In the history of music, this originality found amazing extrapolation: default intonation of Ukrainian lyric
songs impregnated the Russian romance and eventually became the "emblem" of all Russian classical music.
Because of the Ukrainian-Russian synthesis, the world got the greatest musical genius, Peter Tchaikovsky [5].
Ukrainian poetry is also full of music. It explains why Ukraine is rich with refined poets and why its
poetry, along with its music, is characterized by a rich spectrum of undertones, both emotionally touching
and originally conceptual. Suffice to mention Taras Shevchenko! The music of his verses is a real treasure
for everyone, which is still to be pulled out. To do so, one has to recite poetry at any age. It would be even
better to read it out with a singing accent. In fact, it is one of the most effective forms of the voice therapy. If
one would not like reciting, one should at least listen. To this end, proper audio disks are required; it is also
necessary to popularize the art of recitation of poetry to musical accompaniment. This is the grandiose
treasury of Ukraine! The inexhaustible treasury!
Human sensory system is set to a certain vibration spectrum. A person immersed in vibrations (based on
sound, color and light, taste, etc.), resonating with his or her sole, can intentionally be transformed as required. Such
transformation, with a certain quantity level obtained, could be instrumental in transformation of the society.
We have always called it the educational effect of art (arts). This effect, however, has been used at
one’s individual discretion. In view of the information obtained by modern science, today this is not enough.
Unity is the harmony of multiplicity. That is why, at present there are special methods aimed at the
entire spectrum of characteristics of human psyche, as well as audio disks developed "to immerse" a person
into required vibrations (they could be played in a background mode), and relevant specialists are being
trained. Ukraine can become a center of promotion of the music-based noosphere harmonization method.
It has been proved by the scientific experiments that education of children in national environment
can lead to nation’s reawakening. Songs are the innermost essence of a nation’s soul. Without one’s native
melos (both in music and in language), one can simply get lost in the world. The ultimate use of it to insonify
our reality will prevent us from destructive vibrations of the modern world making it easier to overcome
difficulties and speeding up the progress of our development.
Such possibility is based on the revival of the ancient role of music as not just a kind of art but also a
sacral instrument of existence. Today, it is at last possible to make this process conscious and self-governed
and to direct it towards a distinct goal.
Conclusion. With their unique intonation, the Ukrainian language and music are powerful driving
forces that can help an individual and the nation to be harmonized both within and without. Awareness of
one’s national identity combined with intentional music-based and music and verbal impact can radically
change the fate of both the individual and the society at large. It is the most realistic and the least expensive
way to the revival of our society.
Примітки
1

Chumaky – salt traders in Ukraine in old times.
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THE COLOUR SYNERGETICS IN ADVERTISING COMMUNICATIONS
OF THE POSTMODERN PERIOD
Purpose of the research. The purpose of the Study of Сolour in Advertising is to systematize the visual means
of advertising communications and to define their functional and stylistic specificity within the Post-modernism.
Methodology of the research is based on socio-cultural, axiological and comparative approaches to the analysis of
visual Colour language on the example of Advertising graphics. Scientific originality. The author examines the Advertising industry not from the standpoint of economics, marketing or management, but in terms of its artistic level in the
conditions of the global crisis of consumerism at the end of XX – beginning XXI century. Besides, the article defines the
determination of stylistic trends and aesthetic problems of modern advertising in socio-cultural area. It pays special attention to the significant deficiencies of advertising graphics in the context of popular culture: the advantage of stereotype,
primitiveness, vulgarity and the actual lack of national imagery. Nowadays popart, kitsch and eclecticism dominate in
advertising environment. The comparative analysis of forming factors in advertising has discovered that the visual range
does not perform illustrative and decorative functions anymore, but becomes a cumulative visual-verbal model, the language of which relies on the methods and means of art in the postmodern period. The research examines the functions
of colour in advertisements as phasing of perception (expressive, physiological, emotional, informative and positiveaesthetic). Conclusion. The synergetic possibilities of colour in advertisment design are revealed in the process of using
creative technologies and finding original solutions to visualization of advertising ideas. Colour combinations in advertising should be focused on the target audience and adjusted to the regional ethnic and cultural traditions. Advertising
products for mass market should have the aesthetic level and perform cultural and educational functions.
Keywords: visual-verbal model of advertising, colour synergetics, stylistics of advertising graphics (Ad graphics),
postmodernism.
Прищенко Світлана Валеріївна, доктор наук габілітований у галузі дизайну, професор кафедри дизайну та візуально-інформаційного середовища, координатор з міжнародних комунікацій Інституту дизайну
та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член Спілки дизайнерів України
Синергетика кольору у рекламних комунікаціях періоду постмодерну
Мета роботи. Дослідження кольору в рекламі спрямовано на систематизацію візуальних засобів рекламних
комунікацій і визначення їхньої функціональної та стильової специфіки у рамках постмодернізму. Методологія дослідження ґрунтується на соціокультурному, аксіологічному та компаративному підходах до аналізу візуальної мови кольору на прикладі рекламної графіки. Наукова новизна. Авторка розглядає рекламну індустрію не з позицій економіки,
маркетингу чи менеджменту, а з точки зору її художнього рівня в умовах глобальної кризи масового споживання кінця
ХХ – початку ХХІ ст. У статті визначено детермінованість стилістичних тенденцій та естетичних проблем сучасної реклами у соціокультурному просторі. Акцентовано суттєві недоліки рекламної графіки в контексті масової культури: перевагу стереотипності, примітивності, вульгарності та фактичну відсутність національної образності – нині у рекламному
середовищі панують поп-арт, кітч, еклектика. Порівняльний аналіз формотворчих чинників у рекламі виявив, що візуальний ряд виконує вже не ілюстративно-декоративну функцію, а стає сукупною візуально-вербальною моделлю, мова
якої спирається на прийоми та засоби мистецтва періоду постмодерну. Розглянуто функції кольору у рекламних зверненнях як поетапність сприйняття (виразну, психофізіологічну, емоційну, інформативну, позитивно-естетичну). Висновки. Синергетичні можливості кольору при проектуванні рекламних матеріалів виявляються у використанні креативних технологій і знаходженні оригінальних вирішень візуалізації рекламних ідей. Колірні поєднання у рекламі
повинні бути орієнтованими на цільову аудиторію з урахуванням регіональних етнокультурних традицій. Рекламна
продукція для масового ринку повинна мати естетичний рівень і виконувати культурно-виховну функцію.
Ключові слова: візуально-вербальна модель реклами, синергетика кольору, стилістика рекламної графіки, постмодернізм.
Прищенко Светлана Валерьевна, доктор наук габилитованный в сфере дизайна, профессор кафедры дизайна и визуально-информационной среды, координатор международных коммуникаций Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, член Союза дизайнеров
Украины
Синергетика цвета в рекламных коммуникациях периода постмодерна
Цель работы. Исследование цвета в рекламе направлено на систематизацию визуальных средств рекламных коммуникаций и определение их функциональной и стилевой специфики в рамках постмодернизма. Методология
исследования основывается на социокультурном, аксиологическом и компаративном подходах к анализу визуального
языка цвета на примере рекламной графики. Научная новизна. Автор рассматривает рекламную индустрию не с позиций экономики, маркетинга или менеджмента, а с точки зрения её художественного уровня в условиях глобального
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кризиса потребления конца ХХ – начала ХХІ ст. В статье определены детерминантность стилистических тенденций и
эстетических проблем современной рекламы в социокультурном пространстве. Акцентированы существенные недостатки рекламной графики в контексте массовой культуры: преобладание стереотипности, примитивности, вульгарности и фактическое отсутствие национальной образности – на сегодняшний день в рекламной среде господствуют попарт, китч, эклектика. Сравнительный анализ формообразующих факторов в рекламе выявил, что визуальный ряд выполняет уже не иллюстративно-декоративную функцию, а становится совокупной визуально-вербальной моделью,
язык которой опирается на приемы и средства искусства периода постмодерна. Рассмотрены функции цвета в рекламных обращениях как поэтапность восприятия (выразительная, психофизиологическая, эмоциональная, информативная, позитивно-эстетическая). Выводы. Синергетические возможности цвета при проектировании рекламных материалов проявляются в использовании креативных технологий и нахождении оригинальных решений визуализации
рекламных идей. Цветовые сочетания в рекламе должны быть ориентированы на целевую аудиторию с учетом региональных этнокультурных традиций. Рекламная продукция для массового рынка должна иметь эстетический уровень и
выполнять культурно-воспитательную функцию.
Ключевые слова: визуально-вербальная модель рекламы, синергетика цвета, стилистика рекламной
графики, постмодернизм.

The Actuality of the Research. Genesis of Advertising graphics as the form of socio-cultural communication is determinanted by the following factors:
1) pragmatic, depending on the existing inventory of economic relations, development of media and
specific commercial objectives;
2) cultural, depending on the socio-cultural realities of society forms and psychological aspects of national mental groups [27].
And the third factor – aesthetic, depending on the ideological platforms and historical processes of
development, affecting the transformation of social structures, spiritual and material culture, and on the formation of artistic styles [23, 874]. Many scientists, mostly linguists, studied the Colour without the synergy of
form in the Advertising graphics [1; 3; 5; 7; 10; 13; 16; 18; 25-26].
The goal of the research of cultural-aesthetic component of Advertising is to systematize visual means
of information and make a complex definition of their functional and visual specifics in communication area of
modern society, which is much wider than ten years ago. At the beginning of the XXIth century great changes
happened in conception of Design and Advertising because of the processes of Globalization and simultaneous
ethno cultural identification, hyper consumerism and parallel lowering of general cultural level of society.
The Purpose of the Research is to systematize the visual means of advertising communication and
to define their functional and stylistic specificity within Post-modernism. The artistic and aesthetic aspects of
Advertising have not been researched enough yet. The humanities and art scientists do not disclose the
influence of art on the ad graphics and formation of its stylistics. Their isolated scientific works describe the
character but do not give any idea about the mechanism of visual aids development. That’s why, in the
process of complex research we have outlined the following methodological approaches: socio-cultural,
axiological and comparative.
The main text exposition. In spite of its main commercial function, Advertising is recognized as
cultural phenomenon due to visual aids of advertising communication that become logical reflection of sociocultural state of society in definite periods. Unfortunately, in most cases modern means of ad information do
not contribute to forming the outlook, art thinking development, aesthetic perception of reality etc. U.Bowmen
underlined that "visual aids are not end in itself: form, space and visual interrelation become means of
visualization of ideas" [6].
On the basis of analysis of modern adverts we can clearly separate two main tendencies of
visualization: first – ideological orientation of middle class consumers to "life in luxury style", second –
orientation towards a mass consumer, catching attention, exclusive brightness and diversity of colours in
advertisements [19]. Consumerism became an ideology of Post-modernism; mass media popularize
hedonistic way of life and consuming type of personality.
Referring to the works of Ukrainian-Polish scientist R.Sapenko, who considers communicative,
semiotic and cultural-aesthetic aspects of advertising and defines that "….the bar and core of ad appeal is
axiological complex, with the help of which advertising can touch individual values and aspirations of
consumers. This complex becomes a basis for other elements of ad world" [24, 255]. It is necessary to add
that modern advertising forms definite trends of a life style, social behaviour, principles of consumption and
moral norms. Now, everything has got all mixed up: ideals, values, cultural samples, heroes of different
epochs and cultures, inheriting, borrowing, reproducing.
The visual aids of advertising changed greatly – modern appearance of advertising appeals differs
much from the advertising of XIX century by graphic means and methods of psychological influence on
consumer [2; 9; 12; 17]. Having generalized and classified the practical Ad materials of XVIII – XXI centuries
we can conclude that advertising and, later a design borrowed a lot from the style features of world fine and
applied arts. Advertising evolved from illustrative support of commercial information to appearance of new
styles (or pseudo-styles) within the mass culture of the 2-nd part of XX – the beginning of XXI century. In this
context some fundamental drawbacks in advertising graphics were revealed: prevalence of stereotypes,
primitivism, vulgarity and the absence of national imagery of many countries; pop-art, kitch and eclectics.
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Although the main task of Advertising is to attract attention of potential clients to one of many similar
products and create its positive image for long term memorizing, means of visualization mostly have low
aesthetic level. Considerable commercialisation had the impact on the state and character of mass culture.
As a result of huge economic and state-building difficulties at the end of the 1980–90-s of the last century
Ukraine has lost control over the production of own mass cultural product and its spreading, giving it to
foreign, especially American and Russian producers. Nevertheless, advertising products for mass consumers must have certain aesthetic level and accomplish some cultural and educational function.
Also, it is necessary to remind a little known fact that one of the most famous Russian art critic
V.Glazychev considered decadence of mass culture in 1970-s in his work "Problems of mass culture". Analysing
tendencies of occidental conceptions of mass culture he underlined ideologism of their constructions, which have
clear and straight orientation to consumerism, definite universal values of "members of united Club of consumers":
"… comprehensiveness of mass culture gives its characteristics absolute dominant, forcing out and suppressing
elite-cultural ideal of creative personality, changing it into ideal homo-consumens" [11].
A.Dyane quotes the famous sociologist E.Moran, who considered that basic influence of Advertising
is that "… it converts Product into drug analogue, as if injects stupefy due to which purchasing of the product
immediately gives the feeling of facilitation to consumer, bordering to euphoria, and, enslaves him for a long
time. If Ad announcement is optimal by sense and form, it should raise as delight as anxiety simultaneously,
create anguish presentiment pleasure and desire to get it in any way" [8, 5-6].
Bulgarian researcher A.Petrova also considers the problem of prestige in behaviour of a consumer
as a support of identification of personality in social hierarchy. Fashion becomes social norm of consumption.
Orientation of a person to a group of luxury products is given as wish to make the quality of life better.
Purposefully, a "global" consumer with universal standards is formed in modern society [20].
To our mind, the main problem of advertising creativity is finding balance between commerce and
aesthetics. Advertising Philosophy is directed to getting profits, which is understood as the most important
part of advertising process. But culturological, outlooking and moral-psychological parts are also of great
importance. Especially the above mentioned parts of Ad process make a basis of "platform" of visualization
of an ad idea. Nowadays, orientation of production to regional groups of consumers and significant change
of market policy have caused the cardinal change in tasks and character of advertising: socio-psychological,
cultural and aesthetical indices become very actual. Definition of imagery as a specific means of creating
image from the point of view of a definite aesthetic ideal is a key to understanding the process of projecting
of a mythological image in Advertising design. Many consumers do not need advertised goods but their
images, symbols of prestige and a possibility in this way to follow a definite style of life. Model of behaviour
due to social fashion and outcome style of life is a reflection of a definite outlook, system of values and a
hierarchy of inner aims formed in their mind.
The visual-verbal code of Advertising communications remains unsufficiently studied. Advertising
becomes a sign that sells not a product itself but its symbolic reflection. G.Bodriar criticized modern society
that becomes a society of consumerism where everything is materialized in signs and goods. He separated
two types of consumering: first satisfies the needs of a person, another is a sign consumption that become
as specific code, language of a social conversation, demonstrative and long-lasting on a large scale. Bodriar
thinks that arrogance has its own basis as a type of mass culture: art forms are not created now, they only
vary and repeat each other. Weakness of the process of creating new forms is an art ruin symptom.
Philosopher comes to the conclusion that modern art is in the state of standstill: already known forms are
varied and their combinations are long lasting. Purchasing products or services person reacts not on their
differences but on their sign essence differences [4].
Scientific originality. The study is to show the possible synergistic solutions in Advertising
communications – that is finding associative points in the arsenal of artistic images and using the creative
technologies (such as hyperbole, metaphor, allegory, association and metonymy) by which complex influence of
many factors involved gives much greater overall effect than the sum of each of them. In this context, the new
understanding of colour and the using of the term "Colour Synergetics" are well reasonable. As alternative to
Globalization processes with their aspiration to standardization and assimilation of cultural peculiarities; processes
of self-identification of nations are actualized in design and advertising. One of the directions of design research is
examining the influence of ethno-art and, especially coloristic traditions of the modern project culture. Balance of
national and international in Design activity and in Advertising communications is actual and controversial issue.
Target audience research from the point of view of mentality has very big prognosis force in advertising, because
psycho-emotion peculiarities are already stable indices, spread to the large amount of population. Every country
has its own cultural traditions, lack of respect ruins the company’s advertising strategy.
During the XXth century definitions of international sense of Design dominated in society, so the
most interesting design form-creating inventions in the era of industrial production were international. But
now, when manufacturers orient on small output products, it becomes possible to deliminate the national
stylistics. Unfortunately, design projects at the end of the XXth century – beginning of the XXIst century
contained mechanistic borrowings of rural art motives, which were put on the non-national objects of printed
and outdoor advertising, packages and souvenirs.
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The negative phenomenon of pseudo-nationalization was formed and consolidated at that time (E.g.
pseudo-Ukrainian, pseudo-Russian, pseudo-Japanese, pseudo-Eastern styles). Though, the ethno motives
in advertising graphics should not simply "decorate" advertising products. They should help to look for new
national forms of Ads and to save regional cultural values in modern life, because the accelerated
globalization pace is bringing the world to the blurring of borders.
In conditions of socio-cultural dynamics we can observe some "washing out" of stylistic trends or,
even their absence that is generally defined by the term "Post-modernism" as presence of typical eclectics in
post industrial society and variety of artistic research in the second part of the XXth century – beginning of
the XXIst century. From the point of view of G.Leotard Post-modernism is not a new epoch, but modernism
in the stage of the next renovation [15].
It should be pointed out that boarders of art and arrogance are washed out now more then ever, so
the most problematic question is on stylistic features, aesthetic parameters, criteria of modern art and
advertising products assessment. Post-modernism has its own typological features: use of any ready forms
starting from the artistics to utility ones, development of photography and computer special effects,
deliberate violation of commensurable quantities of visual elements, borrowing the ideas from other types of
art, remake, interpretation, combination, fragmentation, epatage, installation, collageness and circulation [2122]. Now the frames of Post-modernism are widen. New stylistic trends in architecture, art, design and
advertising are being formed with the help of deliberate synthetic approach in the use of variable elements.
The irony is being used more and more and the old forms get a new context, the sense of harmony becomes
more complicated, the variety of genres increases, old artistic traditions are reinterpreted, coexistence of
different cultures and dialogue of cultures are acceptable.
Advertising products of the Postmodern period are created with the help of stylistic principles of Postmodernism. But, it’s very difficult to attract a modern consumer by a simple product picture, so it is necessary
to use creative approaches, to give an additional aesthetic pleasure to consumers and make them do a
definite "decoding" of an advertising appeal. From the point of view of famous Bulgarian advertiser
H.Kaftangiev sense of postmodernist approaches, which are used also in the theory of communications, is in
that "there is no good and bad communications, sign systems, codes and others – their value is defined
exclusively by concrete communicative situation" [14, 8].
Conclusions. Researching the visual language of Colour in Advertising communications in wide
context and paying a special attention to artistic-aesthetic problems we come to the conclusion that the Advertising is experiencing positive and negative impacts of the social and cultural transformations. The use of
visual means in Advertising graphics must be stipulated by orientation to the target audience taking into
consideration definite aesthetic ideals, national colouristics and ethno-cultural traditions. Colour images as
products of creativity in Advertising have the social meaning only in systemic understanding of cultural
processes. So, visual-verbal content of advertisements should be in the unity of emotional and rational
components and in certain cultural and communicative contexts and associative relations.
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MYTHOLOGICAL CODES AND "DOUBLE CODING" IN ART
The purpose of the research is to determine the characteristics of mythological code and "double coding" in
various art forms. The research methodology is the use of a systematic approach, which reveals features of mythological codes and the "double coding" in different genres of art. The methodological basis for the study of mythological codes
is the concept of Peirce and Saussure, and the principles of "double coding" of R. Barth, Charles Jenks and Lotman.
Scientific originality. Based on the study of works of various arts, myths are considered as a system of codes. "Double
coding" is revealed in the disclosure of double standards of mythological codes and combination of various codes in one
piece of work. Conclusions. Mythological codes are presented in all the arts (dance, music, theater and visual arts).
Mythological codes maintain a constant system of quality, by which they are differentiated regardless of interpretation of
images and stories. M. Tcherepnin's "Narcissus and Echo" demythologizes the true myth content by means of the art of
ballet. Remythologization (replacement of old ideas with new ones) is present in "Pygmalion" by B. Shaw. The allusion to
the myth of Ariadne is found in the ballet "Crossroads" by R.Poklitaru.
Keywords: code, double coding, myth, mythological code, ballet, music, visual arts, theater.
Афоніна Олена Сталівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторант Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв
Міфологічні коди та "подвійне кодування" в мистецтві
Метою статті є визначення особливостей міфологічних кодів та "подвійного кодування" в різних видах мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні системного підходу, який розкриває особливості міфологічних
кодів та "подвійного кодування" в різних жанрах художньої творчості. Методологічною основою для визначення міфологічних кодів стали роботи Ч. Пірса, Ф. де Соссюра та "подвійного кодування" Р. Барта, Ч. Дженкса, Ю. Лотмана. Наукова
новизна роботи полягає у визначенні міфологічних (аудіальних, вербальних, зорових) кодів у різних жанрах художньої
творчості (балет, театр, образотворче мистецтво, музика). Висновки. Міфологічні коди представлені у всіх видах мистецтва (хореографія, музика, театр, образотворче мистецтво). Міфокоди, як будь-які інші коди, зберігають сталу систему
якостей, за якими їх розрізняють не залежно від інтерпретацій образів та сюжетів. У творі М. Черепнина "Нарцис і Відлуння" засобами балетного мистецтва відбувається деміфологізація істинного змісту міфу. Реміфологізація (заміна старих
уявлень новими) присутня в "Пігмаліоні" Б. Шоу. Алюзія на міф про Аріадну виявлена в балеті Р. Поклітару "Перехрестя".
Ключові слова: код, подвійне кодування, міф, міфологічний код, балет, музика, образотворче мистецтво,
театр.
Афонина Елена Стальевна, кандидат искусствоведения, доцент, докторант Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Мифологические коды и "двойное кодирование" в искусстве
Целью статьи является определение особенностей мифологических кодов и "двойного кодирования" в
различных видах искусства. Методология исследования заключается в применении системного подхода, который раскрывает особенности мифологических кодов и "двойного кодирования" в различных жанрах художественного творчества. Методологической основой для исследования мифологических кодов стали концепции
Ч. Пирса, Ф. де Соссюра и принципы "двойного кодирования" Р. Барта, Ч. Дженкса, Ю. Лотмана. Научная новизна. На основе анализа произведений различных видов искусства мифы рассмотрены как системы кодов. "Двойное кодирование" проявляется в раскрытии двойных стандартов мифологических кодов, сочетании различных
кодов в одном произведении. Выводы. Мифологические коды представлены во всех видах искусства (хореография, музыка, театр, изобразительное искусство). Мифокоды сохраняют постоянную систему качеств, по которым их различают независимо от интерпретаций образов и сюжетов. В произведении М. Черепнина "Нарцисс и
Эхо" средствами балетного искусства происходит демифологизация истинного содержания мифа. Ремифологизация (замена старых представлений новыми) присутствует в "Пигмалионе" Б. Шоу. Аллюзия на миф об Ариадне
выявлена в балете Р. Поклитару "Перекресток".
Ключевые слова: код, двойное кодирование, миф, мифологический код, балет, музыка, изобразительное искусство, театр.

Relevance of the research topic. The word "myth" is of ancient Greek origin and is identified with the
words "word, story or language". It refers to a set of sacred values and philosophical truths that are opposed to the
profane truths and expressed with words [8, 63]. Defining the distinction of language, speech and language as a
system of signs, as well as differences in synchrony and diachrony of the process, by Ferdinand de Saussure
concept, understanding the "language question" is close to the content of the "code and coding". According to
observations of Ukrainian scientist S. Povtoreva "in the conceptual apparatus of structuralism category "relationship" is concretized through the concept of "building relationships", "synchrony", "system of relations" that justify
the integrity of structure, hierarchy structure and does not mark a change or development structures" [5, 25].
For our study, the duality of interpretation of signs is important – the sign language and speech code
in a myth as a language, where language itself is a whole system of signs, and the synchrony with diachronic
process of speech (myth) with a system of signs. In addition, language or myth code can be considered as
© Aphonina O., 2016
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species, wherein each one maintains its sign constant quality, on which it (code) can always be recognized.
Therefore, the classification of different types of relations (syntagmatic and associative) by Ferdinand de
Saussure may be used to code a methodological analysis of the phenomenon of culture, given the nature of
relations in the differences and oppositions [9, 151].
In particular, all these parameters are important for linguistics of code analysis of works of various art
forms (music, visual arts, cinema, plastic arts, etc.), when involved various senses or their synesthesia. Every art
form has its ontological and semiotic nature: the music unfolds in time through sounds, visual arts – in the space
through the forms and colors, the choreography – in time and space through the dynamics of plastics. Therefore,
in the art there are various forms of linguistic, aesthetic and artistic codes. The study of myth as a system of codes
and the "double coding" in the creation of the interpretation of codes causes the relevance of the chosen topic.
In its traditional form, a myth refers to bygone eras, but its themes, characters and events became a
prototype of new works, close to mythical stories.
The Italian scientist G. Vico considered a myth as "divine poetry" and poetic understanding of the
original ideological syncretism, from which later the heroic poetry of Homer appeared. [1, 44-45, 377]. In a
myth, he saw a poetic understanding of the original ideological syncretism, from which later the heroic poetry
of Homer appeared. He associates its originality with underdeveloped and specific forms of archaic thinking,
comparable with the features of child’s psychology. Vico implied sensual concreteness and physicality, emotion and wealth of imagination in the absence of reasonableness, unconscious man in the transport of objects of the world of their own property, the inability to abstract the objective attributes of things and shape of
the subject, essentially replacing the event "episodes" [1].
In other words, the interpretation of the code by G. Vico is the same in myths to the definition of a
sign code as a specific empirical material object, perceived on the sensory level and it acts in the process of
communication and thinking of people representing other object.
The national code and its uniqueness is defined in the works of German philosopher J. Herder. On
the example of poetic achievements, he saw a variety of mythological codes. F. Schelling interpreted myth
as an aesthetic phenomenon with the dominance of the symbolic factors of nature and art, where the attraction to the symbolic is placed on the allegorical. F. Schelling saw a continuation of the myth in art and reflection of individual authors in the process [3].
The myth and its symbolism always attracted the attention of scientists. The following authors studied the myth codes (XIX century): German scientists (A. Kuhn, V. Manhardt, V. Schwartz), English scientist
(M. Muller), Ukrainian (A/ Gorsky, V. Lichkovah), Russian (Alexander Afanasyev and F. Buslaev) and representatives of English anthropological school (E. Taylor, E. Lang, Spencer et al.) There is an interpretation of
a myth as an archaic way of explanation of the world at the pre-scientific stage of human knowledge, at the
level of the missing customs and rituals. George Fraser saw in magic rituals, rites, cults with agricultural calendar "dying" and "reviving" of the gods.
E. Golosovker, M. Eliade, F. Cassidy, J. Campbell, A. Losev, M. Mamardashvili, B. Malinowski,
E. Meletinsky, A. Pyatigorsky and V. Toporov determined the character code in myth and mythology and their
communicative and informative functions. Despite the large number of scientific works, the problem of symbolism
of mythological codes in the ballet art remains understudied, which confirms the relevance of this study.
The purpose of the article is to determine the characteristics of mythological code and "double coding" in various art forms.
Codes of the myths and mythological scenes influenced the development of art. Greek mythology has
become not only an arsenal, but also the soil of ancient Greek art. Therefore, without the knowledge of the myths
or codes, it is impossible to understand the plot of many operas and paintings, imagery and poetic masterpieces.
Since the end of the XIX century positivist process of demythologizing of culture has been going on
gradually changing demythologizing it (by writers, critics, philosophers, sociologists, ethnologists). Dionysus –
Apollo at Nietzsche have become almost code symbols. To date, the interpretation of the history of European
culture comes on criteria Dionysian and Apollonia. In Greek tragedy, Nietzsche opens the synthesis of Apollonia and Dionysian ("The Birth of Tragedy"). According to the concept of Nietzsche Apollonia began in fine arts
and art of plastic to combine with a harmonious beginning of Apollonia, and theater – tragedy the Dionysian.
Maybe that is why a myth becomes the basis for ballet and opera performances to various degrees played
mythological symbolism of the codes in these works.
One of such examples is the myth of Narcissus, which found its expression in the world culture. In
fine arts, one of the first was a picture of Caravaggio's "Narcissus" (1594-1596), in which the artist conveyed
the image of Narcissus narcissistic. In the XVII century, Italian composer Francesco Cavalli wrote an opera
based on the story of this myth as well as Alessandro Scarlatti (XVIII century) and German composer and
opera reformer Christoph Willibald Ґlyuk (XVIII century). Younger contemporary of W. Shakespeare, Spanish
writer Calderon de la Barca, the founder of the philosophical and religious drama, the ideologist of the thesis
that "life is a dream" interpreted the mythological story of the play "Echo and Narcissus" (XVII century).
In the early twentieth century, there was a one-act ballet "Narcissus and Echo" (music by
N. Tcherepnin), and later choreographic miniature "Narcissus" (music by N. Tcherepnin, choreography by
K. Goleizovsky, 1960). The ballet is based on the version of the myth in Ovid's poem "Metamorphoses" (one
of three recorded in writing).
Russian composer and conductor Nikolai Tcherepnin was a pupil of Nikolai Rimsky-Korsakov. At the
beginning of the century N. Tcherepnin conducted in Paris "Russian Ballet" and his ballet "Narcissus and
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Echo" (1911) in Monte Carlo turned out to be very natural. N. Tcherepnin created music taking into account
the choreographic solutions that conveyed an emotionally shaped and meter and rhythm foundation work.
Although the music in this ballet is the program for the development of the movements and actions of the
dancers, still N. Tcherepnin continues the line of Western European ballet developed in line with the one-act
chamber performances and based on the principle of pass-through of the musical fabric with refraction of
different musical styles. Ballet music was written in the tradition of the romantic and impressionist composers
K. Debussy, N. Rimsky-Korsakov and A. Skryabin.
Despite the fact that the music of the ballet is the active component of the action, the main artistic image of the ballet is Narcissus. His role is a framework and code as a myth, and many works of art have arisen
throughout the history of culture from this story. The image of Narcissus is not subject to any time or space, no
social change, the code image has become a symbol of pride and self-love. A mythological image became
code with the certain qualities of human nature, characteristic to Greek mythology anthropocentric ways.
In the ballet, "Narcissus and Echo" there is a pair of such opposition as spatial and sensory landmarks –
the images of Narcissus and Echo. We perceive the myth of Narcissus as a concept or phenomenon of narcissism, in which Narcissus is the embodiment of love to one's own image. Although the image of Echo equally important because the myth of the phenomenon of "echo", the inability to express their thoughts and feelings, and
readiness to use other people's recipes are typical of any time and shows the modern society and could even become its symbol. If you ignore the anime (ratio I – my soul), the result can also be negative: the impossibility of
self-realization is literal death, what happens in the myth of Narcissus. Value of Narcissus-Echo is realized in outer
space-time context of myth and established a parallelism between I – my actions.
At the heart of the mythological character codes are mythological creatures or objects that are peculiar clusters of signs, where their features are identified, as opposed to other [4]. Therefore, Narcissus embodies the image of the narcissist, and in another case, a man who cannot find himself. This combination of
identifications and opposition structures is building a system of myth. E. Meletinsky indicates that the possibility of classifying the binary logic expands the hierarchical distribution of the world at different levels. Moreover, the concept of "level" with the hierarchical partitioning close to the notion of "code" as a mean of expression and language. In this case, these terms are used interchangeably.
According to Plato, it is a symbol of the transition from the determination of the scope of management in the sphere of mystical material expression of the highest ideal essence. Narcissus passed through
the art of sculpture the encoding process by means of art – mythological symbolist code. Coding is the process of multi-stage processing of sources of information (code) into a substantive or meaningful value (codesign-symbol-image): code image of narcissist ballet N.Tcherepnin – Ovidiy – K. Goleizovsky embodied by
N. Tsiskarizde; musical tone – Tcherepnin, more consistent imagery – Narcissa-Tsiskaridze. Narcissus in the
interpretation of K. Goleizovsky and V. Vasilyev is not so much a narcissistic man as passionate creature in
the form of a Faun. He is not just "admires his reflection ... he's trembling with excitement ... something huge,
fantastic figure appears in his, in his jumps and violent revolution" [2, 356].
Thus, the symbolism of the mythological code in the ballet "Narcissus and Echo" by Tcherepnin is associated with the transmission through art sculpture of the basic idea of the work and feelings of the protagonist.
At the level of a sign, there is a known concept of code incarnation in the mythological consciousness by Raglan F. and S. Hyman, who believed all the myths to be ritual texts. Australian anthropologist
E. Stunner in the context of post-structuralism tried to examine the myths and rituals in the north Australian
tribes in terms of their structure [3].
In the 20-30s of the twentieth century, the following ancient mythology researchers studied the sign
system and the codes: J. Troy, Tolstoi, Franko-Kamenetz and A. Freudenberg. They analyzed the semantics
and poetics of myth and art genres and subjects dealt with as a result of the transformation or "metaphor" of
myths, as Levi-Strauss later wrote as a "transformational myth" [4].
An example of "transformational myth" and a symbol of the mythological image of the code can be
Pygmalion, implemented in different genres: tragedy ("Galatea" P. Torelli and I. Gundulic) eclogue "Galatea"
J. Sannazzaro; L. de Gongora's poem "The Legend of Polyphemus and Galatea" and Jean de La Fontaine
"Galatea". At the same time, the story was very popular in musical and dramatic art: the opera "Galatea" by
S. Orlandi; "Galatea" L. Vittori; "Acis and Galatea" by M. Charpentier; "Acis and Galatea" by JB Lully). It is
interesting that in the nineteenth century this myth was embodied only in opera productions ("Acis and Galatea" George. Eccles, "Acis and Galatea" by G. Shteltselya, "Galatea" M. Porpora).
Symbol code of Galatea – a sea nymph, was the epitome of beauty and the embodiment of calm and
shining sea. Perhaps that is why the European poets, playwrights and composers turned to the myth of Polyphemus and Galatea since the ХVI century. It is through the story of Pygmalion and Galatea it is possible to allocate a
specific type of organization of myth and symbolism in the form of two contrasting worlds and species of a metaphor to the conformity of the opposition desired / unwanted. Seeking to use the symbolism of a myth, an artist
creates each product as his own unique masterpiece of various genres, becoming a kind of Pygmalion bringing
listeners / viewers to the main theme, where a myth is the spiritual rebirth of a man through art and creativity.
George Bernard Shaw in his play "Pygmalion" is far from the thoughts of recreating images and
situations of the ancient myth. On the contrary, they paradoxically changed his play. The uneducated girl
Eliza Doolittle, who was selling flowers appeared in the role of Galatea, and the role played by sculptor phonetics professor Henry Higgins. The main product of the collision, Professor Higgins and his friend Colonel
Pickering taught Eliza proper English and manners. They achieved very good results with their student. Eliza
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turned out to be very capable of learning and changed spiritually. However, Shaw has shown the tragic impossibility of talented, spiritually enriched and educated women to rebuild their lives with dignity without adequate capital. There is comic tragedy connected with the real life of society and spiritually rich man, which
has no place in the world where the biggest paradox is a man himself. So, a myth in its embodiment in the
literature (and other arts) is the transformation of the initial information, not just static play structures and
processes, guided by cyclic changes in the ritual, and the nature of social relations.
According to the Ukrainian scientist Ryzhkovа, formal analysis of characters aims at establishing the
structure of the cultural code and synchronic and diachronic transformation of its prerequisites. Content
analysis is designed to identify and value the differences and the meaning of the symbols of cultural codes.
They contribute to discern common features of unique cultural-historical time and a pragmatic analysis of the
approaches to the understanding of communicative, discursive and social aspects of the creation, translation, interpretation, culture, sense of hierarchy of cultural values, cultural identity, the laws of the genesis of
the world and mutual influence of local cultures [7, 20].
Based on the fact, that mythological symbolism of the codes has a slender aesthetic system, a modern choreographer Radu Poklitaru is mostly interested in the emotional and psychological patterns of myth
and music. His ballet triptych "Crossroads" to the music of violin concertos (the second, sixth and seventh)
by famous Ukrainian composer Myroslav Skorik tells the story of human destiny. The main idea of the work
is determined by the images of female goddesses of Greek mythology, who spun the thread of life. In Greek
mythology – the goddess of fate Moira (Moira "in the Greek language means "share", "part", meaning "fate"
that each person receives at birth). First, in the view of the ancient Greeks destiny embodied in which inanimate objects – fetishes, who was the bearer of vitality, and later – the magical power was imprisoned in a
deity. In principle, the existence of things is the same with Australian mythology, where an element of the
human world is paired with a natural element, – writes the researcher E. Stunner, emphasizing mythological
or symbolic meaning of the mutual "metaphorization" [4].
According to Homer, Moira who spun the thread of human destiny has three sisters – Lachesis, and
Atropos Clotho. They represent the image of harsh grandmothers: Lachesis with a yardstick or weights,
Clotho with a spindle in her hand, Atropos the book of life, and a pair of scissors and thread, where the gap
meant death. Poklitaru is transmitting images with a spool of thread, which rotate – as a symbol of life. Like
Plato, who depicts women in white dresses Poklitaru uses the white robes for the dancers, marking the contours of the male and female bodies on the canvas. Moira in the myth of the heavenly possessed by the supreme rule of law and deciding the music of the heavenly spheres present, past and future. Plato called them
daughters of the goddess Ananke ("necessity") that rotates the spindle of the world. Such treatment has a
character in the ballet, though the fundamental principle of works of R. Poklitaru and music of М. Skorik do
not favor the myth in full reading. The code of the main symbols of the myth of the action are in metaphors,
allegories and allusions. Ballet has several important ideological foundations and a kind of aesthetic system.
Firstly, weaving the threads of fate, where the thread is a symbol of human life. Each life is unique;
each person has his way (on stage symbolic suitcases). Secondly, in chronological terms of yarn or rope
weave represents generations of tradition, continuity of duty. I remember another Poklitaru ballet "The Long
Christmas Dinner", which is already on the material of the traditional Christmas festival played out family history
from birth to death, where death has a major role in life. Returning to the ballet "Crossroads", the third such
symbolic meanings of yarn, thread, like life, the umbilical cord, continuity, sequence, number and proportion in
the context of the ballet explain the role of thread, rope as a means of communication between the sky to the
earth or the earth with underground kingdom. Image-symbol code thread-savior, with which manages much
down, climb or just to escape, constantly appears in myths and folklore texts. In our opinion, this image of the
celestial ballet yarn and space-cloud yarn resembles a philosophical interpretation of Plato’s necessity, force
majeure that tends not only on people, but also on the gods. This motion arises from the cosmic device or
spindle Ananke. Color performs one of the controversial issues in the ballet. The white color is a symbol of
sanctity and detachment from worldly things, striving the spiritual simplicity, the involvement of the divine world,
and the black color on the clothes of dancers symbolizing the care of earthly pleasures, ambiguity and mystery – it
all depends on fate, which spins the thread of life. Death is dressed in black. On the one hand, man is free
creator of his own happiness, and on the other, not all people can create their happiness.
A special role is played by red thread, which combines and changes the consciousness and man’s
life. The red color code serves the action and crossroads: the life-death, death-rebirth and revival-labor.
Creating an image code "Crossroads of Destiny" has become one of the leitmotifs of the ballet.
Without repeating an ancient myth, R. Poklitaru reproduces it in a postmodern version. Outstanding choreographer shows the stages of change and "Crossroads of Destiny" of every man. He develops the main idea of
the story, suggesting that myth is reflected on the problems of every man. Poklitaru robs the plot of the ballet
of its mythological understanding of reproducing content in a paradoxical form.
Ballet Radu Poklitaru "Crossroads" has much in common with the ballet by Pina Bausch's "Orpheus
and Eurydice." It is also a ballet written on the well-known mythological story, which is very often used in different kinds of art. Both use modern ballet choreography and specific movements with free movements of
the whole body. Even there is a similarity in the selection of characters and costumes and transmission of
storyline of the myth, although they are written on the different myths. Therefore, it is indisputable heuristic
influence of code of myth in art in general, and particularly modern. Therefore, the study of the nature of
myth in terms of the realization of the sign-character code and encoding process and a constant transforma-
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tion of the classical model of a new artistic image becomes important at various levels of modern culture –
from philosophy to art and from social institutions to the subjective knowledge.
Aesthetical artistic ideas of such writers as J. Borges, M. Bulgakov, Г. Hesse, T. Mann, G. Marquez,
A. de Saint-Exupery are transmitted through mythological symbolism codes. After all, mythologizing code is
characterized by its focus on demonstrating a rational inaccessibility through the truths of faith, and how
higher courts are located outside the competence of reason and are available in a coded form.
Scientific novelty. Based on the analysis of works of various kinds of arts, myths are considered as a system of codes. "Double coding" is shown in the disclosure of the double standards of mythological codes, combined in a variety of product codes. Conclusions. Mythological codes are presented in all the arts (dance, music,
theater, visual arts). Mythological codes maintain a constant quality of the systems in which they are differentiated
regardless of interpretation of images and stories. In M. Tcherepnin's "Narcissus and Echo", the art of ballet demythologizes the true content of the myth. Remythologizing (replacement of old with new ideas) is present in
"Pygmalion" by B. Shaw. The allusion to the myth of Ariadne is found in the ballet by R. Poklitaru "Crossroads".
Cities, events, history and heroes often act as mythological codes. Code-sign of a myth is not only an object (phenomenon, event), but also the properties of objects and subjects, and the relationship between them.
These relationships make up the encoding process. This process is represented in the concept of Ferdinand de
Saussure and Peirce: code with the exact definition of the character image (iconic sign); code with the definition of
the context and the relationship between objects and their properties (signs indexes); code symbol is not associated with objects or entities physically, but indicates their probation for conventionality of its value (mark-symbol).
Mythological code is implemented through the symbol of artistic image with a certain set of feelings
or ideas. The symbolism of the mythological code is usually associated with rising product of plan. The ballet
art mythological symbolism of a code is contained in the libretto, motifs and images. The study of mythological codes and their acceptance by the art of the theater is a promising direction of art studies.
Література
1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Дж. Вико. – М., Киев, 1994. – 628 с.
2.
Голейзовский К. Жизнь и творчество / К. Голейзовский. – М. : Всероссийское театр.общ-во, 1984. – 576 с.
3. Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах / Главный редактор и составитель С. Я. Левит. –
СПб.: Университетская книга, 1998. – Режим доступу : http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
4. Мелетинский Е. Поэтика мифа / Е. Мелетинский. – М.: Наука, 1976. – 407 с.
5. Повторева С. М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція методології та її
поширення у гуманітарних студіях): Монографія. / С. М. Повторева. – Львів: Видавництво Національного
університету "Львівська політехніка", 2010. – 336 с.
6. Постмодернизм. Энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Мн.: Интерпрессервис:
Книжный Дом. 2001.— 1040 с.
7. Рижкова С. А. Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури: Монографія /
С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко. – К. : НАКККіМ, 2010. – 476 с.
8. Семушкин А. В. Антиномизм мифа и логоса в генезисе философского знания // Вестник РУДН, серия Философия, 2008, № 1. – С. 63-72.
9. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр; [пер. с фр. А. М. Сухотин] // Ф. де Соссюр.
Труды по языкознанию. – М., 1977. – C. 31-285.
10. Peirce Ch.S. Buchler Philosophical Writings ob Peirce / Ch. S. Peirce. – New York : Dover Publications,
1955. – 448 р.
References
1. Vico J. (1994). Foundations of the new science of the general nature of nations, M., Kyiv [in Russia].
2. Goleyzovsky K. (1984). Life and Work / K. Goleyzovsky, Moscow : All-Russian teatr.obsch [in Russia].
3. Cultural. XX Century. Encyclopedia in two volumes / Editor and compiler S.Y. Levit. – SPb .: University
Book, 1998. – Access mode: http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm [in Russia].
4. Meletinsky E. (1976). Poetics of Myth, M.: Nauka [in Russia].
5. Povtoreva S. M., (2010). Structural approach – structuralism – post-structuralism (evolution methodology
and dissemination of humanities studies): Monograph., Lviv: Publishing House of the National University "Lviv
Polytechnic" [in Ukraine].
6. Postmodernism. Encyclopedia / comp. A. A. Gritsanov, M. A. Mozheyko (2001) . – Mn.: Interpresservis;
Book House [in Russia].
7. Rizhkova S. A, Kuznєtsova I. V. Shevchenko I. A. (2010), Creation, translyatsіya, іnterpretatsіya that
spozhivannya Culture: Monografіya, К. : NAKKKіM [in Ukraine].
8. Semushkin A.V. (2008) Аntinomy of myth and logos in the genesis of philosophical knowledge, Bulletin of
Peoples' Friendship University, a series of Philosophy, № 1 [in Russia ].
9. Saussure F. de, (1977). Course in General Linguistics, [Trans. with fr. AM Sukhotin], Works on linguistics,
M. [in Russia].
10. Peirce Ch.S., (1955). Buchler Philosophical Writings ob Peirce / Ch. S. Peirce. – New York : Dover
Publications [in English].
Стаття надійшла до редакції 26.01.2016 р.

80

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2016
УДК 7.071.1:6

©

Дундяк Ірина Миколаївна
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри дизайну і теорії мистецтв
Прикарпатського національного університету
ім. Василя Стефаника
idundjak@yahoo.com

ЛЕВ СКОП: ІКОНОПИСЕЦЬ, РЕСТАВРАТОР ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Мета роботи. Вивчення окремих особистостей має важливе значення для ретельного аналізу проблем наступності, відродження, трансформації у сучасному релігійному мистецтві України. Метою даного дослідження є
визначення значення творчості Лева Скопа, який є багатогранною постаттю (художник, живописець, реставратор,
вчитель, музикант, поет, громадський діяч). Методологія. У статті використовується біографічний метод і метод
мистецтвознавчого аналізу на принципах комплексності та послідовності. Такий підхід дозволяє об'єктивно висвітлювати творчий шлях і особливості творів мистецтва Лева Скопа. Наукова новизна. Сьогодні, коли мистецтво
прагне до сучасного висловлювання, такими жанрами, як іконопис, часто нехтують. Ця стаття висвітлює творчий
метод іконописця Лева Скопа, аналізує його основні твори мистецтва у галузі церковного мистецтва, викладацьку
діяльність на кафедрі сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв. Містить також аналіз його мистецтвознавчих праць у сфері українського церковного монументального живопису та іконопису. Творчість іконописця Лева
Скопа плідна і щира, заснована на глибокому знанні процесів українського релігійного мистецтва. Він сміливо використовує в іконах методи і елементи українського барокового релігійного мистецтва, впроваджує сучасні елементи в
іконографії картин і ікон і багато іншого. Освітня діяльність Лева Скопа на кафедрі сакрального мистецтва Львівської
академії мистецтв також плідна і багатогранна. Він виконував замовлення разом зі своїми учнями (Церква Божої
Матері Неустанної Помочі на Погулянці, Львів). Художник брав активну участь в Революції Гідності. Висновки. Іконопис Лева Скопа близький до давніх традицій настінного розпису і зберіг багато рис барокового релігійного мистецтва. Він успішно поєднує в своєму мистецтві сучасне з традицією, створюючи стиль, який близький багатьом.
Ключові слова: релігійне мистецтво, сучасне церковне мистецтво, іконопис, ікона.
Дундяк Ирина Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна и теории искусств Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника
Лев Скоп: иконописец, реставратор и общественный деятель
Цель работы. Изучение отдельных личностей имеет важное значение для тщательного анализа проблем преемственности, возрождения, трансформации в современном религиозном искусстве Украины. Целью
данного исследования является определение значения творчества Льва Скопа. Он является многогранной фигурой (художник, живописец, реставратор, учитель, музыкант, поэт, общественный деятель). Методология. В статье используется биографический метод и метод искусствоведческого анализа на принципах комплексности и
последовательности. Такой подход позволяет объективно освещать творческий путь и особенности произведений искусства Льва Скопа. Научная новизна. Сегодня, когда искусство стремится к современным
высказываниям, такими жанрами, как иконопись часто пренебрегают. Эта статья освещает творческий метод
иконописца Льва Скопа, анализирует его основные произведения искусства в области церковного искусства,
преподавательскую деятельность на кафедре сакрального искусства Львовской академии искусств. Содержит также анализ искусствоведческих работ в области украинской церковной монументальной живописи и иконописи.
Творчество иконописца Льва Скопа – плодотворное и искреннее, основанное на глубоком знании процессов украинского религиозного искусства. Он использует смело в иконах методы и элементы украинского барочного религиозного искусства, внедряет современные элементы в иконографии картин и икон и многое другое. Образовательная
деятельность Льва Скопа также плодотворна и многогранна на кафедре сакрального искусства Львовской академии
искусств. Он выполнил заказ вместе со своими учениками (Церковь Божьей Матери Неустанной Помощи на Погулянке, Львов). Художник принимал активное участие в Революции Достоинства. Выводы. Иконопись Льва Скопа
близка к древним традициям настенной росписи и сохранила многие черты барочного религиозного искусства. Он
успешно сочетает в своем искусстве современность и традиции, создавая стиль, который близок многим.
Ключевые слова: религиозное искусство, современное церковное искусство, иконопись, икона.
Dundyak Iryna, Associate Professor, Department of Design and Theory of Art of Vasyl Stefanyk Carpathian
National University
Lev Skop: icon-painter, art restorer and public man
The purpose of the work. The study of individual personalities is important for a thorough analysis of the
problems of continuity, rebirth and transformation in modern religious art of Ukraine. The purpose of this study is to
determine the value of creativity of Lev Scop. He is a many-sided personality – an artist, painter, art restorer, teacher,
musician, poet and public figure). Methodology. The author uses biographical and art analysis methods on the
principles of comprehensiveness and consistency. This approach allows to cover objectively creative career and peculiarities of the Lev Scop’s works. Scientific novelty. Today, as art is striving toward modern expression, such genres as
iconography are often neglected. This article highlights the creative method of an iconographer Lev Scop, analyzes his
main works of religious art and his teaching activity at the Department of sacral art of Lviv Academy of Arts. There is the
analysis of his art critic works in the field of Ukrainian church monumental painting and iconography. The creativity of Lev
Scop is fruitful and sincere, based on deep knowledge of the processes of Ukrainian religious art. In his icons he boldly
uses methods and elements of Ukrainian Baroque religious art, introduces modern elements into the iconography of
paintings and icons and many other things. The educational activity of Lev Scop at the department of sacred art of Lviv
Academy of Arts is also fruitful and multifaceted. He has fulfilled an order together with his students (Church of the Holy
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Mother of Perpetual Help on Pogoulyanka, Lviv). The artist took an active part in the Revolution of dignity. Conclusions.
These icon-painting of Lev Skop is close to ancient mural traditions and preserves many traits of Baroque religious art. In
his art, he successfully combines modernity with traditions, creating a style which appeals to many people.
Keywords: religious art, modern church art, iconography, icon.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для ґрунтовного вивчення й аналізу проблеми
спадкоємності, відродження, трансформації в сучасному церковному мистецтві та культурі важливим є
дослідження окремих персоналій, які беруть участь у цьому процесі. Однак формат статті дозволяє висвітлити лишень деякі аспекти цієї проблеми, тому зупинимося на розгляді творчого доробку та викладацькій діяльності Лева Скопа (живописця, іконописця, мистецтвознавця, викладача, громадського діяча).
Аналіз досліджень і публікацій. Загалом праць з сучасного церковного мистецтва є не так багато і вони переважно стосуються окремих сучасних пам’яток України або висвітлюють творчість окремих майстрів. Про Л. Скопа за останній час з’явилось доволі багато статей у періодиці, хочеться
відзначити авторів І. Березіцьку [1] та Ж. Куяву [2]. Використано матеріали з персональної сторінки
Левка Скопа у соціальній мережі facebook [4]. Низка джерел містять корисну інформацію для аналізу
іконографії творів Левка Скопа та його творчої діяльності [3; 7; 9]. До дослідження залучена й стаття
Л. Скопа про діяльність творчого об’єднання "Кактус" [8].
Формулювання цілей статті. Метою розвідки є висвітлення творчого методу іконописця, реставратора Лева Скопа, короткий аналіз основних його мистецтвознавчих праць з церковного мистецтва та педагогічної діяльності на кафедрі сакрального живопису Львівської національної академії
мистецтв, огляд громадської діяльності останнього часу.
Виклад основного матеріалу досліджень. Серед помітних постатей у колі теоретиків та практиків церковного мистецтва України часто згадують Лева Скопа. Він український мистецтвознавець, художник-реставратор, іконописець, викладач Львівської академії мистецтв (до 2013 р.), учасник Євромайдану, поет, музикант, учасник творчого об‘єднання "Кактус", провідний працівник музею
"Дрогобиччина" та багаторічний дослідник дрогобицької дерев'яної архітектури. Лев Скоп упорядкував
науковий збірник "Дрогобицькі храми Воздвиження та св. Юра дослідженнях", присвяченого пам'яті
дослідника української церковної культури патріарха УАПЦ Дмитрія (Яреми). У збірнику подані матеріали досліджень дрогобицьких дерев'яних церков XV–XVII ст. Автор цікавих досліджень з історії українського мистецтва, серед яких: "Маляр ікони „Богородиця Одигітрія" з Мражниці" (2004 р.), "Майстер
мініатюр Пересопницького євангелія – Федуско, маляр з Самбора" (2011 р.).
За цим сухим описом ховається постать великої людини, яку одні (і їх більшість) люблять, поважають, захоплюються, а інші (їх суттєво менше) вважають єретиком, нездарою, невихованим тощо.
Його портрет: довга борода, заплутане довге волосся, глибокий погляд. Цей погляд надзвичайно живий, пронизливий і щирий, адже ця людина живе сьогодні, тут і зараз. Серед постатей сучасного українського церковного мистецтва він стоїть зовсім окремо, однак на почесному місці. Коло його захоплень вражає, а сьогодення додало до цього всього переліченого ще й активну громадську діяльність.
Не так давно митець відсвяткував своє шістдесятиліття, однак енергійності його можуть позаздрити тридцятирічні. Майстерню пан Левко має у невеликій церкві у Дрогобичі. Він ніколи не заробляв великих
грошей, але вважає себе успішним. "Успіх – це бути потрібним" – стверджує Лев Скоп і пригадує, як "до
стелі" стрибають його колишні студенти, побачивши свого вчителя в коридорах Академії мистецтв [1]. Навіть свої наукові праці він пише тільки тоді, коли має натхнення. Так само, як картини, ікони чи поезію. І ніколи, до слова, не працює на замовлення. Це, каже, найпростіший спосіб втратити себе самого [1].
Моє знайомство з цим митцем почалось ще в аспірантурі Львівської академії мистецтв у 1998 р.
Коли пан Левко розповідав мені про розписи церкви Святого Юрія у Дрогобичі, то немовби перевтілювався
у особи тих малярів. Він, роздивляючись годинами ті розписи, пробував збагнути, якими були ті митці за
характером. Пам’ятаю мене вразили його пояснення, що: "цю частину виконував маляр який був батяром і
пияком, а цей був тихий і побожний" [5]. Почути таку характеристику всесвітньовідомих давніх хрестоматійних розписів церкви було мені дивним на той час. Однак, коли придивитись, ці думки видаються правдивими. До таких висновків міг дійти тільки мистецтвознавець, який глибоко знає і розуміє український церковний розпис, іконопис та має незаанґажований власний погляд на ці артефакти. Тому дуже тішить, що
на сьогоднішній день, окрім праць, перерахованих вище, Лев Скоп має видану ще одну унікальну книгу:
"Українське церковне малярство в Галичині. Техніка і технологія XV–XVIII ст." (2013 р.). Це видання є першим в Україні ґрунтовним дослідженням, яке присвячене технологічним особливостям давнього українського малярства. Книга написана фахівцем, який власноруч намалював і відреставрував величезну кількість ікон. Автор мав на меті виявити та утвердити основу національного образотворчого мистецтва, що
була сформована впродовж багатьох століть. Дослідник порушує проблему самобутності українського
церковного малярства, яке було зумовлено географічним та історичним контекстом. На прикладах творів
давніх майстрів поетапно розглянуто процес створення ікони, проаналізовано подібність та відмінність галицького малярства із візантійським та західноєвропейським.
Автор спростовує стереотипи щодо українського іконопису, зокрема, твердження про його однотипність з російським. Лев Скоп розглядає питання українського мистецтва у європейському та поствізантійському контексті, аналізуючи характерні відмінності національного малярства. Автор ствер-
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джує, що українські майстри користувались надзвичайно простими технічними та технологічними методами, при цьому адаптуючи європейські та поствізантійські тенденції до національної традиції. Окрім техніки та технології, книга охоплює широкий спектр мистецтвознавчих проблем. Дослідник подає
короткий огляд історичних етапів розвитку українського мистецтва. Ретельно аналізує він специфіку
церковного малярства та організацію художнього процесу в Галичині, при цьому приділяє велику увагу
світогляду та естетичним засадам у творчості галицьких художників.
Імпульсивним був мотив написання розвідок мистецтвознавця: "…коли побачив ті праці, що ми
маємо, взявся обома руками за голову. У мистецьких розвідках було стільки наукових неточностей,
зовсім мало інформації. Це мене спровокувало. Я ж вільний чоловік – можу писати, що хочу. Почав
ритися в літературі, в документах. … Я писав наукові книги, коли цього сам хотів. Деколи пишу книгу
20, 30 років… Це все від душі, на одному подиху" [1]. Пан Левко любить наголошувати, що в давнину
іконописець добре знав Святе Письмо, апокрифи, й на основі цього створював оригінальний, геть
інакший стінопис та іконопис, робив церкву неповторною. На Галичині, за його твердим переконанням,
двоє художників однаково не малювали [2].
Ще з дитинства та юності він робить те, що подобається, дарує людям радість. Лев Скоп так
розповідає про свою працю іконописця так: "…Коли мене питають, як я малюю ікони й що для цього
потрібно, то відповідь одна – щоб ангели прилетіли. Ікони я сам не розписую ніколи, а ангели їх розписують. Деякі ікони мої чудотворними вже стали, як то в костелі Ольги і Єлизавети" [1]. Його пензлю
належить дуже велика кількість ікон та розписів церков. Цю практику він почав давно, коли намалював
на картоні першу ікону. Нарисував Лев Скоп так, як собі це уявляв й подарував другу для бабці у Білорусії. "Друг забрав ікону, минуло трохи часу і я вже забув про цей випадок. Коли ж знову його побачив,
то почув історію про те, як бабця, побачивши ікону, вхопила її, як почала цілувати й не знала, де її
поставити. Після цього почав малювати більше" [1]. В радянські часи, маючи досвід реставратора,
таємно розписував церкви. Звичайно, що така діяльність була небезпечною для митців, однак, зважуючи на сказане вище, Лев Скоп не боявся наслідків. До будь-якої роботи підходив творчо, часом
зухвало, однак завжди із розумінням давніх традицій іконопису та особливостей розвитку українських
храмових розписів, які часто були й історичними літописами. Тому, до прикладу, у 80-х роках на Закарпатті (церква с. Новоселиця, Виноградівського району) в час радянського "застою", він намалював
змія у "Страшному суді", де одна з голів змія була портретом Леоніда Брежнєва. Така діяльність у цей
час й таке трактування "образу генерального секретаря" могли коштувати митцю свободи [6].
Яким способом художник осягає для себе сутність Бога, яку потім так емоційно й натхненно
передає своїм творам? Про це митець говорить наступне: "Люблю наодинці поговорити з Богом. Іду в
Церкву, коли відчуваю потребу, а не для того, щоб щось там відбути. Патетика в таких випадках зайва" [1]. Його ікон велика кількість у приватних колекціях, у музеях, у церквах, адже він їх малює постійно і доволі швидко. Однак швидкість у цьому випадку – це підтвердження майстерності, досвіду й таланту. Він сміливо використовує в іконах методу й елементи українського барокового мистецтва,
вводить сучасні елементи в іконографію розписів й ікон тощо. До прикладу, у відомий сюжет "Богородиця нев’янучий цвіт" (2013) Лев Скоп вводить симпатичного ангела з лютнею у верхній лівий кут зображення. Таке вкраплення є типовим для розписів 17-18 ст. Окрім того, власне, такі зображення зустрічаються у розписах в улюбленій автором церкві Святого Юра м. Дрогобича, зокрема, над амвоном
східної стіни храму у сюжеті "Коронування Богородиці" [7, 44]. При цьому автор у іконі сміливо зміщує
вправо центральне зображення Богородиці і Христа. Гіматії персонажів класичні, а хітони мають вигляд українських вишитих сорочок. Привертають увагу добра посмішка Матері Божої й проникливі очі,
а її аристократичні витончені руки тримають три квітки.
Такий же Богородичний іконографічний тип він сміливо вміщує на хмаринку у верхній лівий кут
ікони святий Пантелеймон (2004 р.) для церкви с. Бистриця Дрогобицького району. Тут молодий святий
Пантелеймон зображений у повний зріст на тлі реального місцевого пейзажу. Головним акцентом цієї
ікони, поряд з постаттю святого, є зображення місцевої церкви Воздвиження чесного хреста (1888 р.).
Такий спосіб зображення святих (на тлі того, що було реальним довкола), був особливо притаманний
українським бароковим малярам. Навіть роблячи творчу копію відомого чудотворного образу "Розпяття"
з с. Глиняни на Львівщині, Лев Скоп знову звертається до цього ж самого прийому – зображає реальний
пейзаж місцевості, до якої прив’язана ікона. В іконі "Глинянське Розп'яття" (2013 р.), написаній з нагоди
1025-річчя хрещення Русі, автор притримується іконографічної схеми чудотворної ікони. Ідентичні першовзірцю сяйво навколо Христа та зіркоподібне сяйво довкола його рани на тілі. Однак будівлі внизу
ікони докладно відтворюють реальні споруди давнього маленького містечка Глиняни (перша письмова
згадка 1379 р.) Золочівського району Львівської області. Це і дерев'яна церква Успіння Богородиці, де,
власне, зберігається чудотворний образ кінця XV ст., і греко-католицька церква св. Миколая (1894 р.), і
православна церква св. Анни та інші історичні споруди. Вкраплення таких деталей у ці ікони свідчать про
глибокі знання Лева Скопа не лише суто іконографічних та стилістичних особливостей, а й подробиць
створення та культу шанування українських чудотворних ікон.
Не завжди майстер вдається до конкретної розповідності у пейзажах на фонах ікон. Так, святий Юрій (2009 р.) написаний майже на елегійному тлі з вітряком, замком, лісом, голубом в променях
сонця. Святий Юрій у цій іконі – це довговолосий кремезний лицар у обладунках, який милується квіт-
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кою. Таке трактування святого Юрія є доволі новаторським для українського іконопису. Цю роботу Борис Возницький відібрав до колекції Львівської Національної галереї мистецтв. Сам автор у соцмережах так коментує цю подію: "Від цього мені вкрай приємно. В такі хвилини подвійно хочеться шукати
себе в малярстві" [4]. Не уникає автор і сміливого введення до настінних храмових розписів українських святих та видатних діячів церкви ХХ ст. Так, у стінопис однієї з церков на Сколівщині у 2006 р.
поряд з коліноприклоненними постатями святих у молитовних позах на тлі квітучого поля (святий
Онуфрій, свята Ольга, Богородиця) на передній план він висуває зображення митрополита Андрея
Шептицького. "Для мене митрополит Андрей Шептицький завжди був святим" [4], – зауважує Лев
Скоп. Власне, митрополита митець також зобразив з німбом.
Однак не завжди роботи майстра мають таку щасливу долю – потрапляють у церкву, у приватну
чи музейну збірку. Сучасна історія українського церковного монументального мистецтва знає переважно
патетичні й схвальні, не завжди справедливі, відгуки про розписи нових церков, або оновлення старих.
Однак є й такі випадки, коли оригінальні, творчі розписи знищують за рекомендацією створених при
церквах комісій. Звичайно, діяльність цих комісій важлива сьогодні. Однак, чому ці комісії не борються з
жахливими і повсюдними явищами кітчу, пластмасовими квітами, ліхтариками, рушниками, що затуляють ікони, жахливими друкованими й вишитими іконами, непрофесійними розписами, знищенням відомих пам’яток церковного мистецтва, фонтанами з фарфоровими статуетками з підсвіткою тощо? Такі
питання, як виявилось, можуть так і залишитись у розряді риторичних. Власне, такий випадок і стався з
розписами церкви с. Коти Яворівського району на Львівщині у виконанні авторів у 2008 р., серед яких і
Лев Скоп. Їх знищили відразу після створення по рекомендації комісії УГКЦ м. Львова як "неканонічні
об’єкти". Але залишились, на щастя, фото. Так, до прикладу, "Голгота", частина знищеного стінопису
Любомира Тимківа і Лева Скопа з цієї церкви, – це символічна розповідь про біблейські події. Пейзаж
трактовано доволі оригінально, хоча стилізовано та схематично й з усіма необхідними атрибутами –
червоними хрестами на золотому фоні, дорогами, будинками, деревами, одиноким вершником зі списом. Особливо привертає увагу кольорова гама: тривожну атмосферу краплакових тонів землі пагорба
та хрестів доповнюють сірі кольори дороги та дерев. Знищення таких розписів, на наш погляд, є елементарною безграмотністю щодо українського сакрального мистецтва. Однак майстер не засмучується,
адже сприймає всі докори з боку критиканів і ворогів лише як стимул не зупинятися. Усе, що в цього
митця було вчора, то було вчора. Він не відчуває ностальгії. Його життєва точка виміру – це зараз.
За допомогою такого прикрого прикладу ми підійшли до ще однієї важливої складової постаті
Лева Скопа – викладацької діяльності. Вже згаданий нами Любомир Тимків є одним з його учнів. За
висловами самого митця, "У академії я за своїх студентів був "стіною", вони для мене святе. Якщо
хтось вчинить нечесно з ними, то вже наслухається від мене. Одразу скандал влаштую! Для мене кожен студент – окрема Галактика. Я не любив сумних очей на парах, тоді мусив якийсь анекдот розповісти, аби ми працювали у нормальній атмосфері" [1]. Автор цих рядків може лише підтвердити цей
факт, бо декілька раз була присутня на його заняттях, де він міг бути і вимогливим і веселим. Завжди
пробував розгледіти талант у студента: "У мене на першому курсі іконостаси малювали. Коли я бачу,
що переді мною талант, то нащо йому п’єски писати, треба з опери починати!" [1].
Разом зі своїми студентами він виконував замовлення (церква Матері Божої Неустанної помочі
на Погулянці у Львові), брав участь у Помаранчевій революції, організовував виставки, створив мистецьке об’єднання "Кактус" тощо. Ось що митець згадує про виставку в період Помаранчевої революції 2004 р.: "Тематика тут не бралася до уваги: кожен художник довіряв лише дії своєї підсвідомості.
Відповідно і зовсім закономірно, що студенти з "Кактуса", котрі навчаються на сакральному відділі нашої Академії, малювали творчі композиції на християнську тему. Н. Сацик створила монументально
величавий лик Спаса Нерукотворного, а Н. Ямнич теж стилізовану композицію "Богородиця на престолі". Я намалював так само умовний образ Христа Пантократора. Всі художники по-своєму, творчо
стилізуючи класичні мотиви, надали їм нового та неповторного у їх розумінні вигляду" [8, 401]. Серед
численних виставок цієї групи була й виставка у стінах Національного музею і сьома за рахунком виставка об’єднання "Кактус", згрупованого навколо ідейного наставника і викладача Лева Скопа. Він
спонукав групу молодих людей не тільки досліджувати і вивчати старовинний іконопис, а й самим інтерпретувати його у власній творчості. Присвячено виставку пам’яті митрополита Шептицького, який
заснував музейну збірку іконопису і на початку XX ст. спричинився до модернізації погляду на візантійську ікону. На цій виставці було показано сучасне переосмислення ікони, що виконане як у традиційних, так і сучасних технологіях. У руслі сакрального тлумачення ікони працюють Олена Смага, Наталія Сацик, Надія Ямнич, Любомир Тимків та Марія Реверента. Вони, за визначенням куратора
виставки Богдана Мисюги, тяжіють до естетики народного примітиву, а пошуком форми через зміст
Біблійного тексту позначені твори Сержа Столярука, Дмитра Гордіци та Наталії Русенької [3].
Після закінчення контракту кафедра сакрального живопису Львівської академії мистецтв не
виявила бажання продовжити контракт з Левом Скопом, хоча студенти писали петиції про повернення
улюбленого викладача. Однак митець спрямував всю свою творчу енергію у щоденну працю та різні
проекти. Так, під час реставрації церкви у Дрогобичі міняли ґонтове покриття, а тисячі дощечок просто
викидали, аби згодом спалити. Тим часом художник їх збирав і звозив до своєї майстерні. Каже, було
важливо повернути до життя матеріал, який багато літ захищав церкву, й енергетика від нього йшла
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колосальна. Так народилася ідея намалювати 365 Богородиць на кожен день року. Ікони було пронумеровано і на кожній зазначено дату. На всіх роботах Богородиця молиться, але різна – усміхнена, засмучена,
задумлива. За місяць ці всі ікони продали. Виручені кошти передали на лікування хворих дітей [2].
Митець був активним учасником Революції гідності. На Майдані він постійно малював. "Я спочатку стояв з усіма, а потім почав ікони малювати й роздавати людям. Одна моя ікона Богородиці, до
речі, потім по цілому світу їздила. Я її потім по телебаченню впізнав… У мене була гора дощечок (тих,
що не спалили на Майдані) і я малював на них, дарував нашим бійцям. Ще кілька дощечок вдома в
Дрогобичі лишилося, підписаних, з іменами і прізвищами. Але я не встиг домалювати. Тепер їм висилаю їх "Новою поштою", зауважує митець вже після цих буремних подій [2]. Він розмальовував навіть
щити, з якими майданівці ходили у бій. Ті щити справді допомагали перемагати. А ікони, що висіли
ледь не в кожному наметі на революційному Майдані, допомагали виживати бійцям і медикам. Тому й
рятували повстанців образи, коли палав Майдан [2]. Біль від загибелі Небесної сотні була такою нестерпною для митця, що перший раз у житті він перестав малювати. Після Майдану митець довго лікував легені, не перестаючи малювати і в лікарняній палаті. А після одужання одразу включився у волонтерську діяльність та організацію благодійних вставок на підтримку армії. Робить час від часу
виїзди до воїнів на схід України і не забуває, по можливості, дарувати їм ікони. У Станиці Луганській на
стіні місцевого будинку культури Лев Скоп, місцеві мешканці і наші військові намалювали Святу Покрову [4]. Ця акція була надзвичайно емоційною і реально демонструвала єдність України.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Можемо констатувати, що творчість Лева Скопа
як іконописця є прогресивною, плідною, опертою на глибокі знання процесів розвитку українського
церковного мистецтва. Його ікони, як і ікони епохи бароко, наповнені елементами з сьогодення. Він
сміливо й по-новому трактує традиційні іконографічні сюжети (святий Пантелеймон, святий Юрій, Глинянське розп’яття тощо). Його викладацька діяльність протягом багатьох років на кафедрі сакрального
мистецтва допомогла багатьом молодим майстрам знайти свій стиль та отримати добрі знання в розумінні технології українського церковного мистецтва. Постать Лева Скопа є однією з найемоційніших і
найяскравіших у колі митців сучасного українського іконопису та дослідників давнього українського
церковного мистецтва. Його мистецька діяльність потребує подальшого вивчення.
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АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОЇ ҐЕНЕЗИ ТА ЕВОЛЮЦІЇ
ТЕАТРАЛЬНОЇ АКТОРСЬКОЇ МАСКИ
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком наукового підходу до осмислення походження, місця та
значення маски в театральному мистецтві. Аспекти використання маски в театрі, починаючи з античних часів і до
наших днів, недостатньо досліджені в контексті її історичної ґенези та еволюції. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного, логічного та системного підходу – в осмисленні феномена сценічної маски; порівняльно-історичного – для дослідження процесів її ґенези та еволюції; типологічного – для класифікації жанрового розмаїття. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про еволюцію маски в театрі, починаючи з
античних часів і до наших днів. Здійснено аналіз наукових праць та узагальнено теоретичні підходи до проблеми
змісту, ролі і функцій сценічної маски у сценічно-театральному дійстві. Систематизовано низку джерел щодо застосування сценічної маски. Виявлено ґенезу та простежено еволюцію маски на різних культурно-історичних етапах. Висновки. Моделювання образу за допомогою маски – це універсальний спосіб створення образу в сценічному мистецтві. Виявляючи динаміку внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, змістовно-сутнісного наповнення
маски – сакрального, естетичного, побутового, соціального, історичного – можна говорити про феномен та еволюцію маски як явища мистецтва.
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Аспекты исторического генезиса и эволюции театральной актерской маски
Цель работы. Исследование связано с поиском научного подхода к осмыслению происхождения, места
и значения маски в театральном искусстве. Аспекты использования маски в театре, начиная с античных времен
и до наших дней, недостаточно исследованы в контексте ее исторического генезиса и эволюции. Методология
исследования заключается в применении аналитического, логического и системного подхода – при осмыслении
феномена сценической маски; сравнительно-исторического – для исследования процессов ее генезиса и
эволюции; типологического – для классификации жанрового разнообразия. Научная новизна заключается в
расширении представлений об эволюции маски в театре, начиная с античных времен и до наших дней. Осуществлен анализ научных трудов и обобщены теоретические подходы к проблеме содержания, роли и функций сценической маски в сценически-театральном представлении. Систематизировано ряд источников по применению
сценической маски. Выявлено генезис и прослежена эволюция маски на различных культурно-исторических
этапах. Выводы. Моделирование образа с помощью маски – это универсальный способ создания образа в сценическом искусстве. Проявляя динамику внутренних и внешних взаимосвязей, содержательно-сущностного наполнения маски – сакрального, эстетического, бытового, социального, исторического – можно говорить о феномене и эволюции маски как явления искусства.
Ключевые слова: театральное искусство, маска, маскировка, карнавал, скоморох, сценический персонаж, гротеск.
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Some aspects of historical genesis and evolution of theatrical actor mask
Purpose. The study searches for a scientific approach to understanding of the origin, location and value of the
mask in theater art. Some aspects of the use of masks in the theater, since ancient times to the present day are not
enough studied in the context of the historical genesis and evolution of the mask. The methodology of the study lies in
the appliance of the analytical, logical and systematic approaches for understanding of the theatrical mask phenomenon;
comparative historical -- for study of its genesis and evolution and typological for classification of genre diversity. The
scientific novelty. The study tries to extend the ideas about the evolution of masks in the theater since ancient times to
the present day. It analyses scientific works and summarizes theoretical approaches to the problem of content, roles and
functions of the stage mask in a stage-theatrical performance. It systematizes a number of sources on the use of stage
mask and reveals genesis and evolution of masks at various cultural and historical stages. Conclusions. Modeling of an
image by using a mask is a universal way to create an image in the performing arts. By showing the dynamics of internal
and external relationships and meaningful and essential content of the mask (the sacred, aesthetic, domestic, social,
historical) we can talk about the evolution of mask as a phenomenon of art.
Keywords: theater art, mask, disguise, carnival buffoon, scenic character, the grotesque.

Наукове вивчення маски як елемента театральної культури налічує лише століття. Вивчення
та накопичення знань про маску пов’язано із працями переважно іноземних авторів – К. Гагемана,
А. Газо, К. Енштейна, М. Конрада, А. Піотровського, зокрема, щодо зв’язків маски з народними іграми,
місцем маски в традиційній культурі Сходу та Африки, а також у театрі стародавнього світу.
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Сучасні дослідження маски як культурно-мистецького об’єкта із своєю історією, етапами розвитку, еволюцією потребують створення більш повної бази інформації, ніж існувала до цього часу, для
подальших ґрунтовних досліджень маски та її ролі у творчості майстрів театру.
Вивчаючи маску римського театру (І–ІV ст. до н.е.), відомий науковець Д. Трубочкін звертає
увагу на її історичний, соціальний, естетичний зміст, розглядає значення слова "маска" латиною –
"persona", яке містить кілька змістовних навантажень. У результаті такого аналізу, Д. Трубочкін визначає, що, по-перше, воно відноситься до маски, яку використовує артист, по-друге, до самого артиста,
по-третє, до характеру, який артист створює. Отже, розглядаючи сценічну гру в масці, підкреслює він,
можна говорити про маску артиста сценічного мистецтва і сам персонаж як результат творчої триєдності [10].
Масці та маскуванню, що є безперечною домінантою створення художнього образу у творчості
артиста театру й естради, присвячена колективна робота "Актер. Персонаж. Роль. Образ" (1986), яка
розкриває її специфічні можливості у театральному дійстві. Головною ідеєю цієї збірки наукових праць
є розгляд акторської маски як виражального засобу, який має істотний потенціал для сучасного сценічно-театрального мистецтва. Апробований віковою практикою, мистецький "арсенал" маски виявляє
свою життєздатність у найсучасніших сценічних системах.
Характерно, що розширення інтересу до театрально-сценічного мистецтва від початку ХХ ст.
та активний пошук нових виразних засобів викликало зацікавленість до маски як засобу із давніми
сталими традиціями. Отже, виключне значення для дослідників театру набули традиції східного театру. Особливості східного театру розглядали у своїх роботах як вітчизняні автори, так і зарубіжні:
Н. Анаріна, Е. Барба, К. Гагеман, Г. Глускіна, Т. Григор’єва, Л. Гришельова, Н. Іофан, Б. Йєйтс, М. Конрад, Масакацу Гундзі, С. Образцов, Р. Раугул.
Так, по-новому, сучасно зазвучало оприлюднення історичного досвіду театрального мистецтва
Сходу, узагальнене на початку 20-х рр. ХХ ст. у тритомному виданні "Ігри народів" німецького режисера і теоретика театру Карла Гагемана, який звернувся до історії театру Но. І хоча ця робота має лише
описовий характер, її зміст донині не втратив своєї значимості, розширюючи уявлення про особливості східного театру, у тому числі специфіку використання у ньому маски. Водночас, притаманна виданню емоційність та низка протиріч, роблять цю працю дещо уразливою у сучасному прочитанні.
Серед іноземних авторів, які присвятили праці театру Сходу, на увагу заслуговують також думки ірландського мислителя, поета, драматурга, філософа Уїльяма Батлера Йєйтса (1865–1939) про
японський театр. У статті "Благородний театр Японії", оприлюдненій вже після смерті автора [4], йдеться про національні особливості японського традиційного мистецтва у театрі Но, зокрема, про місце
маски в ньому як носія типологізму, символіки, умовності. Звертаючись до мистецтва Японії, Уїльям
Батлер Йєйтс намагався знайти в ньому зразки сценічної умовності. Автор вбачав цілком можливе
використання хору як засобу ідейно-емоційної виразності. Таке дослідження не лише розширило уявлення про історію світового театру, а й надало уявлень про незвичні для європейських театрів сценічні прийоми.
У такому зв’язку варто відзначити роботу російського академіка М. Конрада (1891–1970), який
одним із перших серйозно науково почав вивчати японську культуру, приділяючи особливу увагу її
розгляду в загальноісторичному масштабі. Концепцію розвитку світової культури М. Конрад виклав у
книзі "Захід і Схід" (1972), створивши методологію вивчення японської культури у цілому, зокрема,
японського театру як її суттєвої невід’ємної частини. Його ідеї щодо вкладу японської сценічної культури взяли до уваги багато дослідників театру.
Розмаїття театралізованих вистав раннього середньовіччя Країни Вранішнього Сонця, розглядала дослідниця Н. Іофан. У праці, присвяченій культурі прадавньої Японії [5], вона залучає та наводить різні погляди на засоби умовності та зовнішньої виразності японського сценічного мистецтва.
Відмовившись від спроби їхнього глибокого тлумачення, авторка створює, тим самим, можливість щодо вільного сприймання мистецьких форм. У кінцевому підсумку така свобода сприйняття мистецтва
японського театру урізноманітнює підходи до виявлення його можливостей, як, зокрема, до східного,
так і до будь-якого іншого, власне, до театру взагалі.
Категорії японського мистецтва докладно розглянула та проаналізувала російська дослідниця
Т. Григор’єва у виданні про японські художні традиції [1], яке за висвітленням більшості різноманітних
питань без перебільшення можна охарактеризувати як енциклопедичне. Авторка приділяє особливу увагу
термінологічним питанням, у яких відшукує відповідний певним термінам та поняттям зміст. У результаті,
попри те, що здебільшого її дослідження стосуються японського театру, постановка питань водночас
дозволяє значно розширити загальний термінологічно-понятійний театрально-мистецтвознавчий апарат,
об’єктивно важливий як для східної, так і для західноєвропейської сценічно-театральної практики.
Суміжними для театру Сходу та Заходу є питання щодо театральних традицій, мистецького
спадку та його сучасного використання, поставлені у виданні дослідника Р. Раугула. Такі аспекти вивчення є важливими для розгляду накопиченого досвіду та аналізу можливого подальшого використання маски у сценічному мистецтві як у країнах Сходу, так і європейського світу. Досліджуючи театральний грим, Р. Раугул визначає, що його перші форми виникали на основі обрядової маски та магічного
розпису тіла [8]. При цьому розвиток та вплив маски на гримування в театральному мистецтві у різні
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історичні періоди були не однакові, а залежали від конкретних суспільно-політичних уявлень, історичних особливостей розвитку людської спільноти, характеру культури. Узагальнення та висновки Р. Раугула істотно доповнюють уявлення про маску у сценічному мистецтві країн Сходу та Європи.
Праці дослідників доводять, що існування двох світів у свідомості людини, притаманне раннім
стадіям розвитку культури епохи Середньовіччя та Відродження, невіддільне від практики перевтілення ("вивертання" із середини назовні) на основі маскування. Визначена в результаті досліджень сутність та мета сміхової культури пояснює роль сміху як навмисного спотворення світу, "перегортання"
його верхів та низів, зміщення сакрального та профанного. Водночас сміх створює фантастичний світ,
який не існує самостійно, і повністю залежить від справжнього життя. У прихованій формі сміх спрямований до істини, налаштовує оточення на позитив, повчає людство, формує в уяві правильне "будування" всесвіту. Знаком сміхової культури є костюм, ритмізована мова, умовний грим, гротеск, маска.
Саме маска допомагала людській свободі, надавала можливості позбавитися свого "я" і прийняти образ будь-кого, згідно з карнавальною етикою, у якій немає заборон. Маска багатофункціональна: може
зайняти як оборонну, так і наступальну позицію; генерує сміх, працює на особистість; є концентрованим елементом народного мистецтва як у добу середньовіччя, так і у пізніші епохи.
Дослідження О. Фамінцина, присвячене вивченню давньоруських скоморохів (1889), є нині широко відомою науковою працею, в якій автор розглядає скоморошество як культурне загальноєвропейське явище. Окремо О. Фамінцин зупиняється на питанні рядження і масок, які аналізує у контексті
загальноєвропейського розвитку явища народного сценічного мистецтва. Його висновок про маску і
рядження як атрибути, притаманні і давньоруським скоморохам, і західним середньовічним жонглерам, стосується узагальнень щодо природи сценічного мистецтва як такого. Адже і скоморохи, і жонглери одягали різноманітне вбрання, наряджалися у звірячі образи, накладали личини або чорнили
обличчя, у яких виконували інтермедії та побутові сценки. Спираючись на дослідження І. Забєліна та
О. Веселовського, вчений зробив припущення, що назва скоморохи утворилася від значень "маска і
рядження".
Процес ускладнення видовищних форм протягом Середньовіччя від індивідуальних і групових
виступів гістріонів і скоморохів, від магічних обрядів аграрного циклу, що генерували у масові народні
карнавальні дійства, висвітлив В. Даркевич у книзі, яка досліджує світське святкове життя Середньовіччя протягом IX–XVI ст. [2]. Одним із об’єктів дослідження В. Даркевича є маска, яку він розглянув у
двох різновидах – як зоо- та антропоморфну. Зооморфні маски автор послідовно охарактеризував за
видами тварин та дослідив зміст їх використання у маскуванні ряджених. Антропоморфні маски – демонів і чудовиськ – розглянуті автором в аспекті використання рядженими демонічних масок на Русі та
водночас сміхового трактування масок демонів у містеріях Європи. Основною заслугою В. Даркевича
є те, що він надає докладну характеристику блазенства як одному із видатних феноменів середньовічної культури. Окрім того, аналіз наукової праці В. Даркевича дозволяє усвідомити процес викристалізації професійного акторського виконавства як такого, що відбувався завдяки комічній структурі блазенства з притаманними йому світоглядом, ідеєю буття, поведінкою, засобами самовияву та
пластичної виразності. Обдарований артист демонстрував можливості людського тіла: маска паяца
дозволяла фантастичну, нелюдську, але дозволену, загальноприйняту та, навіть, регламентовану
певним чином поведінку.
Розгляд феноменології маски у рядженні та маскуванні Давньої Південної Русі під час проведення народних свят висвітлює сучасний російський дослідник Ю. Лінник у своїй науковій праці, спрямованій на вивчення "космосу російського свята". Аналізуючи ґенезу цього явища та багатогранність
його семантики, Ю. Лінник доводить, що рядження може радикально змінювати людину, бо маскування є родом метаморфози, завдяки якій людина перетворюється, змінюється, трансформується. У мінливості і динамічності буття, "не бажаючи застигати у заданих формах", людина може "зламати їх
рамки – і вільно набути іншого вигляду" [7, 22]. Зважаючи на те, що людина сама по собі універсальна,
Ю. Лінник наголошує на тому, що амплітуда її перетворення величезна і вона може досягти цього різноманітними засобами, одним з яких є маска – найпростіший і миттєвий засіб.
Сучасне бачення проблеми рядження та, власне, ряджених у російській культурі відтворює
праця Л. Івлєвої [3], у якій розглядаються ігрові та міфологічні аспекти маски в Давній Русі. Автор вважає неправильним перебільшення ролі ігрового фактора в поясненні традицій рядження. Дослідниця
вважає, що маскування у ритуальних цілях було привабливим, тому що личина, за стародавніми уявленнями, надавала особливу силу тому, хто її носив, але цю силу у народі вважали нечистою. Рядження розцінювали як небезпечну сферу контакту з нелюдським світом, тому маскування належало
до негативних сил, темних начал, що посідало місце табуйованих дій та системи заборон. При цьому
маска, яка поставала знаком перевтілення, не мала рольової конкретності, адже суть ролі визначалася не маскою, а діями маскованого – вербальними та кінетичними. Маска існувала лише як частина
цілого комплексу разом із костюмом, гримом, обстановкою, хоча відігравала головну роль.
Завдяки таким розробкам науковців доведено, що функції маски у ритуалі й обряді не тотожні
театральним. Саме цим обумовлено те, що при переході пластичної форми ритуальної маски у театр
її семантична функція інвертується. Отже, при зовнішній подібності маски, ритуальної та театральної,
їх механізми моделювання, принципи взаємодії з учасниками та глядачами різні: маска у ритуалі –
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предмет віри, сакральний, релігійний знак з відповідним до святині ставленням оточення, обов’язками
та регламентом, а також соціальною інклюзивністю. Практика свідчить, що різноманітні ігрові форми
культури, де використовується маска, можуть неконфліктно співіснувати разом, опосередковано впливати один на одного і навіть частково перекривати не притаманне їй інше "культурне поле".
У науковому вивченні ролі маски у сценічному мистецтві, її вагомого внеску у створення сталих
типових персонажів, істотне значення мають дослідження театру доби Відродження. Саме на цей період припадає широке використання маски у театральній діяльності в комедії дель арте, назва якої,
саме так і перекладається – комедія масок. Специфічні особливості комедії дель арте, як конкретного
театрального жанру висвітлили у своїх наукових працях Г. Бояджиєв, О. Гвоздєв, К. Гольдоні, О. Дживелегов, П. Коган, М. Молодцова, С. Мокульський, К. Міклашевський, А. Піотровський, Є. Рогозіна,
М. Томашевський. У результаті досліджень зазначених науковців було виявлено основні ознаки та
творчий метод комедії масок, простежено специфіку комедії дель арте та зміст не тільки у вузькому, а
у широкому значенні. Підсумковим висновком стало оприлюднення думки про те, що всі її персонажі,
незалежно від того, носили вони маску або ні, були "масками", тобто схематично узагальненими, соціальними типами, які перетворилися на умовні театральні фігури. Традиції комедії дель арте також детально розглянуто зазначеними науковцями у діяльності драматургів К. Гольдоні (1707–1793) та
К. Гоцці (1720–1806), авторів видатних літературних творів для театру, які використали та розвинули
кращі надбання театру доби Відродження.
Доробок митців ХVІІІ–ХХ ст. та ґрунтовні наукові праці істориків театру, мистецтвознавців є
важливим матеріалом для дослідження творчого методу маски дель арте в акторському мистецтві
імпровізації – універсальному засобі донесення до театральної аудиторії не лише конкретного змісту
вистави, а й її тонких нюансів підтексту, що є виразом професійної спроможності актора. Такі екскурси
супроводжують дослідження, присвячені відомим режисерам ХХ ст. – В. Мейєрхольду (1874–1940),
Є. Вахтангову (1883–1922), Л. Піранделло (1867–1936), Д. Фо, які творчо розширили традиції маски
дель арте, надавши їм нового художнього осмислення.
Поява на театральному олімпі Європи та Росії на початку ХХ ст. плеяди діячів нового типу, які
привнесли оригінальне бачення можливостей вистави, завдань постановки, місця та функцій актора,
стала поштовхом для істотних зрушень театральної світової культури. Зміна художніх засобів у пошуках нової мови спектаклю, як доводять сучасні дослідження, засвідчила осмислення маски як однієї із
найважливіших складових театрального дійства. Аналіз висловлювань провідних майстрів сцени свідчить, що свідоме поєднання традиційного застосування театральної маски на тлі прийомів театру минулих часів з новаторськими ідеями та рішеннями є базовою платформою театру ХХ ст. Орієнтаційне
спрямування до ранніх форм театру, яке простежується у постановках першої половини ХХ ст.,
об’єднує досить різних за характером та ідеями російських режисерів М. Євреїнова, О. Таїрова, Є.
Вахтангова, В. Мейєрхольда, попри те, що у своїй творчій діяльності вони унаочнювали кардинально
різні думки та дотримувалися полярно протилежних систем сценічної дії.
Так, дослідження особливостей застосування маски у театральному мистецтві В. Мейєрхольда
та Є. Вахтангова у працях Б. Алперса, Є. Вахтангова, О. Гладкова, Е. Гаріна, К. Горбунової, М. Горчакова, Б. Захави, Н. Звенигородської, Б. Зінгермана, Д. Золотницького, Г. Масс, В. Мейєрхольда, Б.
Ростоцького, Л. Рошаля, К. Рудницького, Р. Симонова, Ю. Смирнова-Несвицького, Х. Херсонського
показують, що цей засіб у роботі митців був пов’язаний з поняттям пародії, гротеску, імпровізації. В їх
творчості маска стала частиною естетики авангарду, яку втілили відповідні художні ідеї. У пошуках
театральності, яку здійснили театральні колективи у своєму загальному поступальному русі, а також в
індивідуальних вдало зорганізованих та вибудуваних акторських роботах, вона набула нових виразних
форм. Так, В. Мейєрхольд вважав маску первинним елементом театру на рівні з жестом, рухом та інтригою. Творчі можливості маски та її магічну силу сам В. Мейєрхольд розглянув у статті "Балаган"
(1912), де пояснював, що, на відміну від гриму, який підкреслює риси обличчя, маска тяжіє до фантазування, адже спонукає глядача побачити у кожному герої велику кількість характерів, його видозмінення у відтінках емоційних станів. Зокрема, аналізуючи маску Арлекіна, митець підкреслював поєднання у ній блазнівського та демонічного начал, ухил до кожного з яких не тільки наповнює, а й
визначає сутність та абриси сценічного образу. Режисер також зазначав, що маска сама по собі, без
актора та його володіння технікою гри мертва. "На обличчі актора – мертва маска",– підкреслював він,
– "але за допомогою своєї майстерності актор зможе розмістити її в такий ракурс і прогнути своє тіло у
таку позу, що вона з мертвої стане живою" [6].
Завдяки спогадам Ю. Завадського, Б. Захави, П. Маркова, О. Пижової, Р. Симонова, Ю. Смирнова-Несвицького, М. Чехова нині можна також реконструювати певні особливості методики і системи
режисерського мистецтва Є. Вахтангова. Так, зазначені автори згадують про неперевершену вахтанговську імпровізацію у виставі "Принцеса Турандот", у якій за допомогою маски відбувалася відкрита
демонстрація переходу актора у певний образ, коли на сцені "проступала межа між "душею" артиста і
його "маскою", що покоїлася біля ніг виконавця" [9]. Вражаючим був також хвилюючий зв’язок, який
магічно поєднував "душу і маску": "…актори ніби вели мовчазний діалог зі своїм костюмом. Вони готувалися вступити у роль. І роль була готовою їх прийняти. Усе тут залежало від здібності виконавця
існувати на межі між собою і роллю. Так відкривався принцип відчуження" [9]. Аналіз матеріалів, ви-
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кладених очевидцями творчої діяльності Є. Вахтангова, показують, що йому вдалося розробити важливі театральні прийоми, зокрема, у сфері використання маски. Як свідчать роботи акторів та постановки, режисер сформулював своє бачення театрального дійства у вигляді своєрідного постулату діалектики свободи і необхідності, стихії й організованості, розкутої гри і режисерської дисципліни.
Моделювання образу за допомогою маски – це універсальний спосіб створення образу в сценічному мистецтві. Виявляючи динаміку внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, змістовно-сутнісного наповнення маски – сакрального, естетичного, побутового, соціального, історичного – можна говорити
про феномен та еволюцію маски як явища мистецтва.
Література
1. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция / Татьяна Петровна Григорьева. – М. : Наука,
1979. – 202 с.
2. Даркевич В. П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. / Владислав Петрович Даркевич. – 2-е изд., доп. – М. : Индрик, 2006. – 432 с.
3. Ивлева Л. М. Ряженье в русской традиционной культуре / Лариса Михайловна Ивлева ; Рос. ин-т истории искусств. – СПб., 1994. – 235 с.
4. Ильинский И. В. Эстрада в моей жизни / Игорь Владимирович Ильинский // Советская эстрада и цирк. –
1970. – № 1. – С. 8.
5. Иофан Н. А. Культура древней Японии / Наталья Александрова Иофан. – М. : Наука, 1974. – 261с.
6. Мейєрхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы : Ч. 1. 1891-1917 / Всеволод Эмильевич Мейерхольд. –
М. : Искусство, 1968. – 792 с.
7. Линник Ю. В. Космос русского праздника / Юрий Владимирович Линник. – Петрозаводск, 2006. – 74 с.
8. Раугул Р. Д. Грим: учеб. пособие для театральных вузов / Рудольф Давыдович Раугул. – 2-е изд. – М.–
Л. : Искусство, 1947. – 248 с.
9. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Евгений Вахтангов / Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий. – Л. : Искусство, 1987. – 248 с.
10. Трубочкин Д. В. "Все в порядке! Старец пляшет…": Римская комедия плаща в действии / Дмитрий
Владимирович Трубочкин. – М. : Изд-во "ГИТИС", 2005. – 424 с.
References
1. Grigorieva, T.P. (1979). Japanese artistic tradition. Moskow: Nauka [in Russian].
2. Darkevich, V.P. (2006). Secular festive life of the Middle Ages IX-XVI centuries. – 2 nd ed. Moskow: Indrikis
[in Russian].
3. Ivlev, L.M. (1994). Costumed in traditional Russian culture . St. Petersburg: Ros. Institute of History of Art [in
Russian].
4. Ilyinsky, J.V. (1970). Estrada in my life. Soviet pop music and circus, 1, 8 [in Russian]..
5. Iofan, N.A. (1974). Culture of ancient Japan/ Moskow: Nauka [in Russian].
6. Meyеrhold, V.E. (1968). Articles, letters, speeches, discussions: Part 1. Moskow: Art [in Russian].
7. Linnik, V. (2006). Russian Cosmos Holidays. Petrozavodsk [in Russian].
8. Raugul, R.D. (1947). Grim: Proc. manual for theater schools. – 2nd ed. Leningrad: Arts [in Russian].
9. Smirnov –Nesvitski, Y.А. (1987). Yevgeny Vakhtangov. Leningrad: Arts [in Russian].
10. Trubochkin, D.V. (2005). "All right! Elder dancing ... ": Roman comedy cloak in action. Moskow: Publishing
house "GITIS" [in Russian].
Стаття надійшла до редакції 04.01.2016 р.

90

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2016
UDC 78.01-791.43.01

Ovsyannikova-Тrеll Aleksandra©
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Theoretical and Applied
Cultural Studies of Odessa National
A.V. Nezhdanova Academy of Music
alex1973@i.ua

FILM MUSIC IN THE WORKS OF CONTEMPORARY UKRAINIAN COMPOSERS
The purpose of the article. The research is related to the study of film music of contemporary Ukrainian composers. It is a specific genre layer in Ukrainian music culture of today. The author tries to define the problem field of cultural studies of film music of Ukrainian composers and identify some aspects of its understanding (film music as a sound
reality of culture, communicative function of music and sound image, etc.). Research methodology lies in the use of
comparative methodological principles as well as system and musical-historical methods. The above methodological
approach allows to study the applied (by its origin) composing sphere in perspective of representation of contemporary
culture and reveal national and cultural identity of film music of Ukrainian composers. The scientific novelty of this
study consists in the expansion of notions of the "secondary" field of Ukrainian composers’ works, which is a significant
part of our culture and often reflects the major trends of its development. "Music for Films" is a constant of the works of
Ukrainian authors, but this issue has not yet become the subject of a special scientific discussion. Conclusions. Film
music of Ukrainian composers of the second half of the XX century and today represents a specific phenomenon, characterized by heterogeneity of functional and stylistic manifestations. If, in some cases, music created for a film, is only a
special case of manifestation of the creative talent of the composer (as Boris Liatoshynsky, Miroslav Skoryk, Valentin
Silvestrov), in others – we are dealing with real experts in this area, whose works in their bulk are connected to the "production" of music for films (Vladimir Guba, Oleg Kiva).
Keywords: film music, composer, cinema, contemporary culture, music culture.
Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри
теоретичної і прикладної культурології Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової
Кіномузика у творчості сучасних українських композиторів
Мета статті. Дослідження пов'язане з вивченням кіномузики сучасних українських композиторів, яка
складає специфічний жанровий пласт в українській музичній культурі сучасності. Зроблено спробу окреслити
проблемне поле культурологічного дослідження кіномузики українських композиторів, визначити декілька аспектів
її розуміння (кіномузика як звукова реальність культури, комунікативна функція музично-звукового образу і т.п.).
Методологія дослідження полягає в застосуванні методологічних принципів компаративістики, системного та
музично-історичного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє досліджувати прикладну за своїм походженням сферу композиторської практики в ракурсі представництва сучасної культури, а також виявити національно-культурну самобутність кіномузики українських композиторів. Наукова новизна даної статті полягає у
розширенні уявлень про "другорядну" галузь творчості українських композиторів, яка є значною частиною культури сучасності і часто відображає провідні тенденції її розвитку. "Музика для кіно" є постійною величиною творчості
українських авторів, однак ця тема ще не стала предметом спеціального наукового обговорення. Висновки. Кіномузика українських композиторів другої половини XX століття і сучасності представляє специфічне явище, для
якого характерна неоднорідність функціональних та стильових проявів. Якщо в одних випадках, музика, створена
для фільму, є лише окремим випадком прояву творчого обдарування композитора (як у Бориса Лятошинського,
Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, наприклад), то в інших – ми маємо справу зі справжніми фахівцями в цій сфері, у яких основний масив творів пов'язаний саме з "виробництвом" музики для кіно (Володимир Губа,
Олег Кива).
Ключові слова: кіномузика, композитор, кінематограф, сучасна культура, музична культура.
Овсянникова-Трель Александра Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры
теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Киномузыка в творчестве современных украинских композиторов
Цель статьи. Исследование связано с изучением киномузыки современных украинских композиторов,
которая составляет специфический жанровый пласт в украинской музыкальной культуре современности. Сделана попытка очертить проблемное поле культурологического исследования киномузыки украинских композиторов,
определить некоторые аспекты её понимания (киномузыка как звуковая реальность культуры, коммуникативная
функция музыкально-звукового образа и т.п.). Методология исследования заключается в применении методологических принципов компаративистики, системного и музыкально-исторического методов. Указанный методологический подход позволяет исследовать прикладную по своему происхождению сферу композиторской практики
в ракурсе представительства современной культуры, а также выявить национально-культурную самобытность
киномузыки украинских композиторов. Научная новизна данной статьи заключается в расширении представлений о "второстепенной" отрасли творчества украинских композиторов, которая является значительной частью
культуры современности и часто отражает основные тенденции её развития. "Музыка для кино" является постоянной величиной творчества украинских авторов, однако эта тема еще не стала предметом специального научного обсуждения. Выводы. Киномузыка украинских композиторов второй половины XX века и современности
представляет специфическое явление, для которого характерна неоднородность функциональных и стилевых
проявлений. Если в одних случаях, музыка, созданная для фильма, является лишь частным случаем проявления
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творческого дарования композитора (как у Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова,
например), то в других – мы имеем дело с настоящими специалистами в этой сфере, у которых основной массив
произведений связан именно с "производством" музыки для кино (Владимир Губа, Олег Кива).
Ключевые слова: киномузыка, композитор, кинематограф, современная культура, музыкальная культура.

In the rich and diverse world of Ukrainian musical culture of the XX century, the professional composers’ art is of the utmost importance because it represents the national academic tradition. Our familiar
and traditional concepts of national identity and the originality of the Ukrainian music are inseparably connected with the names of such Ukrainian composers as Boris Liatoshynsky, Igor Shamo, Myroslav Skoryk,
Vladimir Guba, Valentin Silvestrov. Certainly, we are familiar primarily with the traditional genres of musical
art, constituting the basic and undoubtedly the most valuable part of the listed above composers’ creative
heritage like symphonies, operas, chamber music and choral works.
However, there is another, less serious form of musical creative work of almost each of these composers, which reveals another side of their talent. It is film music, or "film score", which is a kind of "applied
art" in music, and which can be characterized as a "constant value" of the Ukrainian composing practice of
the second half of the twentieth century and the present time. Ukrainian composers turn to this musical
genre rather frequently. However, this issue has not become a subject of scientific discussion yet (the articles covering issues of film music written by the Ukrainian authors are not numerous). One of the most interesting and considerable experience in this respect was an attempt of Ukrainian art critic Olga Litvinova to
describe Ukrainian cinema music. Her catalogue "Music in the Ukrainian cinema" was issued in 2009 in Kiev.
Litvinova listed all the authors who wrote music for films, shot at the Ukrainian film studios covering the period from silent movies to the present day.
Cinema is one of the most extensive layers of contemporary culture. This kind of art became an essential part of modern life. Thus, the film music can be of unquestionable relevance for research as an integral part of cinematic art, which is one of the most popular kinds of modern art.
The art of cinema is one of the youngest and most popular forms of artistic creativity in the twentieth
century culture, which due to its synthetic nature is in the "access zone" of mass cultural consciousness. Influencing on different receptors of our perception, cinema actualizes the eternal themes of human existence
in the "convenient" form. Contemporary researchers more and more often consider the art of cinema in the
light of impact and perception theory, discovering the specific functions of each of the constituent elements
of effect, produced by cinema. Therefore, musicians’ interest in musical component of the film is natural. This
interest includes cultural and musicological approaches to the analysis of a soundtrack, which carries certain
conceptual and semantic functions.
We know that such famous composers as L. Revutsky, V. Kosenko, Y. Meitus worked at the Ukrainian film studios. Boris Lyatoshinsky composed music for 14 motion pictures (such as "Karmelyuk", "Liberation", "Taras Shevchenko", "Grigory Skovoroda" etc.).
Composer Igor Shamo wrote music for nearly 30 feature, documentary and animated films. The
composer collaborated with many film directors, such as Vladimir Braun, Sergei Parajanov, Anatoly Slesarenko, Victor Ivchenko, Les Shvachko Timofey Levchuk. The most famous films with music written by
Shamo are "The Duma about Kovpak", "Flower on the rock" and "Andries" and "Shine, my star". The World
War II theme takes a significant place in his creative work. He wrote the ballads "The immortal garrison"
"There is a mound over the Volga," "The Ballad of Soldiers", "Front-line soldiers", "The Ballad of brotherhood", "Heroes of the city", "Recall friends." The songs about war also sound in many films, for which the
composer wrote music, e.g. "They were known only by sight," "Far from the Motherland", "Night before the
dawn", "From the Bug to the Vistula River," "The Ballad about Kovpak", "The Carpathians","The commander", "Rockets should not take off" and many others.
Myroslav Skorik is the author of the music for more than 40 films, among them "Shadows of Forgotten Ancestors" (director Sergei Parajanov, 1964), "Life-giving Water" (directed by Grigory Cohan), "Personal
life" (directed by Vladimir Dovgan), "The High Pass "(dir. Vladimir Denisenko) and others. The most famous
film music written by Skoryk is the well-known "Melody in a-moll" from the movie "The High Pass". The film
director, not sharing the interpretation of the film script, imposed by the Soviet censorship, asked Skoryk to
write the music for the film that could "tell" the audience something that was impossible to show. Initially, this
music was written for flute and piano, but later the composer made a transcription for violin and piano and a
version for violin and orchestra. "Melody in a-moll" is often used for commercial purposes without the author's permission. For example, it was used in a Russian-Ukrainian co-production, television series "A Milkmaid from Hatsapetovka" (2007).
Valentin Silvestrov wrote music for films too. This composer represents not only modern Ukrainian
music, but is also significant for European musical culture. Silvestrov’s works are studied well enough. However, in Ukraine his film music has not been the subject of a special study yet. The composer wrote music for
more than ten films, including "A Pushy Man", "Rooks", "The Garden of Gethsemane" (directed by Rostislav
Sinko) and "Time to Leave (dir. François Ozon).
V. Silvestrov worked with a famous European art-house film director Kira Muratova. In Muratova’s
films Silvestrov refers to the artistic principles of postmodern culture. Silvestrov wrote music for such films as
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"The Tuner" (2004) and "Chekhov's Motifs" (2002). His music as a constituting expressive-semantic element
of the so-called intellectual cinema is of a great cultural interest. Here the function of the film score is to create the completeness of audio-visual integrity, which is always complicated in Muratova’s films.
Composer Oleg Kiva (1947-2007) is also famous for his numerous experiments in the area of "applied" genre of film music. Having graduated from the Kiev Conservatory in 1971 (class of Miroslav Skorik),
he wrote not only ballets, chamber cantatas, concertos for piano and orchestra, symphonies, chamber and
choral works, but also music for feature films and television series. The most famous films with the music
written by Oleg Kiva are "Hearts of three" (based on the novel by Jack London, 1992), the Ukrainian-Swiss
film "Dead End" (1998), as well as the popular television series "The Countess de Monsoreau" (1997), "Kill
the snake", "The Doll", "Ashes of the phoenix". In total, Kiva wrote music for 36 films. Since the 1990s, writing music for "soap operas", so popular in modern mass culture, became the dominant tendency in his creative activity. Kiva mostly wrote music for films made by Russian directors, for example, Vladimir Popkov. Cooperation with this film director was a peculiar creative collaboration, as in most films directed by Popkov
Kiva’s music is used.
Another interesting personality who certainly deserves attention in the world of Ukrainian film music
is Vladimir Guba. He is a composer who, in fact, specialized in writing film music. It constituted the major part
of his creative work. Having graduated from the Kiev Conservatory in 1977, (he studied in the classes of Liatoshynsky and Shtogarenko), he worked as a music editor at the studio "Ukrkinohronika". Guba is the author
of music for more than forty films (both fiction and documentary as well as animated films). The most famous
of them are "Olesya", "Zakhar Berkut", "Kashtanka" (1970s), "Tomorrow Begins Today" (1983), "More Than
Love" (2010), the animated films "Bright personality" and "Disposable eternity" (2000s). At the present time,
the composer is an honorary member of The Ukrainian Association of Cinematographers, as well as the
Creative Union "Cinematography of the Slavic peoples."
Music written by a famous young Ukrainian composer Alexander Shchetinsky (b. 1960) also can be
referred to the cinematographic art. In the late 1980s, he was one of the organizers of contemporary chamber music festivals in Ukraine and Russia. Shchetinsky is the author of the music for two films made by a
young Ukrainian director Igor Podolchak, who nowadays represents a line of experimental cinema in
Ukraine. The film "Las Meninas" (2008) was the first Ukrainian project, which took part in the Rotterdam Film
Festival in 2008. Later, this film was presented at over 27 international film festivals. Rejecting the linear plot
development, the director seems to draw the audience into a strange atmosphere of the film. Here he suggests to the viewer the role of "an invisible observer", devoid of any deliberate aim to perceive what is happening. Thus, the audience at some point stops feeling the line between self-reflection and the reflection of
the film characters. Exactly in this point of "blurring of lines", the association between the film and the painting by Diego Velazquez with the same title becomes apparent. Since the main character of the film (Mother)
is a former cellist and her Son learned to play the piano when he was a child, much of the music was written
specifically for these instruments. Without completely discarding the traditional use of background music in
the film, the director and the composer focused attention on its independent role. Music in this case is like a
counterpoint to the video. In many scenes, the music comes to the forefront. It is connected to the noises,
both natural and artificially created, mounted on musical principles. Therefore, the entire music score of the
film can be regarded as an integral sound installation. For the 15-minute film scene which does not contain a
single word, representing Son’s memories and delirium, Shchetinsky created Sonata for Cello and Piano. It
is an independent composition, which can be performed separately from the film. Stylistic music palette is
rather multifarious, as well as multi-dimensional semantic structure of the film. The music contains baroque,
classical and late-Romantic allusions, multiple serialism and sonoristics. However, the composer claims that
he avoids the collage combination of different styles but makes an effort to integrate and synthesize them.
In the film "Delirium" (2012), the director and the composer had originally planned to use Dies Irae
(Day of Wrath) as a part of the Catholic Mass. Therefore, he wrote six complete instrumental parts, named
after the sections of the Latin text of the Mass respectively: Dies Irae, Quantus tremor, Mors stupebit, Ingemisco, Tubamirum and Lacrimosa. At the same time, Shchetinsky confined himself to symphony orchestra, without using either text or vocals. Due to avant-garde stylistic means the music did not illustrate directly
what was happening on the screen. In addition, the use of the names of the Mass parts appeals to the principles of surrealism and thus makes the aesthetics of the film completely developed. However, in the process
of work the authors decided to use only two musical pieces – Mors stupebit at the beginning of the film
(opening credits) and Dies irae at the end. During the film, we do not hear music. The only exception is a
prayer, the recitation of the priest, where the text of Dies irae is used (the composer himself was involved in
dubbing of this episode). Due to this, the initial and the final musical fragments have acquired an additional
dramatic importance. The music at the beginning performs the function of tuning on the appropriate aesthetic
"wave", and the final sounds like a semantic generalization. At the same time, the prayer of the Priest specifies this range of the problems.
Thus, we can come to the conclusion that film music takes a very important place in the works of
Ukrainian composers of the second half of the XX century and the present time. In some cases, film music is
only a particular manifestation of composer’s creative talent, for example, Boris Lyatoshinsky, Miroslav
Skorik and Valentin Silvestrov. In the others, we are dealing with real professionals in this field. Most of their
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works are connected with the "production" of music for the cinema, and the examples are Vladimir Guba and
Oleg Kiva. The term "production" is used here deliberately because an abundance of music for the TV series, for example, Oleg Kiva’s works, shows the relevance of Ukrainian composers' practice to the cultural
context of our time. In this sense, we should mention the interaction of the creative personality of the composer, brought up on classical music tradition, with popular genre of cinema. One more interesting aspect of
the study of film music written by Ukrainian composers is the influence of national traditions of directors, with
whom they collaborated. The films mentioned above can be a proving example that Ukrainian composers
wrote music for film directors, representatives of different national traditions, such as Russian, Georgian
(Sergei Paradjanov), French (François Ozon) and Ukrainian.
The problem of Ukrainian film music in stylistic aspect of modern cinema can be a completely separate subject of research. The music written by Valentin Silvestrov and Alexander Shchetynsky to the films
directed by Kira Muratova and Igor Podolchik is a good example of it. Problems of studying film music can be
extended in other directions, as this area of composing in Ukraine is represented quite well. We have only
tried to give some outlines of this phenomenon, which can be of great interest for the contemporary Ukrainian culture study.
Стаття надійшла до редакції 23.01.2016 р.
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РЕКЛАМНІ ВІДЕОРОЛИКИ ЯК ВИД АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Мета роботи. Дослідження присвячене телевізійній рекламі як особливому виду аудіовізуальної продукції.
В центрі уваги автора статті – аудіовізуальні рекламні відеоролики, їх класифікація та специфіка мистецтва створення. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів спостереження, аналізу та теоретичного узагальнення
даних практичної діяльності в галузі аудіовізуального мистецтва. Зокрема, телебачення – одного з засобів
візуалізації рекламних відеороликів та найбільш ефективних методів звернення до споживача. Завдяки поєднанню
звуку та зображення, спрямованій дії на глядача телебачення надає більші можливості ефективно впливати на споживача за короткий проміжок часу протягом перегляду різноманітних телепередач. Наукова новизна. Досліджено
рекламні аудіовізуальні твори як культурний продукт сучасної України. Проаналізовано мистецтво створення
аудіовізуального рекламного ролика та розглянуті різновиди аудіовізуальних рекламних творів. Висновки. Сучасна
економіка та суспільство не можуть існувати без реклами. Відеорекламу до недавніх часів не вважали предметом
наукового дослідження, оскільки не вбачали в ній ознак культурної продукції. Відеоролики – це новий вид
аудіовізуальної мистецької продукції – аудіовізуальний міні-твір, короткометражний фільм, у якому стисло та
зрозуміло передається суть рекламного повідомлення. Автор доводить, що розробка реклами перетворюється на
творчість, а рекламні відеоролики – на маленькі шедеври аудіовізуального мистецтва.
Ключові слова: реклама, рекламні відеоролики, відеокліпи, аудіовізуальний продукт.
Заря Светлана Валериевна, старший преподаватель кафедры эстрадного исполнительства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Рекламные видеоролики как вид аудиовизуальной продукции
Цель работы. Исследование посвящено телевизионной рекламе как особому виду аудиовизуальной
продукции. В центре внимания автора статьи – аудиовизуальные рекламные видеоролики, их классификация и
специфика искусства создания. Методология исследования заключается в применении методов наблюдения,
анализа и теоретического обобщения данных практической деятельности в области аудиовизуального искусства.
В частности, телевидения – одного из средств визуализации рекламных видеороликов и наиболее эффективного
метода обращения к потребителю. Благодаря сочетанию звука и изображения, направленного действия на зрителя телевидение предоставляет большие возможности эффективно воздействовать на потребителя за короткий
промежуток времени в течении просмотра разнообразных телепередач. Научная новизна. Исследованы рекламные аудиовизуальные произведения как культурный продукт современной Украины. Проанализировано искусство создания аудиовизуального рекламного ролика и рассмотрены разновидности аудиовизуальных рекламных произведений. Выводы. Современная экономика и общество не могут существовать без рекламы.
Видеорекламу до недавних времен не считали предметом научного исследования, поскольку не видели в ней
признаков культурной продукции. Видеоролики – это новый вид аудиовизуальной художественной продукции –
аудиовизуальное мини-произведение, короткометражный фильм, в котором кратко и понятно передается суть
рекламного сообщения. Автор доказывает, что разработка рекламы превращается в творчество, а рекламные
видеоролики – на маленькие шедевры аудиовизуального искусства.
Ключевые слова: реклама, рекламные видеоролики, видеоклипы, аудиовизуальная продукция.
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Advertising video as a kind of audio-visual production
The purpose of the work. The study focuses on television advertising as a special form of audio-visual products. The author studies audio-visual promotional videos, their classification and the specificity of their creation process.
The methodology of research consists in using methods of observation, analysis and theoretical generalization of the
data on the practical activity in the field of audio-visual art. In particular, television is one of the renderers of commercials
and the most effective methods of address to a consumer. Through a combination of sound and image with directional
effect on the viewer, the television provides great opportunities to influence a consumer effectively in a short period of
time during the viewing of various television programs. Scientific novelty. The research has studied Ukrainian advertising audio-visual works as cultural product of modern Ukraine. It has analysed the art of creating of audio-visual commercials and has revised the variety of audio-visual advertising pieces. Conclusions. Modern economy and society cannot
exist without advertising. Video advertising was not considered the subject of scientific studies until recently, because
they did not see any signs of a cultural product in it. The video is a new kind of artistic audio-visual production – an audio-visual mini-masterpiece, a short film, which briefly and clearly transmits the main point of advertising message. The
author proves that the process of advertising development is turning into an art form, and promotional videos – into little
masterpieces of audio-visual art.
Keywords: advertising, promotional videos, videos, audio-visual products.

Актуальність теми важко переоцінити, адже сучасна економіка та суспільство загалом не можуть існувати без реклами. Як відомо, реклама виникла дуже давно, а з появою аудіовізуальних
засобів інформації заполонила й телевізійний простір. Вона стимулює попит, спонукає купувати все
нові й нові товари, маніпулює свідомістю споживача, намагається запам'ятатись йому та створити позитивний імідж компанії, тим самим впливаючи на світову економіку. Згадаймо і про соціальну роль
реклами, яка апелює до найкращих людських почуттів: це і кохання, і сімейні цінності; це нагадування
про те, що необхідно берегти природу й одне одного, поважати рідну землю та людей, що на ній проживають. При цьому відбувається дійство, яке розгортає рекламне звернення та пропонує форми
споживання товару, що рекламується. Отже, розробка реклами перетворюється на творчість, а рекламні відеоролики – на маленькі шедеври аудіовізуального мистецтва.
Мистецтвознавець Т. В. Архіпова у своїй дисертаційній роботі "Розвиток ринку телевізійної
реклами в Україні" зазначає: "Телебачення є одним із найвагоміших засобів поширення інформації,
оскільки має найбільший потенціал та одночасно поєднує: зображення, звук, рух, колір, текст, рекламну аргументацію, можливість "широкого і вузького мовлення", що сприяє досягненню максимальної
ефективності рекламного звернення рекламодавця" [2, 18-19].
Перевага телереклами полягає в тому, що вона впливає на глядача у звичній, домашній
обстановці. Використовуючи звук та образ, телебачення за той самий час передає більше інформації,
ніж, наприклад, друковані засоби (газети, журнали, плакат) або радіо. Л. М. Хромов стверджував, що
"дієвість телереклами підвищується також при багаторазовому показі одного й того самого рекламного матеріалу" [7, 78].
Рекламні відеоролики – це зазвичай ніби маленькі фільми. Перший вітчизняний відеоролик
було знято 1939 року на мелодію пісні "Пароплав" у виконанні Леоніда Утьосова.
Відеоролик – це короткий аудіовізуальний твір, в основі якого рекламне повідомлення (рекламне слово), створене на підставі синтезу аудіо- та відеоряду.
Поняття "відеокліп" з’явилося не так давно. В одному зі словників його трактують так:
"Відеокліп – телевізійна художня інтерпретація естрадної, поп- чи рок-пісні, як правило, із застосуванням "дробового" монтажу і спеціальних ефектів. Використовується зокрема в рекламних цілях" [5].
Відеокліпи поділяють на оригінальні, анімаційні (з додаванням мультиплікації), комбіновані,
сюжетні, документальні та фільмові (уривки з фільмів). Вони можуть бути різними: гумористичними,
актуальними, драматичними (якщо це соціальні ролики), музичними, розважальними, повчальними та
пізнавальними.
Науковець Н. О. Анашкіна зазначала, що "своїм корінням телевізійна реклама спирається на
кінематограф" [1, 3]. Відеоролик можна зняти на відеоплівку, кіноплівку чи на цифру. Відео створює
ефект присутності, а кіноплівку використовують для ефекту відстороненості. Глядач, який звик до
телевізійних репортажів, сприймає відеоматеріал як таке, що відбувається в реальності, тобто "тут і
зараз". На підставі цього відбувається вибір між кіно та відеозйомкою для створення реклами.
Кіно від відео відрізняється, насамперед, різкістю (у кіно більш м’яка картинка), контрастністю,
частотою кадрів. Кіноплівка дозволяє отримувати меншу глибину різкості, ніж відеоплівка.
Для створення рекламного ролика потрібне, звичайно, замовлення режисеру на створення
рекламної кампанії. Потім необхідно вибудувати свою концепцію створення відеокліпу. Для початку слід
обов’язково ознайомитися із запропонованим товаром, потім його дослідити: оцінити переваги, користь
рекламного продукту тощо. Ідея – це основа ролика. Без гарної ідеї не варто сподіватися на очікуваний
результат. Спочатку ідея – потім відеоряд. Головне для ідеї – окреслити правильну мету. Наступні етапи –
літературний сценарій, підбір місця зйомки й акторів (іноді головним персонажем є запропонований товар).
Кожний літературний сценарій будується за законами драматургії, як драматичний твір, тобто
експозиція, зав'язка, розвиток дій, кульмінація та розв'язка. Але в драматичному творі дається набага-
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то більше часу, тому в рекламних відеокліпах можуть бути невеликі зміни. У рекламних роликах зазвичай літературний сценарій будується за схемою: експозиція, зав'язка та висновки. В експозиції
відбувається знайомство із ситуацією, у зав'язці наростає конфлікт, який отримує логічну розв’язку.
Наприклад, така рекламна тема, як "бруд на улюблених речах", завершується словами: "«Гала» – все
випралось!" Потім іде висновок: частіше за все диктор зачитує рекламний текст. Далі може звучати
рекламний слоган, який можуть розспівувати на зразок: "Відмінний результат без переплат!".
Розв’язка в рекламі – це "Pack Short". "Пекшот – це фінальний план рекламного ролика. Наприклад, якщо після відзнятого ігрового ролика на екрані з'являється анімований крупний план упаковки, стилізований логотип і слоган компанії, це і є пекшот" [4]. У "Pack Short" ми бачимо асортимент
продукту, його назву, часто супроводжувану слоганом.
Слоган – це "рекламне гасло, чітке, зрозуміле і лаконічне формулювання основної теми рекламного звернення. Фірмове гасло визначає характерні унікальні особливості діяльності рекламодавця і є елементом фірмового стилю" [4]. Слоган – головний вислів-фраза рекламного продукту. Музичний слоган – коротке мовно-музичне рекламне гасло.
Коли обрано ідею та створено літературний сценарій, починається головне – утілення
візуального рішення в життя. Спочатку художник створює розкадровку – серію ескізів, які зображують
головні плани реклами.
Рекламні відеокліпи мають бути цікавими, приємними, доцільними, залишати гарне враження
після перегляду. Глядач повинен почуватися після сприйняття реклами так, ніби він щойно подивився
свій улюблений фільм. Тоді й рекламована продукція буде мати попит. Коли нам не буде подобатись
рекламний відеоролик, ми ніколи не купимо в магазині товар, про який дізналися з реклами.
Хронометраж рекламного ролика – не більше 30 секунд. Інколи сценарій фільму набагато
легше написати, ніж сценарій реклами. За дуже короткий час треба довести ідею до глядача. Зазвичай рекламні ролики роблять хронометражем на 15 і 30 секунд – це мала та розширена версія. Якщо
відеоролик постійно крутиться на телебаченні, якщо він вирізняється від інших і створений
професійно, то обов’язково знайде свого глядача, а товар – потенційного покупця.
Перші відеоролики спочатку мали вигляд різкої зміни кадрів, пізніше в кліпах почала
домінувати сюжетна лінія.
Рекламні ролики диктують моду нашого часу, впливають на світогляд пересічного громадянина. Для створення рекламних відеороликів запрошують цілу команду – це режисери, дизайнери, маркетологи, психологи, гримери, стилісти, сценаристи, фотографи, художники та багато інших.
У наш час дуже важливою є соціальна роль реклами. Прикладів таких роликів ми знайдемо багато: ролик "Укртелеком" (підтримай ближнього), ТМ "Яготинське" для родини, "Київстар" (дзвінки за
кордон, хлопчик дзвонить мамі, яка працює за кордоном), ТМ "Ахмад", ТМ "Селянське", такі
патріотичні ролики, як "Патріоти", "Україна, загартована болем" та багато інших.
Особливої уваги потребують ролики, адресовані молодіжній аудиторії, які "краще будувати за
принципом мікрофільму, де є сюжет із зав’язкою, основною частиною та обов’язковою розв’язкою.
Оскільки молоді люди часто ідентифікують себе з персонажами телепередач і рекламних роликів, тому важливо, щоб герої телереклами не демонстрували негативних форм поведінки" [8, 7].
Коли ми бачимо по телебаченню рекламний кліп, у якому люди готують смачну їжу або використовують якийсь миючий засіб, що може перетворити нашу квартиру майже на нову ("Все чисто –
бездоганно чисто!"), чи коли переглядаємо рекламу "Баунті – райська насолода", нам дуже хочеться
теж опинитися "на райському острові".
О. Феофанов стверджував: "Хороша реклама – це маленький витвір мистецтва. І невипадково
в різних країнах проводяться конкурси рекламної продукції. Звичайно, далеко не всі рекламні ролики є
творами мистецтва. Хотілося б, щоб наша реклама збагачувала нашу культуру" [6].
Інколи зустрічаються реклами, які дуже подобаються і викликають позитивні емоції або просто
сміх. Гумор у рекламі – це також крок до успіху. Але його в рекламі треба подавати дуже тонко, щоб
нікого не образити. Не всім сценаристам це до снаги. Смішні ролики краще запам’ятовуються. Яскравий, гумористичний рекламний ролик вийшов нещодавно на телебаченні ТМ "Клуб сиру" для "Дитячого сиру". Випустило цей ролик агентство "Provid", режисер ролика Я. Чеважевський, оператор
О. Хорошко. У цьому кліпі зовсім немає тексту, лише звучить гарна пісня, і велика дитина, на свій день
народження у 48 років їсть саме цей сир. Музичним фоном протягом усієї реклами є пісня "You are my
destiny", що в перекладі означає "Ти моя доля". Головна актриса, яка грає маму, – О. Чечельницька.
Вона чудова вокалістка, проте знайшла себе в акторській професії. Рекламу хочеться переглядати й
знаходити все нові та нові деталі.
Іноді ролик в ефірі не показують спочатку до кінця, а беруть якийсь фрагмент ролика, а потім
дають адресу на "YouTube" для перегляду повної реклами. Таку новизну в рекламі позитивно
сприймає глядач. Багато людей обов’язково зайдуть на запропонований сайт переглянути ролик. Ідея
актуальна та цікава.
Відеоролики поділяють на такі види:
1. Псевдонауковий. У таких відеороликах посилаються на думку учених, які нібито дослідили
рекламований товар і після цього його рекомендують. Це реклами шампунів, кремів, лікарських
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препаратів, зубних паст тощо. У відеороликах головною є наукова основа. Як, наприклад, рекламні
ролики: "Mr.Muscle" – "Сила науки для чистоти", крем для рук "Бархатні ручки", мило для інтимної
гігієни "Лактацид", крем від зморщок "Garnier", шампунь "Чиста лінія", ТМ "Zibert".
2. Операторський. Головна робота в цих роликах – операторська. Завданням оператора є
ефектно продемонструвати товар. Частіше за все запрошують закордонних спеціалістів. Такі кадри
дорого коштують. При створенні роликів об’єднують натуральні зйомки та засоби комп'ютерної
графіки. Прикладами можуть бути рекламні ролики ТМ "Росава", оператором якого був К. Ніколайсен
(шини для мокрих доріг); ТМ "Перепілка", оператор Joel Cartier; "Квас Тарас Білий" – оператор Janis
Eglitis.
3. Репортажний. Інколи, щоб не створювати ігровий відеоролик, достатньо репортажного ролика чи короткої заставки. Глядач дивиться інформаційний текст і відеоряд, що його супроводжує. Це
натуральні зйомки. Реклама "Цельсій" (ракета "Цельсій" виходить на Орбіту), ТМ "Львівське" (серія
роликів про народні свята), серія роликів "Альфа банку".
4. Постановочний. Це відеоролики, у яких має обов’язково бути сценарій і якась інтрига. До їх
продукування залучають акторів, а також використовують комп’ютерну графіку. ТМ "Бащинський"
(Філейні сосиски), серія роликів "ОЛХ" (Продається все), патріотична серія "Повертайтесь живими".
5. Просте оголошення (інформаційна реклама). Це досить недорогий рекламний ролик, який
відрізняється від творчої реклами. Наприклад, відкриття будівельного гіпермаркету "Епіцентр".
6. Демонстрація. Рекламні товари демонструють різними способами: під час використання, до
та після випробування, у порівнянні з іншими засобами (наприклад, реклама пральних порошків). Головне, щоб такі ролики були цікавими та зрозумілими.
7. Свідоцтво. У таких роликах можуть брати участь як видатні люди, так і звичайні. Головне –
переконати людей повірити в рекламований товар. Наприклад, реклама зубної пасти "Colgate".
8. Жанрові сценки. Це сценки, у яких беруть участь актори. Прикладом можуть слугувати
рекламні ролики ТМ "Клуб сиру", "Дитячий сир", "Київстар" (за участю І. Розанової).
9. Спосіб життя. У таких телевізійних відеороликах показують людей зі своїм стилем життя.
Наприклад, ролики ТМ "Світоч", "Мівіна", "Nescafe".
10. Анімаційні. Анімація може бути мальованою, ляльковою, за допомогою комп’ютерної
графіки та навіть із використанням лазерної техніки. У таких роликах використовують намальованих
героїв або комп’ютерних, як, наприклад, реклами "Живчик", "Кіндер", "Геролакт". Такі реклами коштують набагато дешевше та зроблені для дітей.
11. Ролики-серіали. У межах однієї рекламної кампанії можуть демонструвати серію пов'язаних
між собою роликів. Найбільш відомі рекламні серіали – "Альфа-банк", пральний порошок "Гала",
лікарський засіб "Мезим" та ін. Серед сучасних рекламних серіалів можна виділити рекламу соку "Садочок", шоколаду "Світоч", порошку "Tide", миючого засобу "Містер Мускул", "Ваніш" та ін.
Щоб реклама краще запам’ятовувалась, використовують різні засоби: вдало підібраний музичний фон, цікавий сюжет, оригінальний зміст, талановиті актори, диктори, красиві люди, діти, чудова
природа, незвичайні кольори, технічні можливості у зйомках та монтажу й ін.
М. В. Маслова наголошує: "Творчість – це свідома діяльність, у процесі якої розробляються і
застосовуються оригінальні ідеї та рішення. Рекламний ролик, який являє собою своєрідний симбіоз
мистецтва і комерції, у якому доцільно співвідноситься естетика і прагматика, може не тільки ефективно працювати, але й приносити задоволення від його перегляду" [3, 10].
Багато режисерів світу займалися зйомками рекламних роликів. Це А. Кончаловський, Д. Камерон, Л. Бессон, К. Лелюш та ін. Майже всі вони починали з реклами.
Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що телевізійна реклама, безумовно, є
потужним суспільним і культурним механізмом впливу на масову аудиторію. Сучасна економіка та
суспільство не можуть існувати без реклами. Як культурний феномен вона відіграє важливу роль для
збереження національної культури та традицій. Відеоролики – це новий вид аудіовізуальної
мистецької продукції. Автор доводить, що розробка реклами перетворюється на творчість, а рекламні
відеоролики – на аудіовізуальні твори.
Література
1. Анашкина Н. А. Режиссура телевизионной рекламы / Н. А. Анашкина. – М.,: Юнити-Дана, 2008. – 144 с.
2. Архіпова Т. В. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні : дис. ... канд. наук: 08.06.01 / Т. В.
Архіпова, 2004. – 43с.
3. Маслова М. В. Телевизионная реклама в России как социокультурный феномен : автореф. дисс. ...
канд. культурологии: спец. 24.00.01 "Теория и история культуры" / Маслова Мария Валерьевна ; [Моск. гос. ун-т
культуры и искусств]. - М., 2009. – 125 с.
4.
Словарь
для начинающего рекламиста [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://yareklamist.ru/stati/kreativnaja-reklama/slovar-dlja-nachinayushego-reklamista.html.
5. Толковый словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tolkslovar.ru/v3173.html
6. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России [Електронний ресурс] / Феофанов О. – Режим доступу: http://polbu.ru/feofanov_advert/ch03_all.html.

97

Мистецтвознавство
7. Хромов Л. Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика : настольная книга делового человека – менеджера и бизнесмена / Л. Н. Хромов. – П., 2004. – 78 с.
8. Шмига Ю. І. Ефективність телереклами в Україні : автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.00.08 /
Шмига Ю. І. – К., 2006. – 20 c.
References
1. Anashkina N.A. (2008). Directing television commercials. Moscow: Iuniti-dana [in Russian].
2. Arkhipova T.V. (2004). The development of the television advertising market in Ukraine. Extended abstract
of candidate's thesis. Kyiv: [in Ukrainian].
3. Maslova M.V. (2009). Television advertising in Russia as a sociocultural phenomenon. Extended abstract of
candidate's thesis. Moscow: [in Russian].
4. Dictionary for the novice advertiser. Retrieved from http://yareklamist.ru/stati/kreativnaja-reklama/slovar-dljanachinayushego-reklamista.html [in Russian].
5. Dictionary. Retrieved from http:// tolkslovar.ru/v3173.html [in Russian].
6. Feofanov O. Advertising: new technologies in Russia. Retrieved from http://polbu.ru/feofanov_advert/
ch03_all.html [in Russian].
7. Khromov L.N. Promotional activities: art, theory, practice: Handbook of business man Manager and businessman. Petrazavodsk: [in Russian].
8. Shmyha Iu.I. (2006). The effectiveness of TV advertising in Ukraine. Extended abstract of candidate's thesis.
Kyiv: [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 15.02.2016 р.

UDC 782.1:78,01 (450) "17"

Lіu Bing©
a graduate student of the
Kharkiv State Academy of Culture

THE CONFLICT OF EMOTION AND DUTY
IN THE INTONATION DRAMA LES DANAIDES BY A. SALIERI
The research defines the peculiarities of embodiment of the conflict of emotion and duty in the intonation drama
of Les Danaides by A. Salieri. With the purpose to cover the topic, the author uses the structural-functional method, intended for the study of compositional-dramatic aspect of the opera of the Italian composer, whose artistic works unreasonably had been fallen into oblivion. The study of the opera Les Danaides, which ranges among the masterpieces of the
ingenious Master, helps to make the following conclusion – the Salieri’s invention is prophetic for the future opera history.
The main theme is based on the conflict of emotion and duty. The main idea of the central core of meaning of the opera
is developed. It consists in antagonism of two antinomic mentality systems, one of which is formed by incompatible with
the idea of duty revenge, barbarity, cruelty, oath-breaking, when the other one – self-giving love within marriage, having
a value of sacred duty. Originality of interpretation of the conflict of emotion and duty consists in identification of selfgiving love with duty. Solution to the main conflict of the age of Enlightenment shows: A. Salieri predicted its romantic
interpretation, where emotions dominate duty, seems like love wins the rule of fate. The study shows that the composer
not only embodied progressive interpretations of the genre developed by Gluck who had already finished his career and
Mozart rising fast to the opera Olympus but predicted the future opera innovations. In the 80th of the XVIII century,
A. Salieri as well as V.A. Mozart succeeded the ideas of Gluck reform. But he did not so much imitate him as interpreted
the innovative achievements of his predecessor and brought out his individuality. Relationship between heroic and lyric
dramas of Salieri’s opera helps to reveal the main conflict of the age of Enlightenment – collision of the ideal and the
fatal. The study of peculiarities of the development of the conflict of emotion and duty in the intonation drama Les
Danaides and finding of intonemas-symbols thanks to which the semantization of opera drama takes place (in particular
intonema of fate, emotional trembling, fury and bond of love) promote the determination of historic role of A. Salieri in the
process of the development of not only music drama of the age of Enlightenment but of future opera.
Keywords: intonema, the ideal, the fatal, symbols, the drama.
Лю Бінь, аспірантка Харківської державної академії культури
Конфлікт почуття та обов’язку в інтонаційній драматургії опери А. Сальєрі "Данаїди"
Встановлено особливості втілення конфлікту почуття та обов'язку в інтонаційній драматургії опери
А. Сальєрі "Данаїди". З метою розкриття теми дослідження використаний структурно-функціональний метод
аналізу, призначений для вивчення композиційно-драматургічних основ опери італійського композитора, творча
спадщина якого довгий період часу безпідставно перебувала в забутті. Аналіз опери "Данаїди", що відноситься до
числа шедеврів геніального Майстра, сприяє обґрунтуванню висновку, що відкриття А. Сальєрі є пророчими в
історії опери майбутнього. Головний зміст твору оснований на розкритті конфлікту почуття та обов’язку. Розкрито
сутність центральної теми опери, яка полягає у протидії двох антиномічних систем світосприйняття, одну з яких
утворюють несумісні з ідеєю обов’язку помста, варварство, жорстокість, порушення клятви, тоді як іншу – жертовна любов у шлюбі, яка набуває значення святого обов'язку. Своєрідність інтерпретації конфлікту почуття і обов'язку полягає в ідентифікації жертовної любові із обов'язком. Рішення головного конфлікту доби Просвітництва
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свідчить: А. Сальєрі передбачив його романтичне трактування, згідно з яким почуття панує над обов’язком,
подібно до того, як любов перемагає владу фатуму. Аналіз показав, що композитор не тільки втілив прогресивні
трактування жанру, які сформувалися в творчості К. В. Глюка, чия кар'єра вже була завершена, і В. А. Моцарта,
який стрімко виходив до вершин оперного Олімпу, а й передбачив оперні новації майбутнього. А. Сальєрі, як і
В. А. Моцарт, в 80-ті роки XVIII століття, успадкував ідеї глюківської реформи. Однак виступив не стільки у ролі
скромного наслідувача, скільки творчо переломив новаторські здобутки попередника та розкрив власну художню
індивідуальність. Взаємодія драм героїко-трагічного і ліричного змісту в опері А. Сальєрі сприяє розкриттю визначального конфлікту століття Просвітництва – зіткнення ідеального та фатального. Вивчення особливостей розгортання конфлікту почуття та обов'язку в інтонаційній драматургії "Данаїди", знаходження інтонем-символів, завдяки яким відбувається семантизація оперної драматургії (зокрема, інтонем фатуму, душевного тремтіння, люті,
любовних зв'язків) сприяє встановленню історичної ролі А.Сальєрі в процесі розвитку не тільки музичної драми
епохи Просвітництва, а й опери майбутнього.
Ключові слова: інтонема, ідеальне, фатальне, символи, драматургія.
Лю Бинь, аспирантка Харьковской государственной академии культуры
Конфликт чувства и долга в интонационной драматургии оперы А. Сальери "Данаиды"
Установлены особенности воплощения конфликта чувства и долга в интонационной драматургии оперы
А. Сальери "Данаиды". С целью раскрытия темы исследования использован структурно-функциональный метод
анализа, предназначенный для изучения композиционно-драматургических основ оперы итальянского композитора, творческое наследие которого долгий период времени безосновательно находилось в забвении. Анализ
оперы "Данаиды", которая относится к числу шедевров гениального Мастера, способствует обоснованному выводу – открытие А. Сальери является пророческим в истории оперы будущего. Главное содержание произведения основано на раскрытии конфликта чувства и долга. Раскрыта сущность центральной темы оперы, сущность
которой заключается в противодействии двух антиномических систем мировосприятия, одну из которых образуют несовместимые с идеей долга месть, варварство, жестокость, нарушение клятвы, тогда как другая – жертвенная любовь в браке, принявшая значение святой обязанности. Своеобразие интерпретации конфликта чувства и
долга заключается в идентификации жертвенной любви с обязанностью. Решение главного конфликта эпохи
Просвещения свидетельствует: А. Сальери предсказал его романтическую трактовку, согласно которой чувства
господствуют над обязанностью, вроде того, как любовь побеждает власть рока. Анализ показал, что композитор
не только воплотил прогрессивные трактовки жанра, которые сформировались в творчестве К. В. Глюка, чья
карьера уже была завершена, и В. А. Моцарта, стремительно восходящего к вершинам оперного Олимпа, но и
предсказал оперные новации будущего. А. Сальери, как и В. А. Моцарт в 80-е годы XVIII века, унаследовал идеи
глюковской реформы. Однако выступил не столько в роли скромного подражателя, сколько творчески переломил
новаторские достижения предшественника и раскрыл свою индивидуальность. Взаимодействие драм героикогероического и лирического содержания в опере А. Сальери способствует раскрытию определяющего конфликта
века Просвещения – столкновение идеального и фатального. Изучение особенностей развития конфликта чувства и долга в интонационной драматургии "Данаид", нахождение интонем-символов, благодаря которым происходит семантизация оперной драматургии (в частности, интонем рока, душевной дрожи, ярости, любовных уз) способствует установлению исторической роли А. Сальери в процессе развития не только музыкальной драмы
эпохи Просвещения, но и оперы будущего.
Ключевые слова: интонема, идеальное, фатальное, символы, драматургия.

The rationale for the study. The study of the operatic works by A. Salieri is one of the most topical
tasks of the musical science of today. The tragic fate of the legacy of the outstanding composer of the last
third of the 18th century, whose works had played a highly important historic and artistic role in the context of
the formation of the ideals of the era, being an example of perfection for his great contemporaries and descendants, was defined by the lack of attention of scholars and artists for a long time. Putting the historical
record with regard to the personality and works of A. Salieri straight is associated with the problematic study
of the works penned by him. The works of significant historic and artistic potential still remaining unrevealed
and out of demand both in music science and performing art include Les Danaïdes, which, according to
M. Dietz, became "one of Salieri’s best operas, on a par with Tarare" [5, 230 – 231]. Writtenin1784 based on
the libretto by an associate of Gluck’s opera reform Ranieride’ Calzabigi, originally intended for "Chevalier
Gluck", the opera by W.A. Mozart’s rival was an example of the interaction of the reformist concept of "the
Knight of the Golden Spur Order" (in Les Danaïdes, as Ye. Braudo points out, Antonio Salieri showed himself "a totally worthy student of Gluck" [1, 105]) and those insights into the world of the opera to come that its
author had had. One of the groundbreaking insights is the interaction of the genre features of heroic-tragic
and lyrical drama embodied on the scale of French lyrical tragedy. The interaction of heroic-tragic and lyrical
drama in A. Salieri’s opera contributes to the elaboration of the key conflict of the Age of Enlightenment– that
of emotion and duty. The study of the peculiarities of the development of the conflict emotion and duty in the
intonation drama of Les Danaïdes contributes to establishing the historic role of A. Salieri in the formation
process of not only the opera of the Age of Enlightenment, but also the opera to come, which is also a topical
task of modern music science.
The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the embodiment of the conflict of emotion
and duty in the intonation drama of Les Danaïdes by A. Salieri.
The object of the study is the intonation drama of Les Danaïdes by A. Salieri.
The subject of the study is the conflict of emotion and duty in the intonation drama Les Danaïdes by
A. Salieri.
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The distinctive feature of the drama of Les Danaïdes by A. Salieri, written on the model of French
lyrical tragedy, is the interaction of the genre features of heroic-tragic and lyrical drama types. The depth of
the mutual penetration of the genre features specified is evidenced, in particular, by the fact that such characters as Hypermnestre and Lyncée represent the lyrical and heroic-tragic genre spheres of opera to a
greater or lesser extent. At the same time, the dominating role in this couple in terms of participation in the
development of the conflict of emotion and duty belongs to Hypermnestre, whereas the passive function
mostly belongs to Lyncée. The father of the Danaids, King Danaüs, is also immediately involved in the development of the conflict of emotion and duty: his belonging to the unfolding of the conflict of emotion and
duty is indisputable from the very beginning of the opera (the scene of the oath to Juno from Act 1), in the
scenes of the spiritual battle with Hypermnestre, who defends the idea of friendship between feuding kings
and prevents the slaughter of Lyncée, to whom she swore an oath of marital fidelity.
The intonation drama of Les Danaïdes by A. Salieri is symbolized and semanticized.
The interaction of the traditional features inherent in the operatic exposition of the idyllic action and
the prototypes of the upcoming tragedy that interrupt its unfolding is characteristic of Scene 1of Act 1.
The set design of Scene 1 ofAct1 is distinguished by the classical picture for idyllic action: a clear
morning, a seascape, Juno’s temple, at whose gates the Danaids marrying the sons of Aegyptus swear the
oath of chastity and peace (which they are going to break soon).
The triumphal and solemn orchestral overture of the sacra scene (fanfare intonations, a dotted
rhythm and the genre features of a march-hymn) precede the choir scene of the oath of the sons of Aegyptus
and the daughters of Danaüs. The significance of Danaüs’ address to Juno, who is called by the Danaids’ father to witness the oath (recitativo-secco D-dur) is emphasized by the composer with the pausation of the orchestra: the hero’s words play a fateful role in the elaboration of the opera’s concept. The heroic ascendant
step in the tutti orchestra along Es-dur in octave dubbing evidences the pro-Beethoven take on the tonality of
the Sinfonia Eroica. The genre features of the dialogue of agreement in the oath of Danaüs and Lyncéeare expressed both on the verbal (calls to Juno, the patroness of marital duties) and intonation level (the descendant
fourth in Danaüs’ part seems to be "mirrored" in Lyncée’s answering replica, where it is represented as a descendant step). The flair darkens in the second section of the scene, when those involved in the action, while
calling Juno to witness, describe the visitations that are to affect them in case of oath-breaking (the prototype of
the final picture of vengeance). It is here that the first vision of hell in the opera emerges (the intonations of
doom – recitations in one sound, rage, the musical symbols of the "horrible" including the movement along the
sounds of diminished harmonies), forestalling the tragic outcome. Thus, the principle of invasion of tragic premonitions is established as one of the fundamental ones in the intonation drama of the opera.
The sections of Scene I are based on the principle of fundamental contrast. The pictures, the first of
which vividly portrays "a day of peace" and the following – the imaginary vengeance awaiting oath-breakers
(the "darkening" of the flair), are contrasted on the basis of the assembly drama method: the lack of a linking
construction confers a surprise effect to the development stages of action in Picture 1 (which matches the
peculiarities of development of the operatic plot). The picture of "a happy day" (I section, Allegro vivace) is
replaced by a vision of the Day of Wrath (II section).
The principles of intonation drama used by A. Salieri in Scene 1 of Act 1 include the rapid transition
from one affect to another: from heroic idyll through lyrical climax to the fatal premonition and the return to
the original state. As a result, another principle of intonation drama, the arched structure of the scene, reveals its significance.
A. Salieri, overcoming the conventions of the number structure of opera, resorts to the continuous
organization of the course of action in the scene based on the method of operatic symphonic style. "Les
Danaïdes," L. Kirilina points out, "have a feature usually lacking in both Italian and French composers of the
18th century, which they could not teach Gluck either: symphonic thinking, the ability to create a large whole
not from small fragments or elaborate and completed numbers, but rather from the natural development of
thematic and harmonic material. Gluck was raised by the masters of the baroque age. Salieri as a composer
is significantly closer to the Viennese classics: he has a good command of the sonata form and is able to
create dynamic numbers and scenes, using the principle of continuous development (developing rather than
beading short sections)" [2, 64].
Scene 1of Act 1 is the prototype of the development of the whole action of the opera: from the oath
of friendship and love to fatal vengeance, which allows interpreting it as a kind of prologue.
The operatic drama of "Les Danaïdes" by A. Salieri is distinguished by the semantization of the intonation process. The key intonation ideas embodying the heroic and the glorifying include quart and quint steps,
dotted rhythm, ascendant movement along the sounds of the major triad; recitations in one sound, steps along
the sounds of diminished harmonies, the "rage passages" symbolizing the fatal sphere, the intonations of sighs
and steps into the sixth related to the embodiment of the lyrical principle interacting with the lamentation style.
The III Section of Scene 1(maestoso), which his based on the return of the light, glorifying wedding
images, is also contrasted with the previous section on the principle of fundamental contrast, based on the
assembly drama method. The choral address to Hymen returns the action to the atmosphere of heroic idyll
characteristic of the start of the action. The most important intonation signs of the "O come from heaven,
quiet Hymen" choral scene are: the theme – the catabasis symbolizing the patronage of the god of love
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bonds, recitations in one sound symbolizing the "peace law" uniting hearts, the ascendant movement along
the sounds of the six four chord. Such is the appearance of such principle of intonation drama as reintonation-based re-semantization, when the intonation image, while retaining its fundamental features, changes its
expressive nature by transforming to an extent.
One of the manifestations of the sharp alternation principle in Scene I of Act 1 is the timbre contrast
of the choral mass, the orchestral tutti and solo vocal passages. For instance, the choral address to Hymen
is surrounded by tutti passages.
The fourth and final section of Scene 1 of Act 1 is a series of monologues following each other –
those of Plancippe (sister to Hypermnestre) and Danaüs. The theme of Plancippe’s monologue about tender
love opening Section 4 is developed continuously throughout the section. It should be defined as the "love
bond theme". The theme is an interaction of several intonemas. One of them is a derivative from the
"O Come Hymen" choral catabasis, the second one, an ascendant step into the major sixth as an embodiment of the lyrical principle, performs the continuity function, uniting two developments of Hymen’s catabasis
(the second being a tone higher than the first one, which means greater insistence emerging when the address is pronounced for the second time).
As for the monologue of Danaüs closing Scene 1, being based on symbolic intonemes is also characteristic of it. Danaüs’ monologue implements the principle of the intonation and dramatic process that distinguishes Scene 1 on the whole: the transition from the bright images of love to the threatening premonitions of
the deadly outcome. Danaüs’ monologue consists of two parts. In the first of its parts, gloomy orchestral "replicas" (the ascendant step to the augmented forth in the bass part and to the eleventh in the string part) interrupt
the deceitful salutes of the cruel father addressed to the marrying couples. The orchestra’s incursions in section
1 of Danaüs’ monologue represent the image of the "sudden blow" being prepared by the revenge-hungry oathbreaker king. In this way, the composer exposes the culpable king’s pseudo-greeting words as lies, laying bare
his true intentions, unknown to anyone thus far. The penetration of the traits of psychologization in Danaüs’
image corresponding to the type of the operatic villain is also important. While profiling Danaüs, A. Saliericomes
across as a prophet of the development of the opera to come: the psychologization of the images of evilbearers is, as a rule, associated with the Romantic period in the genre’s history.
As for the second part, closing the I Scene of Act 1 in Danaüs’ monologue, the sense images foreboding the tragic outcome appear there not only in its intonation sphere, but also in its verbal sequence. These
include the symbolic words death, blow and fate, introduce dint of the verbal text of the opera for the first time,
as well as the presage phrase full of tragic symbolic sense: "at any moment can the fatal boat carry off without
return; none of us know what kind of fate the Parca is going to prepare for them one day." Combined with the
recitations in one sound dominating the orchestral and vocal parts (the intonation symbol of doom), the orchestral tremolos symbolizing the flutter of the soul (gaining the meaning of the symbols of gods’ wrath descending
upon the oath-breakers further on), Danaüs’ words about the suddenness of death and the fatal blow in his
monologue closing Scene 1 gain the meaning of a secret presentiment of a tragic outcome. The monologue of
Danaüs feature the names of gods not mentioned in the opera before – those of Bacchus (in part 1) and Parca
(in part 2). The symbolism of the image name of Bacchus is ambiguous in the operatic drama of Les Danaïdes.
The attribute associated with it, wine (in Act 3 of the opera) is going to turn to blood in Hypermnestre’s eyes,
symbolizing the future transformation of joy into sorrow, the sea of blood to be spilled by Danaüs, drunk on revenge (idéefix), mad with overindulgence and insensible to pity. This means that not only the immediate connections between the scenes of the opera, but also the indirect ones, working at significant distances, play an
important role in A. Salieri’s opera. As a true composer-dramatist, A. Salieri does not leave a single detail,
whose significance is sometimes revealed gradually, subtly (as, for instance, is the case for the scene where
wine turns to blood), unattended. As for Parca’s name, its introduction signifies the entry of the "power of fate"
into effect, which is to unite all the characters of the opera in its fatal pre determinacy. Thus, the overall logic of
Scene1 of Act 1, from intoxication with joy to the presentiment of a tragic outcome, reflected in the structure of
Danaüs’ monologue, is also embodied in the nominal drama of the opera.
Scene 1 ends in a fatal omen of an unknown outcome, which was, nevertheless, expected by the
treacherous Danaüs. The interaction of the actual course of events and the secret portent of the future tragic
outcome lend a certain duality, semantic ambiguousness, a kind of two-worldness, whose manifestations, as
a rule, correspond to the beginning of Romanticism in the history of music, to the action.
The overall patterns of the structure of Scene 1 of Act 1 allow drawing a conclusion concerning the
role of the principle of contrast between the ideal (the oath of peace and love) and tragic, fatal spheres. The
ideal and the tragic are contrasted based on the patterns of the assembly drama principle. For instance, the
idea of a "sudden blow", light being displaced by dark, which is leading in the arrangement of the content of
the whole opera, is asserted in the drama of Scene 1 of Act 1. The principle of contrast between light and
dark formed in Scene 1 of Act 1 is going to become recurrent, uniting the course of the musical drama of the
whole opera. At the same time, as the action unfolds, the shine of the light is becoming more and more occasional, whereas the incursions of the dark – more and more massive.
Scene 2 opens with the recitative and love duo of Lyncée and Hypermnestre. The intonation drama
of the recitative and the duo (agreement) is based on the intoneme of love bond resulting from the association of the lyrical with Hymen’s patronage (the descendant steps in the characters’ parts gained the meaning
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of the intonation symbol of love). The commonality of the lyrical principle uniting Scene 1 and the beginning
of Scene 2 is evidenced not only by intonation commonality, but also by verbal one ("blessed, happy bond").
The abundance of descendant steps symbolizing the images of love and tenderness may be interpreted as
Hymen’s blessing accompanying the characters. Alongside with the recurring role of the intoneme symbolizing
the love bond, features of arc drama that allow rendering a kind of unity to scenes, events and feelings remote
in time and space by building complex, conflicting connections between them form. Unlike the public "oath of
love and peace" opening the opera, the love recitative and duo of Lyncée and Hypermnestre gains the meaning of an oath of loyalty swore by a married couple to each other in private, calling God to witness (the final section). The oath of chastity correlates with the beginning of the action of Picture 1 as its brief reminiscence subjected to lyricization. The orchestral tremolo conveys the inquietude seizing the characters. The occasional
semantic images of fear, presentiment of an unknown threat deceitfulness of happiness are associated with the
introduction of the echoes of the theme of doom into Lyncée’s part. Such inter action of hope of happiness in
the verbal text and the fatal intonation in the vocal part renders a certain duality: the characters’ minds bank on
happiness, their hearts foreboding disaster. The combination of the features of an accompanied recitative and
secco recitative appears in the orchestra at the moment, when presentiments come to the fore. A. Salieri is an
outstanding dramatist and reformist. The fragment whose organization is based on the opposition of semantic
images – those of the father’s hate and the children’s mutual love – plays an important role in the formation of
the content of the recitative and the love duo. In this way, a Shakespearean motive making it possible to trace
semantic connections of Les Danaïdes with Romeo and Juliet is formed in A. Salieri’s opera.
At the end of the love duo the intonema of the heroic drive (steps to the ascendant fourth) is also introduced alongside with the intonema of love bond, the recitations in one sound evidencing the fatal power of
the oath swore by the lovers.
The inseparable unity of the intonemas of oath, doom, love bond and flutter of the soul (inquietude)
allows drawing a conclusion that the marriage ties gain the meaning of fate uniting them to the characters in
love. In the brief choral epilogue closing Scene 1, the theme of love bond is magnified 4-fold, which allows
drawing a conclusion concerning the power of the love uniting the married couple.
So, Act 1 is a 2-parttrack, where Scene I is organized around the unanimous oath of "love and
peace", Scene 2 being based on the oath of love given by Lyncée and Hypermnestre to each other. The intonema of the love bond, Hymen consecrating the bond of the lovers, plays an important unifying role.
In Act 2, two worldview clash, one of which is subordinate to the idea of revenge, the other being
subordinate to the defense of love. Scene 1 opening Act 2 comes across as a kind of a shadow reflection of
the radiant content of Scene 1 of Act 1. The dark dungeon, the incarnation of horror, a realm of revenge and
death ruled by Nemesis, is represented in the Adagio orchestral landscape opening Scene 1 of Act 2.
Against this backdrop, Danaüs reveals the secret he had previously concealed to his daughters, the true
reason behind the concluded nuptials interpreted by him as a condition of an insidious retaliation for the
grooms and their father Aegyptus. Intonemas accompanying the fatal predeterminacy of the action of the
opera penetrate the music of the opera – those of infernal whirlwinds, passages of rage. Danaüs’ monologue, which is a story of Aegyptus’ crime, merges into the oath swore by Danaüs’ daughters to Nemesis –
the witness and patron to the horrible revenge.
Only Hypermnestre, who engages into a spiritual battle with Danaüs requiring his daughter to follow
his orders, comes across here as a keeper of love, true to the oath given to Hymen (Scene 2 of Act 2). Hypermnestre is to solve the most complicated problem of choice that distinguishes operatic drama and Romantic opera as well. The character has to choose between her devotion to her father and her love for her
husband. The pathos of the spiritual battle between the father and the daughter stems to a great extent from
the spirit of the Age of Enlightenment seeking the measure where emotion and duty may be correlated. A
distinctive embodiment of this idea of Enlightenment is represented, in particular, by the following phrase of
Hypermnestre: "Should I love crime in order to love you?" A similar opposition of emotion and duty would be
presented in Mozart’s Idomeneus and in Verdi’s Aida further on. The problem of choosing between duty and
love becomes one of the leading ideas in the arrangement of the concept of A. Salieri’s opera. As
M. Muginshtein points out while talking about Les Danaïdes by A. Salieri, "The traditional conflict of a daughter’s duty and a woman’s feeling is transformed into the global problem of crime and punishment."[4, 182 – 183]
The impossibility of severing them is peculiar to the solution of the problem of choosing between feeling
and duty in A. Salieri’s opera: the character has to give her heart to the one of her two loved ones duty orders. It is
here that Gluck’s theme of self-sacrifice in the name of love is developed for the first time in the opera.
The role of the orchestra is minimized in the scene of the father’s and daughter’s spiritual battle, being reduced to long orchestral drones. Only short entries of the intonema of doom invade the parts of the
conflict dialog. During the reply of Hypermnestre, who is defending love in her battle with her father, the orchestra "awakes" (at the word heaven, which is called to witness by the female character). The "introduction"
of the tutti orchestra in this context should be perceived as a kind of "author’s emphasis": the gods and the
composer himself as well, turn out to be on Hypermnestre’s side. The subsequent minimization of the role of
the orchestral part is due to the switch of attention to the vocal presentation of the verbal text, not a single
word of which is to be drowned by the orchestra. According to the laws of musical drama that established
themselves in the operatic reform of C.W. Gluck, music should contribute to the development of drama rather
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than play the primary role in the arrangement of drama, diminishing its significance. Developing the reformist
tradition of his predecessor, A. Salieri moves the word to the forefront in the scene of the spiritual battle of
Hypermnestre and Danaüs.
The most important stage of the formation of the drama of love and doom is the trio of Hypermnestre, Lyncée and Danaüs introduced right after the choral scene of Act 3, where love reinforced with Hymen’s bond and "the purple of wine" is glorified. In the mold of dramatic fracture, the trio is interrupted by the
picture of Hypermnestre’s horrible vision: the goblet of wine given to her by her spouse seems to be filled
with blood to her ("Horribly, this bloody goblet resembles the blood of a murderous festivity to my embarrassed spirit…"). The intoneme of rage (correlated to the theme of Danaüs’ revenge) developed in the orchestra accompanies the scene of the horrible transformation which allows detecting an interpretation of
traits of "Cassandra complex" in the development process of Hypermnestre’s image: the character’s tragic
presentiments are not met with understanding and support in her company. Only the questions of Lyncée,
who doubts the love of his beloved, and Danaüs’ reproaches ("you may not confirm your sacred obligation")
are a kind of "reply" to Hypermnestre’s horrible vision. In this scene, an extremely important stage of the
drama of Hypermnestre’s alienation from the company previously close to her, her father and sisters, takes
place: the walks of life of Lyncée’s loyal wife and the Danaids, who have chosen the path of oath-breaking,
part from now on. The importance of the scene of the horrible vision as a portent of the tragic outcome of the
operatic action is evidenced by its background music: only orchestral drones accompany the characters’ replicas, making sure that the verbal text is pronounced as clearly as possible.
The lyrical arioso of Lyncée ("Give me your heart and your trustback"), who is begging his beloved
wife to return her feeling, seeking the ways to return the seemingly lost agreement, are of a reminiscent nature. The intonation drama of Lyncée’s arioso is based on the intoneme of the love bond, which is associated
with the image of Hymen consecrating the marital union. The intonema of the love bond is developed not
only in the vocal part but also in the orchestra, whose role in the formation of the opera’s intonation drama
becomes significant once again.
The arioso of the mental commotion of Hypermnestre, who is in the center of the conflict between
Danaüs and Lyncée, reveals the character’s agonizing torments. The problem of choosing between her father and her spouse, a daughter’s obedience and spousal love, is cruel torture to her. The abundance of descending steps in the vocal part, both conjunct and abrupt ones, the movement along the sounds of the diminished sixth and the rhythmic pulsation in the orchestra convey the mental strain seizing the character.
Hypermnestre’s arioso gains the meaning of a vocal lacrimoso where the character’s sobs can be heard.
The idea of the struggle between emotion and duty in Hypermnestre’s soul is emphasized in the opera’s drama by the placement of her arioso in Act 3 of Les Danaïdes: the lacrimoso of the conflict-tortured
character is surrounded by the solo utterances of Lyncée, who is begging for the return of love (the embodiment of emotion), and Danaüs, who demands that his daughter get a hold of herself and get rid of the "incomprehensible whim" in the name of observing the duty of obedience to her father.
The theme of struggle between emotion and duty is developed further in Act 4 of the opera. Two
ideas of the sense of life clash here: the ruthlessness of revenge, represented by Danaüs, and the selfsacrifice of love, embodied by the image of Hypermnestre.
In terms of structure, Hypermnestre’s extended monologue (Act 4, Scene 2) is a sequence of recitative and prayer aria addressed to gods in the hope of saving her spouse at the cost of eternal separation
from him. The symbolism of lacrimoso shaped in Act 3 is developed further in Hypermnestre’s monologue.
New aspects of Hypermnestre’s attitude towards her father are shaped in the Adagio recitative. In his daughter’s eyes he is a cruel barbarian insensible to pity. The establishment of the daughter’s negative attitude
towards the father’s desire for revenge evidences the fact that Hypermnestre has made her choice: it is not
with her father, not with the harsh duty of revenge preached by him that his daughter casts in her lot with
from now on. After ma king a painful choice between emotion and duty, she remains on the side of the
unlucky Lyncée, unjustly condemned to death by the pitiless father. The features of figurativeness introduced
by A. Salieri in the part of the orchestra play an important expressive role. At the words "the barbarian is on
the run, enraged", the theme of running that co-opts the features of the intoneme of rage is introduced into
the orchestra. The intonema of love in Hypermnestre’s recitative accompanies her decision to sacrifice the
joy of being with her beloved to his rescue at the cost of eternal separation ("he may leave me forever"). The
leitmotif of the flutter of the soul (at the words "we should part ways"), appeal to gods (steps into wide distances) and the intonema of mystery (in the orchestra’s part) – all of this evidences the semantization of intonation drama in Hypermnestre’s scene. After making the decision to save her spouse, Danaüs’ daughter
addresses gods with a prayer (Andante Agitato), hoping for their help in the execution of her plan.
The prayer aria concludes Hypermnestre’s monologue. Its intonation drama is based on the opposition of the intonemas of doom, love and heroic drive. The inconsistency of the feelings raging in the soul of
the character, who has decided to sacrifice her happiness in the name of her beloved’s rescue, is evidenced
by the polyphonic development of contrasting themes-ideas in the mold of non-recurring contrast. For instance, the descendant chromatic step is developed twice, surrounded by leaps into the ascend ant and descendant eighth, in the orchestral introduction in the part of the low strings, symbolizing the idea of fatal resignation, whereas one of the variants of the intoneme of love is developed in the clarinet’s part. The vocal
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part is also based on the contrast between the images of fatal predestination and the feeling of love. The
descendant steps forming the basis for the intonation symbols of love sickness are interrupted by a recitation
in one sound embodying the idea of doom. The ascendant steps into the perfect fifth in the oboe’s part, symbolizing the idea of heroic drive, are supplemented by the intoneme of the flutter of the soul in the parts of
the violins and violas, whereas conjunct descendant steps symbolizing inescapability are developed in the
part of the suffering character (at the words "Remove my beloved from this palace"). The polyphony of
meanings, the multiplicity of images in the intonation drama of Hypermnestre’s prayer conveys the state of
the emotional confusion the character is experiencing. The introduction of descendant movement along the
sounds of the diminished triad in the character’s part, symbolizing the tragedy of separation she is experiencing, is supplemented by the sigh-based cello solo, which symbolizes the tender feelings Lyncée’s unlucky wife
has ("in the name of my tenderness<…>do separate us forever"). An extraordinarily important role in the formation of the tragic content of the Prayer is played by the principle of non-recurrent contrast during the repetition of
the phrase "Remove my beloved from this palace." The shrill-sounding steps along the sounds of the ascendant augmented triad and its inversions in the oboe’s part, the intonema of the flutter of the soul (orchestral
strings) and the theme of fatal predestination (in Hypermnestre’s part) developed vertically are aimed at conveying the idea of abnegation that becomes dominating in the development of the image of Lyncée’s loving and
courageous wife from now on. The basic musical semantic images in the Coda of the Prayer (Largetto) are the
symbolism of the lacrimoso in the orchestra (the tied staccato of the woodwinds) and the semantics of doom in
the character’s part represented in several variants. The introduction of the intonema of tenderness into the
vocal party (previously developed in the cello solo party) determines the composer’s task, which is to "decipher"
the feeling that has driven the character to sacrifice the happiness of love in the name of saving her beloved.
This feeling is the inescapable tenderness filling Hypermnestre’s soul.
Scene 3 of Act 4 is the dialog of Lyncée’s and Hypermnestre’s disconnect. Lyncée, unaware of the
trouble threatening him, faults Hypermnestre for growing cold for him, violating her oaths of loyalty and wishing
to get rid of him. The intonema of rage, previously accompanying the anger of Danaüs, the intonema of the
oath of love and loyalty (from Act 1 – the nuptials) and entries of the intonema of doom penetrate the part of the
angry Lyncée. The formation of an idea new to operatic drama – that of superfluity of the love the characters
feel, resulting in the superfluity of the pain caused by the separation – is significant in this dialog between
Lyncée and Hypermnestre. Thus, the motif of inseparability of love and pain penetrates operatic drama, which
evidences the penetration of the features of Expressionist musical drama into 18th century opera.
Hypermnestre comes across as a true accuser of the "insidious tyrant", her father, in Scene 1 of Act
5 (the monologue of the strayed character). The aria following the recitative e is a kind of a "judgment of
conviction" passed by the daughter for her "barbarian father". Its three-section structure is based on the
threefold repetition of the verbal text, whereas its musical drama is an implementation of the method of crescendoing: Hypermnestre’s accusations become more and more ardent.
Scene 2 of Act 5 is the duo of Danaüs’ and Hypermnestre’s disconnect, a clash of characters, the
first of them embodying the idea of revenge, and the second – that of suffering, compassion and courageous
resistance. Here Danaüs has neglected the last opportunity given to him to mollify his anger, thus avoiding
the bloody outcome – the horrible murder of Aegyptus’ sons and the fatality of the eternal torture in Tartarto
which both the "barbarian father" himself and the daughters that have broken their marital oath to follow him
are going to be subjected.
The subsequent scenes of the opera are stages of the horrible out come – the horrible, lawless execution of Aegyptus’ sons performed by the pitiless Danaüs and his daughters who have forgotten their marital duty, followed by the picture of the eternal torture in Tartar to which the culpable royal father and the
Danaids are condemned. Thus, the idea of duty in the arrangement of the key conflict of the opera has triumphed in its final, where the supreme forces have arranged everything back to order. Revenge, barbarity,
cruelty were punished as in compatible with the idea of duty, as a result of its violation, whereas the feeling
of sacrificial love whose bearers were Hypermnestre and Lyncée, triumphed. Such a solution of the conflict
between emotion and duty evidences that A. Salieri foresaw its Romantic interpretation, according to which
emotion triumphs over duty, just like love defeats doom.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ
Мета роботи. Статтю присвячено обґрунтуванню вагомої ролі етномистецьких українських традицій у
стильових вирішеннях об’єктів дизайну, розгляду специфіки етнодизайну в контексті культурних практик, а також
визначенню його основних дефініцій. Методологія дослідження полягає у застосуванні історикомистецтвознавчого, соціокультурного та системно-структурного методів, які розкривають вплив декоративноужиткового мистецтва на формування етнодизайну, відображають культурні етапи розвитку суспільства та забезпечують аналіз етнодизайну як синтезу культурних практик, етномистецьких традицій і художньо-проектної творчості. Наукова новизна роботи. Етнодизайн у широкому розумінні розглядається в трьох значеннях: як задум, як
творчий метод і як діяльність, оскільки художньо-проектна творчість на засадах етнодизайну виступає як система
культурно-естетичних зв’язків, значно розширює вміння творчо мислити, забезпечує професійну компетентність і
культурний розвиток особистості. Висновки. Осмислення етнодизайнерського підходу в художньо-проектній творчості зумовлене прагненням до збереження національно-культурної ідентичності, необхідністю репрезентації
української культурної спадщини у сучасному світовому просторі. Дизайн в Україні базується на естетичних принципах декоративно-ужиткового мистецтва, трансформованих для концептуальних вирішень в етнодизайні, який
повинен стати основним культуротворчим елементом у змісті вищої мистецької освіти.
Ключові слова: етномистецькі традиції, етнодизайн, теоретико-методологічні підходи, культурні практики.
Сиваш Илона Олеговна, аспирантка Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
Теоретико-методологические подходы к пониманию этнодизайна на современном этапе культуротворчества
Цель работы. Статья посвящена обоснованию важной роли этнохудожественных традиций в стилевых
решениях объектов дизайна, рассмотрению этнодизайна в контексте культурных практик, а также определению
его основных дефиниций. Методология исследования состоит в использовании историко-искусствоведческого,
социокультурного и системно-структурного методов, которые раскрывают влияние декоративно-прикладного искусства на формирование этнодизайна, отражают культурные этапы развития общества и обеспечивают анализ
этнодизайна как синтеза культурных практик, этнохудожественных традиций и художественно-проектного творчества. Научная новизна работы. Этнодизайн расширенно рассматривается в трех значениях: как замысел, как
творческий метод и как деятельность, поскольку художественно-проектное творчество на основе этномотивов
выступает как система культурно-эстетических связей, значительно расширяет умение творчески мыслить, обеспечивает профессиональную компетентность и культурное развитие личности. Выводы. Осмысление этнодизайнерского подхода в художественно-проектном творчестве вызвано желанием сохранения национальнокультурной идентичности, необходимостью репрезентации украинского культурного наследия в современном
мировом пространстве. Дизайн в Украине базируется на эстетических принципах декоративно-прикладного искусства, трансформированных для концептуальных решений в этнодизайне, который должен стать основным
культуротворческим элементом в содержании высшего художественного образования.
Ключевые слова: этнохудожественные традиции, этнодизайн, культурные практики.
Sivash Ilona, postgraduate, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts
Theoretical-methodological approaches to understanding of ethnodesign in the modern period of
culture creativity
The purpose of the study. The study determines the important role of Ukrainian ethnic art traditions in the style
solutions of the design objects. The author researches special features of ethno-design in the context of cultural practices and defines its concept. Methodology of the research. The following are the main methods of the study: historical
and art, social-cultural and system-structural. They reveal the influence of the decorative art on ethno-design development, show cultural stages of the society development and help to study ethno-design as a synthesis of cultural prac-
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tices, ethnic art traditions and art-project creative work. Scientific novelty of the research. The author considers ethnodesign in three meanings such as an idea, creative method and activity, because on the basis of ethno motives artproject creative work serves as a system of cultural and aesthetical connections, helping to develop creative thinking
skills and providing professional competency and cultural development of a personality. Conclusions. The understanding of ethno-design approach in the art-project creative activity is caused by the desire to save our national-cultural identity and the necessity to represent Ukrainian cultural heritage in the modern world. Design in Ukraine is based on the
aesthetic principles of decorative and applied arts, transformed for the conceptual solutions in ethno-design, which
should become the main culture creative component of the high art education.
Keywords: ethno-art traditions, ethno-design, cultural practices.

Актуальність теми полягає у дослідженні етнодизайну як необхідної компоненти професійної
підготовки сучасних дизайнерів. Дизайн інтегрує творчу, наукову та технічну складові, що потребують
одночасного застосування у художньо-проектній діяльності. Функція гуманітарної, зокрема, мистецької
освіти полягає в тому, щоб привести в рух потенційну духовну енергію молоді, спрямувати її в русло
свідомої культуротворчості. Українське народне декоративне мистецтво впливає на формування стилістичних рис об’єктів дизайну, надає промисловій продукції художньо-образної мови, зберігає національно-культурну ідентичність. Вихід дизайнерів на декоративну пластику з використанням символів і
прийомів, сформованих на основі національного образотворення, має великий діапазон у художньопроектній діяльності, сприяє іміджу Української держави у світовому соціокультурному просторі та
презентації українського продукту на зарубіжних ринках.
Мета статті – дослідити теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі, його специфіку у контексті культурних практик та визначити основні дефініції.
Теоретичну базу дослідження становлять праці українських науковців Є. Антоновича,
Ю. Афанасьєва, Н. Велігоцької, В. Даниленка, Р. Захарчук-Чугай, С. Прищенко, М. Селівачова, Л. Соколюк,
О. Хмельовського, Р. Яціва.
Методи дослідження: історико-мистецтвознавчий (має значення у розкритті вагомого впливу
декоративно-ужиткового мистецтва на формування етнодизайну), соціокультурний (відображає історичні й культурні етапи розвитку суспільства), системно-структурний (забезпечує аналіз етнодизайну
як синтезу культурних практик, етномистецьких традицій і художньо-проектної творчості).
Виклад основного матеріалу. В "Енциклопедії етнокультурознавства" науковці тлумачать етносоціальну культуру як чинник відродження національної самобутності, особливо важливою вважаючи
народну художню творчість, побутові традиції, кольори одягу, особливості будівництва житла, національну кухню та ін. Основними шляхами формування етносоціальної культури є врахування в практичній діяльності національних фольклорних традицій і архаїчних елементів, національної специфіки,
етнічних кодів, менталітету українців тощо [6, 215].
Розглядаючи дизайн як матеріальну культуру, фахівці зазначають: "Специфіка національних
культур полягає в накопиченні культурних відмінностей, збереженні попереднього досвіду протягом
часу та передачі такого досвіду наступним поколінням. У такий спосіб формується специфічний для
кожного народу комплекс культурних об’єктів та явищ" [10, 338]. Розвиток промислового виробництва
потребував постійної координації дій і комплексного підходу до форми, функції, технологій виготовлення, культури виробництва тощо. Дизайн у ХХ ст. став невід’ємною складовою художньої культури,
а на початку ХХІ ст. перетворився на складну систему, яка забезпечує процес створення та функціонування в суспільстві художніх цінностей, організації та трансформації штучного середовища людини.
Саме етномистецькі традиції є підґрунтям для розвитку дизайну на сучасному етапі й визначають
стратегію українського національного відродження. Завдання національних культур радикально змінюються: постають питання не лише самозбереження, а й усвідомлення та пошуки свого місця в широкому світовому просторі [10, 339–341]. В.Глазичев визначає дизайн як "форму організації художньопроектної діяльності, що створює споживчу цінність продуктів духовного і матеріального масового
споживання [4]. Нині, коли процес євроінтеграції стає все актуальнішим, саме етнодизайн як культурологічний феномен має завдання знайти компроміс між національними дизайном і світовими дизайнтрендами.
Професор Є.Антонович наголошує, що український дизайн базується на національних принципах декоративно-ужиткового мистецтва, трансформованих для концептуальних художньо-проектних вирішень в етнодизайні, який повинен стати основним культуротворчим елементом у змісті вищої мистецької освіти. Українське народне декоративне мистецтво – невичерпне джерело творчого натхнення для
сучасних художників і дизайнерів. Народна художня культура була і залишається етнічним середовищем, засадою високої духовності, заснованих на світовій досконалості [1]. На ІІ Міжнародному конгресі з
етнодизайну Є.Антонович акцентував увагу на тому, що культура України пережила низку етноренесансів: у 30-ті рр. ХХ ст. в авангардному мистецтві, проте потім перемогла орієнтація на індустріальну культуру; у 60-ті роки етноренесанси були стимульовані так званою "відлигою", яка була пов’язана зі зростанням національної самосвідомості; у 80-ті рр. теж відбувалася певна регенерація етномистецьких
традицій як рух супроти тотального інтернаціоналізму. І вже останній злет етнокультури відбувся на теренах колишнього СРСР, коли певна національна самосвідомість, яка виникла в кожній незалежній краї-
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ні, продукувала осмислення національної ідентичності та етнокультурної традиції. Дослідник вважає, що
етнодизайн є архетиповою реконструкцією космологічних уявлень формотворення в етнокультурі [2].
На думку Р. Яціва, досвід українського мистецтва, яке має ознаки етнокультурної самодостатності, збагатив палітру європейського модернізму: "Для майбутнього національної художньої культури
цей факт має важливе методологічне та загальноестетичне значення" [14, 47]. З приводу національного у дизайні О.Хмельовський пише, що органічний взаємозв'язок відбувається тоді, коли національні
особливості не помічають, не акцентують на них увагу, а це можливо лише у тому випадку, коли художник і споживач по-справжньому відчувають специфіку рідного мистецтва [13].
Термін "етнодизайн" з’явився в Україні на зламі ХХ і ХХІ ст. М.Станкевич переконаний, що його
можна розглядати як стилістику проектування або метод фольклоризації, проте дослідник все ж таки
зазначає, що дизайн і народне мистецтво мають однакову логіку основних рівнів формоутворення:
1) функціональний; 2) технологічний; 3) антропомасштабний; 4) просторовий; 5) семіотичний рівні. Досвідчений народний майстер своєю уявою поєднує всі необхідні якості в єдине ціле і в результаті народжуються предмети логічні, зручні, конструктивні та досконалі. Саме в цих предметах виступає
вміння майстра синтезувати форму, залежно від її функціонального застосування. "Останній семіотичний рівень аж ніяк не є останнім за своїм значенням. Семіотичні форми у народному мистецтві виражені через архаїчні мотиви орнаменту, що ще раз підкреслює незаперечні зв’язки дизайну з традиційною культурою. Існує можливість та перспективи розвитку українського дизайну шляхом засвоєння
національних етномистецьких ідей і традицій" [8, 129].
Отже, етнодизайн виник як альтернатива до технократизму сучасного життя й зумовлений прагненням до збереження і відродження української культури, а також формуванням національної моделі дизайну на народних художніх традиціях [7]. Тому етнодизайн необхідно розглядати як художньопроектну діяльність зі створення сучасних форм матеріального середовища з використанням традиційних елементів культури певних етносів. В етнодизайні поєдналися декоративно-ужиткове мистецтво та сучасні художньо-промислові технології. Україна є одним із найбільших осередків дизайнерської культури на пострадянському просторі, має багаті етнокультурні традиції та належить до
європейської спільноти. Цілком можна погодитися з Ю.Афанасьєвим, який заперечує розуміння етнодизайну виключно як "відродження народних ремісничих традицій" [3, 197]. Він пише: "…політики починають використовувати стилістичні елементи етнокультури у відриві від їх традиційного, колись значимого для народної свідомості змісту, просто в одному ряду з іншими PR-технологіями,
перетворюючи глибоко змістовний, нерідко сакральний світ знаків і символів етнокультури у пустий,
чисто декоративний етностиль" [3, 200]. Такий формальний підхід наносить непоправну шкоду самій
етнокультурі, призводить до її нищення.
Підтвердження цьому знаходимо й у В.Даниленка: "… між високим національним селянським
мистецтвом та безнаціональним урбаністичним дизайном поки що існує прірва. Спроби заповнити її
мішаниною одного й другого не дають естетичного результату, його дають ті твори, які виготовляються за зразками, виробленими сільським населенням упродовж століть" [5, 152]. Постає можливість і
необхідність творення національно орієнтованої моделі дизайну в Україні. Визначення підходів до
аналізу та розв’язання проблеми національної ідентичності у сфері матеріальних форм дасть поглиблене дослідження художньо-проектної практики у Фінляндії, Італії, Японії. Вибір саме цих країн пояснюється тим, що їм вдалося сформувати дизайн, який у значній своїй частині здатний втілювати глибинні національні сутності мовою візуальних форм ХХ ст. [5, 155].
Академік М.Яковлєв у збірнику наукових статей "Нариси з історії українського дизайну ХХ ст."
висловлює думку, що "Дизайн у сучасному суспільстві – це втілення одвічного прагнення людини до
краси, гармонії та естетичної доцільності в усіх ділянках побуту та праці. Тому розвиток дизайну, культивування його засад, базованих як на давніх традиціях, так і на сучасному світовому досвіді, є одним
з пріоритетних для нашої культури і мистецтвознавчої науки. Тим більше, що в останні десятиріччя
дизайн і дизайнери стали іміджевими інструментами суспільного та економічного поступу Української
держави. Всупереч процесам універсалізації та активного нівелювання регіональних відмінностей,
виникає природна ностальгія за неповторністю й національною своєрідністю" [8, 5].
Наукова новизна. На нашу думку, художньо-проектна діяльність на засадах етнодизайну виступає як система культурно-естетичних зв’язків, значно розширює вміння творчо мислити, забезпечує
професійну компетентність і культурний розвиток особистості. Відповідно, поняття "етнодизайн" необхідно розглядати в трьох значеннях: як задум, як творчий метод, як діяльність.
Cтановлення етнодизайну в Україні відбувалося на підґрунті народних художніх промислів,
маючи на меті переосмислення традиційних етнічних особливостей і використання етномотивів у художньо-промислових виробах, зберігаючи національну культурну своєрідність та формуючи нову етностилістику. Особливою рисою початку ХХ ст. було постійне тяжіння провідних майстрів до суто національних традицій, пластичних мотивів, символічних образів (В.Кричевський, Г.Нарбут, М.Бойчук та
ін.). Давні національні традиції та символіка народного мистецтва ставали підґрунтям для створення
ознак українського промислового мистецтва, наприклад, В.Кричевський знайшов своєрідне графічне
вирішення книжкової обкладинки із використанням народного орнаменту. Г.Нарбут плідно працював із
старослов’янськими елементами в галузі чорно-білої книжкової графіки і в плакатному мистецтві, де
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виявилося органічне поєднання гарнітури шрифту, кольору та орнаменту [9]. М.Бойчук і С.Налепінська
стояли при витоках українського графічного дизайну та "пішли в шуканні оформлення своїх проектів
ще далі, до візантійської доби мистецтва на наших землях" [12, 20]. І.Падалка, учень М.Бойчука, втілював його принципи при підготовці художників-графіків у Харківському регіоні. Дослідниця творчості
бойчукістів Л.Соколюк зазначає, що в його книжковій графіці та плакатах зберігаються традиції і національні риси старої української гравюри, вибійки, лубка, вишивки й розпису (орнаментика, аналогії зі
шрифтами давньоруських літописів) [12, 79].
У різновидах мистецтва орнаментика відображає регіональну специфіку, етномистецькі традиції, колористичні уподобання та принципи стилізації природних форм. Зокрема, М.Селівачов наголошує, що "культурологічна універсальність орнаменту виявляється в тім, що у його термінах і образах
можна уявити поезію, музику, архітектуру, богослужіння, циклічність, космогенез і світогляд. Властивості народного орнаменту та місце і роль, які він займає в національній культурі – один із важливих індикаторів якості й оригінальності даної культури. Витіснення традиційної орнаментики з центру культуротворення на його периферію означає перехід культури на стадію цивілізації, передбачає високий
рівень структуралізації, формалізації самого процесу життєдіяльності, котрий стає чітко регламентованим і ритмічно повторюваним, майже як орнамент" [11, 13-14].
Українські орнаменти по праву посідають вагоме місце у світовій культурній спадщині, є предметом національної гордості українців. Професор С.Прищенко зазначає, що на початку ХХ ст. виробництво орієнтувалося здебільшого на кількісний випуск продукції, проте в сучасних умовах ХХІ ст. орієнтація виробництва на малотиражовані вироби, індивідуальність споживачів, суттєва зміна політики
збуту обумовили і кардинальну зміну завдань та характеру дизайну: на перший план виходять та стають актуальними соціокультурні й естетичні чинники. "Проте вплив eтнoмoтивів нa дизaйн в Україні
oбмeжуєтьcя запозиченням готових eлeмeнтів, oрнaмeнтів, кoлoриcтичних тa кoмпoзиційних нaдбaнь
декоративно-ужиткового мистецтва. При цьoму прaктичнo нe прoвoдитьcя рoбoтa з aдaптaції
eтнoмoтивів дo cучacних проектних умoв, поширюється явище псевдонаціоналізації. Здебільшого в
постсоціалістичних країнах у дизайні та рекламі переважають псевдонаціоналізація або еклектика як
спрощено-механістичне поєднання елементів різних культур: східної, зокрема, японської, єгипетської,
африканської, грецької, індіанської, і звичайно української" [9].
Прояви етнодизайну можна зустріти нині в різних сферах художньо-проектної діяльності: графічному дизайні, рекламній продукції, одязі та аксесуарах, інтер’єрах житлового і громадського призначення, художньому оформленні культурних заходів (фестивалів, виставок, тематичних семінарів,
презентацій). Йде активний пошук форм діалогу національного з глобальним та відтворення предметно-просторових структур, пов’язаних із глибинною традицією при одночасному генеруванні інноваційних форм для оновлення національного іміджу.
Висновки. У дослідженні застосовано історико-мистецтвознавчий, соціокультурний та системно-структурний методи, які дають змогу розглядати етнодизайн у трьох значеннях: як задум, як творчий метод, як художньо-проектну діяльність. Аналіз термінологічної бази етнодизайну виявив певні
розбіжності в його визначенні та змістовому наповненні. На основі проведеної аналітичнодослідницької роботи з’ясовано, що дизайн в Україні базується на естетичних принципах декоративноужиткового мистецтва, трансформованих для концептуальних вирішень в етнодизайні, який повинен
стати основним культуротворчим елементом у змісті вищої мистецької освіти. Окреслені етнодизайнерські підходи потребують подальших досліджень виражальних засобів самобутньої народної орнаментики, зокрема колористики, та критичного переосмислення методів створення нових художньопроектних концепцій на засадах українських етномистецьких традицій.
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
У ЗБЕРЕЖЕННІ ТВОРІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙ У ЦАРИНІ ЕТНОДИЗАЙНУ
Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом діяльності Державної служби контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України у збереженні творів декоративного мистецтва. Вказані характерні особливості державних програм, на виконання яких до України поверталися ці твори. Значна увага приділена
прикладам такого повернення. Зауважена актуальність взаємозв’язку творів декоративного мистецтва й етнодизайну. Методологія дослідження полягає у застосуванні принципу об’єктивності, сутнісного аналізу й історичного принципу. Вказані методологічні прийоми дають змогу розглянути конкретні події та явища у всій багатогранності, врахувати їхні головні етапи розвитку в об’єктивному часі і просторі, у взаємодії різноманітних соціокультурних явищ.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що автором уперше здійснена спроба систематизації й мистецтвознавчого аналізу творів декоративного мистецтва у контексті збагачення форм і методів розвитку етнодизайну. Висновки.
Збереження творів декоративного мистецтва у діяльності Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон
України протягом 1990-х – початку 2010-х рр. зумовлює необхідність окремого вивчення даної проблематики у розрізі культурної політики держави, зокрема, у ракурсі мистецьких здобутків даних структур та розвитку сфери етнодизайну.
Ключові слова: збереження, повернення, культурні цінності, твори декоративного мистецтва, державні
програми, традиції, етнодизайн.
Татиивская Инесса Петровна, главный специалист отдела по вопросам перемещения культурных
ценностей Управления музейного дела и культурных ценностей Министерства культуры Украины
Роль Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины в сохранении произведений декоративного искусства и трансформация традиций в области этнодизайна
Цель работы. Исследование связано с анализом деятельности Национальной комиссии по вопросам
возвращения в Украину культурных ценностей и Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины в сохранении произведений декоративного искусства.
Указаны характерные особенности государственных программ, во исполнение которых в Украину возвратились
эти произведения. Значительное внимание уделено примерам такого возвращения. Обращено внимание на актуальность взаимосвязи произведений декоративного искусства и этнодизайна. Методология исследования заключается в применении принципа объективности, сущностного анализа и исторического принципа. Указанные
методологические приемы позволяют рассмотреть конкретные события и явления во всей многогранности,
учесть их главные этапы развития в объективном времени и пространстве, во взаимодействии различных социокультурных событий. Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые предпринята попытка
систематизации и искусствоведческого анализа произведений декоративного искусства в контексте обогащения
форм и методов развития этнодизайна. Выводы. Сохранение произведений декоративного искусства в деятельности Национальной комиссии по вопросам возвращения в Украину культурных ценностей и Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины на протяжении 1990-х – начала 2010-х гг. обуславливает необходимость отдельного изучения данной проблематики в
разрезе культурной политики государства, в частности, в ракурсе художественных достижений указанных структур и развития сферы этнодизайна.
Ключевые слова: сохранение, возвращение, культурные ценности, произведения декоративного искусства, государственные программы, традиции, этнодизайн.
Tatiyivska Inesa, Chief specialist of the department for movement of cultural values of administration of museum business and cultural values of the Ministry of Culture of Ukraine
The role of the State service for control over transferring of cultural values across the state border of
Ukraine in preservation of works of decorative art and transformation of traditions in the field of ethno-design
The purpose of the research. The research studies the activity of the National commission for return to Ukraine
of cultural values and the State service for control over transferring of cultural values across the state border of Ukraine in
preservation of works of decorative art. It specifies the characteristics of the state programs, pursuant to which these works
came back to Ukraine. Considerable attention is paid to the examples of such return and to the importance of interrelation of
works of decorative art and ethno-design The methodology of research consists in application of the principle of objectivity,
the intrinsic analysis and the historical principle. The specified methodological approaches allow to consider the concrete
events and the phenomena in all the variety and to consider their main stages of development in objective time and space
and in interaction of various sociocultural events. Scientific novelty of the study is that for the first time the author made an
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attempt of systematization and the art criticism analysis of works of decorative art in the context of enrichment of forms and
methods of development of ethno-design. Conclusions. Preservation of works of decorative art in the activity of the National commission for return to Ukraine of cultural values and the State service for control over transferring of cultural values
across the state border of Ukraine throughout the 1990th – the beginning of the 2010th makes it necessary to study the
mentioned above problem separately in terms of cultural policy of the state, in particular, from the perspective of art
achievements of the specified institutions and development of the sphere of ethno-design.
Keywords: preservation, return, cultural values, works of decorative arts, State programs, traditions, ethno-design.

Актуальність теми дослідження. Питання пошуку і повернення національних культурних цінностей, зокрема творів декоративного мистецтва, завжди є одним із провідних напрямів збереження національної культури. За часи незалежності Україна пройшла свій шлях у комплексному підході до вивчення та практичної реалізації цієї проблематики. Проте систематизація статистичних даних щодо
повернених творів декоративного мистецтва за роки незалежності проводилася тільки частково і залишається перспективним напрямом наукових досліджень.
Сучасними українськими вченими була проведена значна робота з вироблення критеріїв загальної характеристики пошуку, повернення та збереження культурних цінностей (О. Федорук, С. Кот,
Ю. Савчук, В. Врублевська, П. Білаш). Водночас питання обліку та систематизації інформації щодо
повернених культурних цінностей, зокрема творів декоративного мистецтва, не стало предметом спеціального аналізу.
Мета дослідження. За роки незалежності до України повернулися сотні тисяч одиниць культурних цінностей, оригінальних художніх творів живопису, графіки та скульптури, декоративноприкладного мистецтва, архівних документів, книжкових колекцій тощо. Підсумувати загальну кількість
повернених цінностей – справа часу. У цьому дослідженні планується охарактеризувати повернені
Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України твори декоративного мистецтва та визначити їх роль у розвитку сучасного етнодизайну.
Виклад основного матеріалу. На початку 90-х років минулого століття проблема "повернення"
культурних цінностей для України була новою. На той час її важливим аспектом стало вивчення міжнародного права з питань охорони, захисту, збереження, повернення та реституції національних надбань.
Переклад та видання українською мовою конвенцій, рекомендацій та інших документів ООН і ЮНЕСКО,
юридичний досвід таких країн, як США, Канада, Франція, Німеччина, Польща, вивчення міжнародної нормативно-правової бази сприяли поверненню національної історико-культурної спадщини України.
На особливу увагу заслуговують повернені цінності декоративного мистецтва – одного із видів
художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості, традиції і самобутність нашого народу, що зберігаються тисячоліттями.
Впровадження державних програм "Повернуті імена" (1996 р.) [1, 11-12], "Культурні цінності України. Втрати. Шляхи повернення" (1990–2005 рр.) [2], культурологічний проект "Культурні цінності кримськотатарського народу. Втрати. Шляхи повернення" (2004 р.) [3], які реалізовувалися під егідою Міністерства
культури України та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон України (2000–2011 рр.; протягом 1992–1999 рр. – Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей) стало важливим кроком у формуванні державної політики стосовно повернення
та реституції національних культурних цінностей, зокрема, творів декоративного мистецтва.
Вищезазначеними державними програмами передбачалася низка заходів, завдяки яким повернені цінності та нові імена вводилися до наукового і культурного обігу України, а саме: проведення
науково-практичних конференції, презентацій, художніх виставок та вечорів пам’яті, видання матеріалів конференцій та книжок, вcтановлення погрудних пам’ятників та відкриття меморіальних музеїв,
створення науково-популярних фільмів.
У межах виконання державної програми "Повернуті імена" (1996 р.) до культурного і наукового обігу нашої держави було введено ім’я Іванни Нижник-Винників (1912, Львів – 1993, Мужен, Франція), учениці
Олекси Новаківського, керамістки, килимарниці. З 1946 року І. Нижник-Винників мешкала у Франції, де
створила колекцію фігуративних килимів-аплікацій з текстилю в стилі постімпресіонізму та експресіонізму.
1995 року з французького осередку української діаспори – м. Мужен до України повернулася
так звана "Муженівська колекція". Національною комісією з питань повернення в Україну культурних
цінностей було повернено культурну спадщину І. Нижник-Винників та українського живописця, графіка,
кераміста Ю. Кульчицького. До державної частини Музейного фонду України були включені картини,
акварелі, кераміка, килими-гобелени, графіка, аплікації, бібліотечні колекції, архівні матеріали муженців. У рамках цієї програми було перевезено також урну з прахом І. Нижник-Винників з метою її перепоховання у Львові, біля рідної сестри Стефанії Бойко [4, 21, 25-26].
За заповітом художниці, найбільшу частину її творчого доробку було передано на постійне
зберігання до Національного музею Львова (сучасна назва – Національний музей у Львові імені Андрія Шептицького): кераміки – 14 од. зб., килимів-гобеленів – 7 од. зб., ляльок – 100 од. зб., живопису –
112 од. зб., графіки – 95 од. зб.
Також згідно з актом передачі культурних цінностей від 20 квітня 1995 року № 38 один килимгобелен І. Нижник-Винників був переданий до Державного музею українського народного декоративного
мистецтва (сучасна назва – Національний музей українського народного декоративного мистецтва).
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Український килим був невід’ємним елементом естетичного побуту і художньої культури нашого
народу. Від покоління до покоління передавалися основи композиційної побудови твору, різноманітнішою ставала орнаментика, тематика, кольорова гама, стильові особливості авторського виконання.
Запровадження мистецьких новацій у збереженні звичаїв, традицій української культури має
привертати увагу не тільки фахівців теорії та практики, а, в першу чергу, стати цариною дослідження
шляхів постійного формування бази даних зі збережених артефактів українського етносу.
Зрозуміло, що відсутність регіонального середовища українського побуту для митців діаспори
сприяла їх самобутній творчості, ставала надзвичайно потужним стимулом саморозвитку і збереження
стилю авторського виконання художніх творів.
Характеризуючи творчість І. Нижник-Винників, Олександр Федорук зауважив, що успадкувавши традиції української килимарської культури, художниця створила таке неповторне і досі не практиковане у нас явище, як нашиваний килим-гобелен, що увібрав досягнення мистецької культури Заходу
ХХ ст. У її синтезованому мистецтві органічно поєднані розгорнена тематика й абстрактна кольорова символіка [5, 38-39]. Тобто в українців діаспори відбувалася трансформація традицій у царині етнодизайну.
Сьогодні шлях "розгерметизації" вакууму українців діаспори у світі все більше привертає увагу
новими підходами до методики підготовки фахівців з дизайну, значно розширює створення нових концепцій "фолкартівських" шкіл у різних регіонах України.
У цьому зв’язку слід звернути увагу ще на одну непересічну подію, що сталася у культурноісторичному житті нашої держави останніх років. Вона стосується звернення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України до питання реституції
творів декоративного мистецтва кримськотатарського народу.
2008 року Етнографічний музей міста Кітзес (Федеральна земля Бургенланд, Австрійська Республіка) висловив намір повернути до України 68 предметів декоративного мистецтва народностей
Криму, які були вивезені під час Другої світової війни з Бахчисарайського історико-культурного заповідника [6, 2-7].
До Міністерства закордонних справ України надійшла нота Посольства Австрійської Республіки в Україні, в якій повідомлялося про те, що в результаті пошуків, які здійснюються в країні на виконання Закону Австрії про реституцію, за ініціативи Ради з реституції культурних цінностей при Федеральному Міністерстві освіти, культури та науки Австрії, федеральному Міністерстві з європейських та
міжнародних справ Австрії, Музей народознавства Відня виявив колекцію текстильних виробів з українських музеїв.
Ця колекція виробів кримських татар та караїмів включала хустини, ремені, сумочки, драперії,
підв’язки, здебільшого виконані з оксамиту, обшиті золотими нитками та оброблені в’язкою яскравих кольорів. Частково експонати мали інвентарні номери Бахчисарайського заповідника, з якого вони походили.
У 1942 р. військовий німецького Вермахту Фриц Маннс, який був зберігачем Культурноісторичного музею Відня, вивіз кримськотатарські цінності з території Криму та передав їх на зберігання до Музею народознавства у Відні. Оскільки ці предмети мистецтва були експропрійованим майном,
їх інвентаризація у віденському музеї не здійснювалася. Але 1973 року зазначені твори народного мистецтва кримських татар були зареєстровані в окремому реєстрі і передані до Етнографічного музею
міста Кітзес, де зберігалися понад тридцять років.
Варто зазначити, що свого часу переговори щодо повернення згаданих предметів мистецтва
кримських народностей – караїмів і кримчаків – велися на найвищому рівні між секретаріатами президентів України та Австрії. Це говорить про те, що питання повернення культурних цінностей завжди є
пріоритетними і важливими у культурній політиці сучасного світу.
Зокрема, у рамках відзначення 65-х роковин депортації кримських татар, на виконання Указу
Президента України від 30.04.2009 № 281 "Про заходи у зв’язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою" [7] та Плану організації виконання положень зазначеного Указу, розробленого Кабінетом Міністрів України, колекцію кримськотатарських цінностей було повернено до Бахчисарайського історико-культурного заповідника Автономної Республіки
Крим. Вони були включені до державної частини Музейного фонду України (2009 р.). Таким чином,
вітчизняна скарбниця збагатилася творами декоративного мистецтва, що несуть повернені із небуття
рідкісні взірці артефактів кримськотатарського етносу.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що автором уперше здійснена спроба систематизації й мистецтвознавчого аналізу творів декоративного мистецтва у контексті збагачення форм і
методів розвитку етнодизайну на прикладах творів українських художників зарубіжжя та артефактів
декоративного мистецтва кримськотатарського народу.
Висновки. На сьогодні багаторічна практика повернення культурних цінностей досягла стану
комплексного опрацювання. Водночас, варто зазначити, що ефективність роботи Національної комісії з
питань повернення в Україну культурних цінностей, а згодом – Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України визначалася не тільки виявленням інформаційних характеристик повернених цінностей (місце знаходження культурних цінностей та обставини їх повернення), а й в обов’язковому порядку розкриттям їх змістовної частини (комплексним опрацюванням
джерела створення, місця створення, особливостей авторського стилю, взаємозв’язків з традиціями тощо).
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Слід зауважити, що вищезазначений спосіб дослідження повернених до України культурних
цінностей збагачує форми і методи розвитку етнодизайну. Він сприяє створенню програм навчання
для різних рівнів підготовки фахівців (у тому числі тих, які плануються бути залученими до програм
повернення втрачених культурних цінностей); підручників сучасного зразку, які формують ефективні
напрямки самопізнання, самовиховання, самовираження особистості; засобів пізнання емоцій, чуттєвого боку сприйняття мистецтва (царина етнопсихології), власне української душі (принципово нових
категорій навчально-виховного процесу). Тим самим взаємодія науковців та чиновників у сфері етнодизайну працює на користь збагачення національної культури на сучасному етапі, сприяє кращому
розумінню ідентичності спадку українців у світі та на Батьківщині.
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із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта.
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами.
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійською)
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті
та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з
пробілами).
б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту,
не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).
в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці.
Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л.
А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. –
K., 2010).
Наприклад:
Антропологічна компонента природи держави
В.В.Хміль, Т.В. Хміль
Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних моральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних
теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, політичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного,
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу
певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними
типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її
самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи людини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи
людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпорядковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття
людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від
чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як
силового поля влади.
6. Вимоги до основного тексту:
– "постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з
Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1).
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так:
Актуальність теми дослідження. Мета дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.
Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела.
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8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та
ДСТУ 3582-97. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку.
В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел;
рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову монографію в даній галузі.
Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса –
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн.
9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.
Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:
- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);
- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного
формування посилань:
- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел
див. на сайті академії:
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf
Технічне оформлення
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами).
2. Текстовий процесор Microsoft Word.
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль.
4. Поля: не менше 2 см.
5. Полуторний міжрядковий інтервал.
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67].
7. Лапки: "..."; 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 філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису.
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